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RESUMEN DE LA TESIS EN ESPAÑOL 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-

OSHA, 2015b), los cambios constantes que vive actualmente el mundo laboral, conducen 

inevitablemente al surgimiento de riesgos psicosociales. Encontrándose estos, a su vez 

relacionados con la concepción, organización y gestión del trabajo, así como con el contexto 

social y económico en que se integran, pudiendo alcanzar elevados niveles de estrés y un 

grave deterioro de la salud física y mental en los trabajadores. 

Actualmente, encontramos evidencias científicas que afirman la influencia de las 

variables del clima organizacional y de los contextos físicos del trabajo como potenciadores 

de alteraciones psicológicas y sociales en los trabajadores. 

Sin embargo, esta evidencia persiste al no recibir la atención con la que debería contar 

sobre su incidencia en la siniestralidad laboral. Lo cierto es que el estrés laboral desencadena 

un conjunto de reacciones en el organismo, que provocan además de lesiones músculo-

esqueléticas, otras enfermedades, principalmente de tipo psicológico y/o sociológico, donde 

la preocupación legal y oficial es prácticamente inexistente. Es aquí donde la precariedad 

laboral, la inseguridad en el trabajo, las relaciones problemáticas conflictivas con compañeros 

o jefes, los horarios por turnos o exceso de horas y los “plazos apretados” asumen la debida 

responsabilidad, como algunas de las principales causas de estrés laboral (CGTP, 2015). 

Se constata, además, que en el sector del área de la salud, las condiciones de trabajo 

relacionadas con el estrés (por ejemplo; trabajo por turnos, horarios de trabajo prolongados y 

contacto próximo con enfermos), pueden provocar extenuación emocional (Burnout), 

presentismo, absentismo, enfermedades de tipo psicosomático y elevado riesgo de turnover1, 

con intención a largo plazo de abandono de la profesión.  

De todas maneras, estas circunstancias que marcan las condiciones de trabajo no son 

exclusivas de profesionales médicos y enfermeros, sino que abarcan igualmente a todos los 

profesionales relacionados con contextos en cuidados de salud, convirtiéndolos en un grupo 

más susceptible en el desarrollo de factores de riesgo psicosociales, lo que va a influenciar 

negativamente su salud y bienestar, con implicaciones en su actividad profesional y, 

consecuentemente, en la calidad de los cuidados prestados a los pacientes. 

El presente estudio se refiere a la problemática del estrés, estrategias de coping y 

engagement en la profesión de enfermería tanto en Portugal como en España, enmarcado en 

                                                
1 Número y frecuencia de la salida voluntaria o involuntaria de personas de la empresa, Ramos (2001). 
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el Programa de Doctorado "Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias, de la Universidad 

de León, España. El idioma de este trabajo, es realizado en lengua portuguesa, con un breve 

resumen en español, lo que va en contra del preconizado por el Art. 19.3 del Reglamento 

Oficial de la Enseñanza Doctoral y Título de Doctor de la Universidad de León.  

La razón por la que se decidió optar por este tema para la realización de este estudio, se 

debe, en gran parte, a nuestra actividad ejercida como enfermera durante más de trece años, 

además del interés por la temática del estrés, la cual ya ha sido abordada en un previo estudio, 

en el Máster sobre Gestión de las Organizaciones – Unidades de Salud, el cual se pretende 

complementar ahora comparando resultados obtenidos en muestras de enfermeros 

pertenecientes a países diferentes. 

Por ello, y porque diariamente en nuestra profesión afrontamos una realidad donde los 

conflictos interpersonales, la carga de trabajo y los horarios por turnos, generan estrés en los 

enfermeros, hemos querido investigar esta situación, para conocer los factores que en mayor 

medida provocan a estrés durante el ejercicio diario de su actividad profesional, la forma cómo 

conviven y combaten el estrés percibido/sentido y si realmente se encuentran satisfechos con 

su profesión. 

En cuanto a la metodología empleada, procede señalar que no se trata de un trabajo 

jurídico sino que se ha desarrollado un estudio emprírico comparativo, de naturaleza 

cuantitativa de carácter descriptivo correlacional, dentro de un plano transversal. Dicho 

estudio tiene como principal objetivo establecer puntos de encuentro entre las muestras 

tomadas de enfermeros portugueses y enfermeros españoles, en el sentido de identificar el 

nivel de estrés, estrategias de coping utilizadas y niveles de engagement. 

Se han trazado además, como objetivos específicos, los siguientes:  

• Caracterizar las muestras de enfermeros portugueses y enfermeros españoles en 

cuanto a las variables socio profesionales; 

• Comparar el nivel de estrés, estrategias de coping y niveles de engagement en ambas 

muestras; 

• Analizar la relación entre los niveles de estrés, estrategias de coping y niveles de 

engagement y las variables socio-profesionales entre ambas muestras; 

• Relacionar los niveles de estrés, estrategias de coping y niveles de engagement. 

 

Como instrumento de recogida de datos, se ha optado por utilizar una encuesta 

constituida por un cuestionario compuesto por dos partes. En la primera parte, se analizan las 

cuestiones relativas a la Caracterización Socio-Demográfica y Profesional de las muestras y, 

en la segunda parte, se recurre al uso de tres escalas, validadas para ambas poblaciones, 

teniendo en consideración que las muestras de este estudio están constituidas por enfermeros 

portugueses y enfermeros españoles. Las tres mencionadas escalas son las siguientes: 
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• la Nursing Stress Scale (NSS) de Gray-Toft y Anderson (1981), traducida y adaptada 

para la población portuguesa, por José Manuel Santos y Zélia Teixeira (2008) - Escala 

de Stresse Profissional dos Enfermeiros (ESPE), y la versión castellana, traducida y 

adaptada para la población española por José Ángel López Fernández (2002) - Escala 

de Estrés en Enfermería; 

• el Brief COPE de Carver (1997), traducido y adaptado a la población portuguesa por 

Ribeiro y Rodrigues (2004), y el COPE-28, traducido y adaptado a la población 

española por Morán, Landero y González (2010);  

• la Utrecht Work Engagement Scale de Schaufeli y Bakker (2003), versión traducida 

para la población portuguesa por Marques-Pinto (2009) - Escala de Engagement no 

Trabalho de Utrecht (UWES), y la Encuesta de Bienestar y Trabajo, versión española 

de la escala original. 

 

Para el tratamiento y análisis de los datos obtenidos, se ha utilizado el programa 

estadístico SPSS - Statistical Package for Social SciencesÒ, versión 22.0 para Windows. 

En cuanto la estructuración de los temas, cabe señalar que este trabajo se encuentra 

organizado en dos partes: 

• La primera parte corresponde a una introducción teórica donde se expone una 

contextualización de la evolución histórica de la profesión de enfermería, tanto en 

Portugal como en España; se aborda muy sucintamente el concepto de estrés y sus 

perspectivas; estrés laboral asociado a la profesión de enfermería, el impacto de la 

exposición al estrés profesional, con sus consecuencias, tanto individuales como 

organizativas, formas de enfrentamiento de estrés (coping) y envolvimiento con el 

trabajo (Engagement), y finalmente, se mencionan bfrevemente técnicas de 

prevención y protección del estrés laboral. 

 

• La segunda parte más amplia em extensión y profundidad, se refiere al estudio 

empírico. Se inicia con una contextualización metodológica, donde se presenta la 

problemática fundamental, el tipo de encuesta que sirvió de soporte para la realización 

del mismo, población y muestra de análisis, hipótesis de investigación, modelo de 

investigación, procedimientos de recogida de datos, respetando los princípios 

aceptados en la declaración de Helsínquia, y descripción de los instrumentos utilizados 

en la recogida de datos. 
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Finalmente, se describe la presentación y análisis de los resultados obtenidos, con la 

discusión de los mismos, teniendo como referencia la revisión teórica presentada en la 

introducción.  

Por último, se incluyen las conclusiones, limitaciones y sugerencias sobre los resultados 

obtenidos en el estudio. 

 

 

2. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 
 

Diariamente, las personas manifiestan secuelas marcadas por centenas de 

acontecimientos que varían de magnitud, duración e impacto, y que exigen una constante 

adaptación. Durante el transcurso de las actividades de la vida cotidiana, los individuos se 

encuentran con la difícil tarea de responder de una forma adaptativa a los frecuentes 

acontecimientos y cambios, no sólo del medio social y contextual, sino también de los que 

resultan tanto del proceso de desarrollo físico como psicológico individual. Dentro del 

trascurso de estas vivencias, las personas podrán en cualquier momento de su vida, 

manifestar estrés, en variados niveles e intensidades. 

Desde el punto de vista del Instituto Americano de Stress (2015), el término estrés es 

difícil de definir confiriendo un sentido altamente subjetivo para cada uno de nosotros, ya que 

situaciones que para algunos individuos son angustiantes, para otros pueden resultar una 

fuente de placer. Este concepto, utilizado y referido como actualmente se conoce, es reciente, 

pues ha sido usado solamente en los últimos cien años. Su significado, como respuesta 

inespecífica de adaptación, ha acompañado al ser humano con tanto estímulo de aprendizaje 

y adaptación, ante las diversas situaciones y experiencias de la vida con el ambiente donde 

el individuo se inserta. 

El uso de este concepto, ya establecido de forma generalizada en la sociedad actual, no 

ha tenido siempre el mismo significado. De acuerdo con Serra (2011) el “término estrés 

proviene del verbo latino stringo, stringere, strinxi, strictum, que significa apretar, comprimir y 

restringir” (pag.12). Esta expresión, sin embargo, no es reciente, pues ya existe en la lengua 

inglesa desde el siglo XIV, siendo frecuentemente utilizada para expresar una presión o una 

constricción de naturaleza física. Sólo en el siglo XIX, el concepto se extendió, para pasar a 

significar también la influencia que incide sobre un órgano corporal o sobre la mente humana. 

Dentro del ámbito psicosocial, su uso abarca significados diferentes, como: esfuerzo, 

sobrecarga, cansancio, fatiga, tensión emocional o frustración, entre otros (Martín, 2014). 

La noción de estrés tiene, pues su origen en el siglo XIX, concretamente a través de los 

trabajos realizados por Claude Bernard (médico y fisiólogo francés) que en 1865, en su obra 

titulada Introduction à la medicine expérimentable, definió el concepto como “medio interno” 



 

 
 

 x 

resaltando la importancia de mantener el equilibrio del mencionado medio interno, para la 

supervivencia de las células y del organismo. Según Bernard, el ser humano posee una 

facultad de auto-regulación que le permite mantener el equilibrio de su medio interno, frente 

a las condiciones externas y  acontecimientos circundantes. De esta manera, los organismos 

para  mantenerse vivos han de poseer medios de autoprotección, no sólo para adaptarse a 

los simples cambios de temperatura del exterior, sino también para enfrentarse a otros seres 

(Bernard, 2011). 

Más adelante, a principios del siglo XX (1929) inspirándose en Bernard, el fisiologista 

Walter Cannon, denominó a la capacidad de adaptación de los organismos a las más variadas 

situaciones “Homeostasis”. Esta palabra, derivada del griego homolos (semejante) y stasis 

(posición), designa los procesos fisiológicos coordinadores que mantienan la mayor parte de 

los estados constantes obrantes en el organismo. Debido a esto, descubre que el ser humano 

puede encarar los acontecimientos, a través de la segregación de adrenalina por las cápsulas 

suprarrenales, preparando al organismo para su defensa. Describe, además, las reacciones 

de ataque o fuga y relaciona las respuestas adaptativas al estrés, con la secreción de 

catecolaminas. 

Realizadas estas aproximaciones, es necesario definir el concepto de estrés desde un 

punto de vista más actual. No es fácil encontrar una definición concreta, ya que los autores 

tienen ideas muy diferentes de lo que este concepto significa. Aun así, existe consenso en 

que su definición está íntimamente relacionada a una “tensión”, ya sea de tipo físico, mental 

o emocional. De esta manera, podemos entender el estrés, como una condición o sentimiento 

experimentado, por alguien que percibe que las exigencias del medio circundante exceden 

los recursos personales y sociales que el individuo es capaz de activar para enfrentarlos. 

Selye (1984), considerado el padre del concepto aquí manejado, llega incluso a afirmar 

que “el estrés es un elemento natural en la vida. Se encuentra en cualquier lugar; no podemos 

evitarlo ni sería adecuado hacerlo aunque pudiésemos” (pág. 202). 

Distingue, además, dos términos diferentes: el “Eustrés” y el “Distrés” como forma de 

constatar una doble valoración del estrés. El primero, Eustrés, se refiere a situaciones y 

experiencias donde el estrés origina resultados y consecuencias positivas, ya que induce la 

estimulación y la aceleración adecuada para que el individuo alcance resultados satisfactorios 

en sus actividades (ej. matrimonio, nacimiento de un hijo, promoción en el trabajo, nuevos 

amigos, ganar dinero,…). El segundo, Distrés, se traslada a situaciones y experiencias 

personales desagradables y con consecuencias perjudiciales para la salud y bienestar 

psicológico, siendo ésta la razón por la cual este segundo aspecto ha recibido mayor atención 

por parte de los investigadores (ej. divorcio, muerte del cónyuge o hijo, dificultades financieras, 

contrariedades en el lugar de trabajo,…). 

Durante el trascurso de la historia, dentro del estudio de este fenómeno, han sido 
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delineadas diferentes definiciones y formas de conceptualización del estrés, destacando tres 

perspectivas predominantes: la perspectiva de respuesta, la perspectiva de estímulo y la 

perspectiva de proceso.  

Dentro de la perspectiva de respuesta (o fisiológica), el estrés se define como la respuesta 
general del organismo ante cualquier tipo de estímulo o situación estresante, que amenace  

su equilibrio interno, traduciéndose en reacciones y activaciones fisiológicas (ej. alteraciones 

hormonales). De acuerdo con esta perspectiva, después de una agresión física o psíquica 

que amenace el equilibrio interno, el organismo desencadena una contra-reacción procurando 

reestablecer el equilibrio, a lo que Selye (1984) denominó Síndrome General de Adaptación 

(SGA). 

En cuanto a la perspectiva de estímulo, el estrés se define como un estímulo, derivado 

del medio, que causa en la persona una reacción. En otras palabras, se trata de una exigencia 

o sobrecarga externa que afecta al individuo, siendo potencialmente peligrosa. Esta visión es 

defendida por diversos autores, los cuales afirman que los factores estresantes son los 

acontecimientos importantes de la vida (ej. divorcio, muerte del cónyuge, matrimonio, …), ya 

que requieren una necesidad de adaptación del organismo, dentro de la serie de algo que 

provoque vergüenza, amenaza o exigencia que se le imponga. Esta adaptación va a suceder 

en el sentido de reestablecer la normalidad, es decir, el equilibrio dinámico del organismo 

humano (Gonçalves, 2013b). 

Por último, la perspectiva del estrés como proceso, también designada como 

interaccionista o psicosocial, emergió como respuesta a las limitaciones de los puntos de vista 

anteriores, del estrés como estímulo o como respuesta. Ésta, recomienda la existencia de un 

proceso de evaluación cognitiva ante una determinada situación, así como de una “decisión” 

relativa al carácter más o menos amenazador (y consecuentemente estresante) de esa misma 

situación. Se centra en la evaluación individual de determinados acontecimientos exteriores, 

así como en la evaluación que se realiza de los recursos individuales disponibles para 

combatir esta situación. En este sentido, el estrés se afronta como un proceso, traduciéndose 

en una respuesta multidimensional en la secuencia de una evaluación cognitiva.  

 
 
2.1. El estrés en el contexto laboral 
 

En los últimos años, se han producido numerosos e importantes cambios dentro del 

ambiente y estructura laboral, que han hecho  aumentar considerablemente la carga mental y 

emocional en la actividad laboral, Martín, Salanova y Peiró (2003). Estos cambios 

demográficos, económicos, políticos y tecnológicos han originado nuevos riesgos 

psicosociales en el trabajo, que están provocando, a su vez, consecuencias claras para la 
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salud y bienestar de los trabajadores y organizaciones, Gil-Monte (2006). 

Gómez, Guerrero y González-Rico (2014) afirman que todas estas alteraciones han 

desencadenado fuentes de estrés en el trabajo, afectando al desempeño laboral, tanto a nivel 

individual, como a nivel organizativo. En este sentido, el estudio de las condiciones 

organizacionales y psicosociales relacionadas con la salud de los trabajadores, ha ido 

adquiriendo gran importancia en los últimos años, llegándose a la conclusión de que el estrés 

es el segundo problema relacionado con el trabajo más frecuente en Europa (después de las 

perturbaciones músculo-esqueléticas), ya que el 51% de los trabajadores exponen que es 

común el estrés laboral en su organización y 4 de cada 10 refieren que el problema no se 

gestiona de la mejor manera, EU-OSHA (2015a). 

Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, el estrés laboral es considerado en 

la actualidad como uno de los principales problemas de salud laboral, con grandes costes 

económicos y sociales. En lo que respecta al componente financiero del problema, la Agencia 

Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2014a), estima que en Europa los gastos 

totales en perturbaciones de salud mental (relacionadas o no con el trabajo) ascienden a 240 

mil millones de Euros al año, siendo 136 mil millones de Euros atribuidos a la pérdida de 

productividad, incluyendo el absentismo laboral por baja médica. Por estas razones objetivas, 

el estrés laboral ha sido considerado por muchos como la “pandemia” del siglo XXI, CGTP 

(2015). 

El interés por el estrés laboral, ha recibido una atención constante tanto en investigaciones 

científicas como en organizaciones internacionales. Consecuencia de esto, es la Directiva de 

la Unión Europea (89/391/CEE) y en España la aprobación de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre), que en la actualidad forman un pilar 

donde se asienta toda la normativa sobre seguridad e salud en el trabajo. Éstas, reflejan la 

importancia de los factores psicosociales, muchos de los cuales son precursores del estrés 

laboral, si bien seía aconsejable una mayor atención por el ordenamiento jurídico español. 

De acuerdo con Leite y Uva (2010), el trabajo se considera como uno de los principales 

valores de la sociedad, pues ejerce un papel fundamental en la vida de las personas, 

incidiendo, en gran medida, en la salud de los individuos. Serra (2011), corrobora esta 

afirmación y la refuerza, afirmando que la actividad profesional puede contar con aspectos 

positivos o negativos, ya que esta influencia hacia la auto-estima e identidad del individuo, 

además de constituir una fuente de rendimiento fundamental, confiere un estatus social, 

aumentando las relaciones sociales.  

Ramos (2016) ratifica esta premisa al confirmar que el trabajo es una actividad humana 

que ejerce un doble efecto sobre la salud, puesto que implica un esfuerzo tanto físico como 

mental, obligando a una división de tareas y de recursos humanos, constituyendo un factor 

de riesgo para las personas. Por otro lado, éste puede ser también una fuente de motivación, 
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de realización personal y de crecimiento psicológico. Sin embargo, el trabajo también puede 

ser uno de los grandes responsables del desarrollo de factores precursores de estrés (proceso 

que explica mejor como el trabajo puede afectar a la salud de las personas) que gradualmente 

van desgastando al individuo, con perjuicio tanto para la salud física como mental del 

trabajador. 

De cierta forma, el estrés puede tener efectos negativos en el funcionamiento de la 

organización e incluso implicar costes de producción. En los últimos años han surgido 

investigaciones emergentes sobre las causas y consecuencias del estrés laboral. Estos 

estudios son importantes por dos razones: en primer lugar, todas las personas experimentan, 

en algún momento, estrés relacionado con el trabajo y, en segundo lugar, el estrés laboral 

puede ser uno de los mayores problemas que se pueden evitar para conseguir una buena 

salud. En la mayoría de las personas, el estrés laboral es leve y no representa una amenaza 

seria a la salud, pero para algunos sujetos, éste puede convertirse en crónico si perdura 

durante algunos años (Straub, 2005).  

Schaufeli, Salanova, González-Roma y Bakker (2002) explican el estrés laboral como un 

proceso donde intervienen estresores o exigencias de diversas índoles, consecuencia de 

estrés, como también de los recursos disponibles por la persona o por el trabajo. 

Castellá et al. (2005) lo entienden como un conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y comportamentales, en ciertos aspectos adversos o nocivos de la 

organización o ambiente laboral. Se trata de un estado, que se caracteriza por altos niveles 

de excitación y de angustia, con el agravante, en muchos casos, de no poder hacer nada para 

alterar este estado. 

Para López et al. (2012) el estrés laboral se define como la respuesta psicológica y física 

que ocurre cuando las exigencias del trabajo no se ajustan a las capacidades, recursos o 

necesidades del trabajador. Si éste es intenso y perdurable, puede inducir a problemas de 

salud física y mental. Esta relación del estrés con el trabajo, puede ser el resultado de factores 

de riesgo psicosociales, tales como: la organización y gestión del trabajo, su elevada 

exigencia o mal control del mismo, así como de problemas de acoso (moral o sexual) y 

violencia en el lugar de trabajo. Ello sin olvidar que puede, además, ser provocado por factores 

de riesgo físicos o ambientales, como el ruido y la temperatura.  

Según lo anteriormente descrito, actualmente, dentro del ámbito laboral, predomina el 

enfoque transaccional del estrés. Dentro de la concepción del estrés como transacción 

cognitiva persona-ambiente (Lazarus & Folkman, 1984), el estrés se considera como una falta 

de conexión entre las capacidades percibidas o reales de un individuo y las exigencias 

percibidas o reales del medio ambiente. Este tratamiento transaccional, relaciona a la persona 

con el medio en que se inserta y se da, cuando la persona considera que los recursos de los 

que dispone son insuficientes para hacer frente a las imposiciones del medio.  
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En general, el concepto de estrés relaciona al sujeto con su medio organizativo, laboral y 

ocupacional, percibiéndolo como una amenaza o peligro para  su integridad física y mental.  

En este contexto, para comprender la salud de los trabajadores y describir los conceptos de 

una organización saludable, la literatura ha recorrido de forma detallada al marco teórico y 

paradigma del estrés en el trabajo (Ramos, 2016). 

 

 

2.2. Modelos explicativos del estrés laboral 
 

Una vez definido el estrés laboral, se recurre a una exposición de las teorías y estudios 

empíricos que a lo largo de las últimas décadas, se han ocupado en dar una respuesta, dentro 

del campo de la Psicología, al concepto de estrés en el trabajo. 

De acuerdo con Gil-Monte (2006) y Ramos (2016), existen tres modelos predominantes 

relacionados con el estrés laboral: el Modelo de Exigencia-Control, el Modelo de Ajustamiento 

Individuo-Ambiente y el Modelo de Desequilibrio entre Esfuerzo-Recompensa en el Trabajo. 

 

 
2.2.1. De exigencia-control 

 
Desarrollado por Karasek a finales de la década de 1970, constituye uno de los modelos 

más influyentes en la investigación, estando en el origen de innumerables estudios y otros 

modelos, Gonçalves (2013b). Éste, concibe el estrés en el trabajo, como ausencia de control 

del individuo sobre las exigencias impuestas por el mismo. Cuando el control de las personas 

es elevado, aún en presencia de fuertes exigencias profesionales, el trabajo se convierte en 

agente de aprendizaje, de desarrollo personal y de salud, Ramos (2016). 

En este modelo, se considera que los niveles de estrés laboral dependen de la relación 

entre las altas exigencias percibidas por los trabajadores y el bajo control que los mismos 

asumen disponer para hacer frente. Son dos los conceptos-llave en esta situación: las 

exigencias del trabajo (ej., sobrecarga, presión de tiempo, ritmo y conflicto de rol) y el control, 

en términos de posibilidad de tomar decisiones, así como de utilizar o desarrollar sus 

competencias. Posteriormente, se introduce una tercera dimensión, el apoyo social en el 

puesto de trabajo como factor protector de la salud de los trabajadores ante las exigencias de 

su lugar de trabajo, Johnson y Hall (1988). 

En resumen, lo que este modelo transmite es que si las personas pudiesen controlar las 

exigencias psicológicas impuestas por el trabajo (beneficiándose de un soporte social 

efectivo), no sólo no existiría estrés laboral, sino que se contaría con salud, bienestar y buen 

desarrollo personal. 
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2.2.2. De ajuste individuo-ambiente 
 

Es uno de los modelos más antiguos, pues comenzó a desarrollarse a principios de la 

década de 1970. En este marco, el estrés laboral está relacionado con el papel desempeñado 

por los trabajadores. Su consecuencia se debe a un desequilibrio entre las exigencias 

individuales y los beneficios del puesto de trabajo. La relación entre ambiente laboral y 

trabajador no es perfecta, pues está perturbada por la percepción distorsionada de la situación 

por parte del individuo, por los procesos cognitivos, personales y organizativos (Edwards, 

Caplan, & Harrison, 1998). 

De acuerdo con este modelo, el estrés en el trabajo es entendido como el desajuste entre 

el individuo y su ambiente laboral. Es decir, ajustes débiles entre individuo-ambiente definen 

el estrés laboral, en cuanto que fuertes ajustes entre individuo-ambiente reflejan la salud y el 

bienestar en el trabajo. El modelo distingue “coping” de “defensa”, refiriéndonos al primero 

como las acciones de la persona para alterar el desajuste objetivo (controlando el ambiente 

y/o procurando adaptarse), y el segundo, la “defensa”, como distorsiones cognitivas 

destinadas a aumentar el ajuste percibido (ej. negación, proyección, represión). Por último, el 

desajuste percibido origina tensiones fisiológicas (ej. aumento de la tensión arterial, 

hipercolesterolemia o inmunidad baja), psicológicas (ej. insatisfacción, ansiedad, insomnio) y 

comportamentales (ej. comportamientos adictivos o absentismo). Mantener estas tensiones 

puede originar enfermedades físicas y perturbaciones psicológicas. Sin embargo, el 

establecimiento de un buen ajuste individuo-ambiente, deriva en resultados positivos para la 

salud y bienestar. Asi pues, de acuerdo con este modelo, existe estrés laboral cuando las 

exigencias ocupacionales y organizativas reemplazan las competencias del trabajador o 

cuando las necesidades del último no son satisfechas por la organización, Ramos (2016). 

 

2.2.3. De desequilíbrio esfuerzo-recompensa 
 

Desarrollado por Johannes Siegrist, en la década de 1990, este modelo postula que el 

estrés resulta de la discrepancia entre el esfuerzo de las personas y las recompensas 

obtenidas en el trabajo. La salud en el trabajo se entiende como la reciprocidad entre los 

costes de participación en el mismo y las ganancias obtenidas (Ramos, 2016). 

Se aproxima al concepto de “norma de reciprocidad”, esperándose que los esfuerzos 

invertidos correspondan a las recompensas recibidas. Sin embargo, cuando esta pauta se 

viola y la reciprocidad no se produce (en el caso de que la persona haya invertido muchos 

esfuerzos y no sea recompensada), es probable que se manifiesten emociones negativas y 

que se manifiesten reacciones de estrés. Por el contrario, si existe un equilibrio entre esfuerzo-

recompensa, el individuo tenderá a experimentar emociones positivas creadoras de bienestar 
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y salud, Gonçalves (2013b). 

De acuerdo con este modelo, existen dos tipos de factores que pueden afectar a la 

percepción de esfuerzo-recompensa: factores extrínsecos, asociados a las condiciones de 

trabajo indicadoras de esfuerzo (ej., exigencias o obligaciones), y a las recompensas (ej., 

remuneración, apoyo, estima y oportunidades de ascenso); y factores intrínsecos, asociados 

al individuo, a sus estrategias de coping y personalidad. 

Este modelo plantea la hipótesis de que las experiencias crónicamente estresantes son 

el resultado de un desequilibrio entre altos esfuerzos intrínsecos y bajas recompensas 

extrínsecas, sumado, en algunos casos, a un alto nivel de “súper-dedicación” o a una 

combinación de ambos, caracterizado por un estado amplio de inversión activa de energía 

(Llorens, Líbano, & Salanova, 2009; Vasconcelos & Guimarães, 2009). 

Las evidencias a favor de este modelo han sido demostradas a través de algunos 

estudios, entre los que cabe mencionar sin ánimo exhaustivo: Siegrist (1996) encontró fuertes 

asociaciones entre el desequilibrio esfuerzo-recompensa y el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares; ya Bakker, Killmer, Siegrist y Schaufeli (2000) refieren casos de enfermeros 

que, al experimentar desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, manifestaban una inanición 

emocional significativamente mayor, así como una reducida realización personal (Burnout), 

relativamente a los que no presentaban desequilibrio esfuerzo-recompensa. 

En resumen, el estrés laboral, según este modelo, es un proceso social de reciprocidad 

entre esfuerzos y recompensas, identificando las reacciones al estrés laboral como resultado 

de un desequilibrio entre el alto esfuerzo y las bajas recompensas en el trabajo, 

caracterizándose por tener en cuenta, tanto las variables del contexto laboral, como las 

variables individuales del trabajador, Magán (2015). Es decir, existe estrés ocupacional 

cuando las personas aportan al trabajo más de lo que reciben del mismo. 

Estos tres modelos son los más relevantes en el estudio sobre estrés laboral en las últimas 

décadas. Asoman en los diversos estudios que relacionan las fuentes de estrés laboral con 

otros riesgos psicosociales en el trabajo, tales como: la inestabilidad laboral, la sobrecarga de 

trabajo, la alta exigencia emocional en el trabajo, los conflictos o desequilibrios entre trabajo 

y familia, la satisfacción laboral, la intención de abandono de la profesión y el absentismo 

laboral por enfermedad, Kinman y Jones (2008), Kinnunen, Feldt y Makikangas (2008). 

 

 

2.3. Fatores organizativos causantes de estrés 
 

Según los modelos teóricos de estrés que han sido analizados anteriormente, se puede 

percibir que el estrés laboral surge cuando la persona entiende una situación como 

amenazadora y necesita reaccionar frente a la misma, recurriendo a sus posibilidades 
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individuales y a la coyuntura del medio en que está inmersa, para afrontar los agentes 

estresantes. 

Por agentes estresantes se entienden todos los estímulos que, después de su percepción 

y evaluación, generan una respuesta negativa en los individuos, que depende de la 

importancia que cada persona valora de su situación vivida. 

Una de las preocupaciones centrales de los especialistas que estudian el estrés en el 

trabajo consiste en la identificación de sus causas, relacionadas con la organización y la 

relación de éstas con la productividad y con la salud de los trabajadores. 

Dentro de las organizaciones se pueden desarrollar factores generadores de estrés que, 

gradualmente, desgastan al trabajador conduciéndolo a deterioros en su salud física y mental, 

y que afectan de igual manera a la entidad empleadora.  

Conforme a la literatura, la clasificación de las fuentes organizativas de estrés, como 

posibles factores inductores en los trabajadores, se han encuadrado según algunas 

categorías, que se presentan de forma resumida en el Esquema 1. Debe destacarse que estas 

fuentes de estrés no son recíprocamente exclusivas, pero sí complementarias, puesto que las 

mismas se relacionan entre sí en la mayoría de los casos. 

 

Esquema 1. Factores organizativos causantes de estrés 

                                                
2 Éste, es tal vez uno de los agentes clásicos estresantes organizativos. Los enfermeros son un claro ejemplo de este tipo de sobrecarga cualitativa, 
ya que, en su vida profesional tienen que afrontar el dolor y la muerte, y aunque cuenten con mucha experiencia profesional y/o capacidad de 
autocontrol emotivo resulta siempre difícil convivir con estas realidades. Las profesiones que se asientan en la relación humana (médicos, 
enfermeros, profesores, psicólogos, etc.) presentan una sutil sobrecarga cualitativa, en la medida en que conllevan una mayor exigencia, pues 
además de las competencias y conocimientos técnicos también se les exige una gran habilidad en cuanto a las relaciones interpersonales (Ramos, 
2001).  
 
3 Un ejemplo de profesionales que trabajan por turnos, son los enfermeros. Estos, al ejercer su actividad en esta modalidad horaria, descontrolan 
su reloj biológico interno, obligando a su organismo a esforzarse constantemente para adaptarse a esa desincronización. Como consecuencia, 
surgen alteraciones en su salud (física y mental), en su vida familiar y social, en su trabajo (seguridad y desempeño) y consecuentemente en su 
capacidad laboral. Este tipo de consecuencias asumen particular relevancia cuando es considerada la salud ocupacional de los trabajadores, la 
responsabilidad profesional y las implicaciones para los sujetos que necesitan los cuidados de enfermeros, que son los pacientes. Para algunos 
autores, los efectos de este estresante se pueden minimizar utilizando las estrategias siguientes: recuperación adecuada de los déficits de sueño 
o reservar y planificar algún tiempo para la vida familiar y social. A nivel de las organizaciones, según algunos autores, el trabajo por turnos, está 
asociado negativamente a los accidentes de trabajo, a la productividad, al absentismo y al malestar del trabajador (Martins 2014; Serra, 2011; 
Ramos, 2001). 
 

Factores Organizativos Promotores de Estrés 

Condiciones Físicas del Trabajo 

Iluminación 
Temperatura y Ventilación 
Ruido 
Espacio Físico 

Características del Trabajo 

Sobrecarga de Trabajo2 
Subcarga de Trabajo 
Autonomía de Decisión 
Ritmo de Trabajo 
Trabajo por Turnos3 
Nuevas Tecnologías 

Papel en la Organización��
Ambigüedad en el Papel 
Conflicto de Papeles 
Responsabilidad 

Estructura y Clima Organizativo 
Estructura 
Clima 
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Fuente: Adaptación de Ramos (2001) 

 

 

2.4. Estrés en la profesión de enfermería 
 

Una vez plateadas las cuestiones generales que inciden sobre el estrés laboral, es 

necessário descender a las peculiaridades que presentan las instituciones de salud, donde el 

                                                
4 Según Ramos (2001), las prácticas de dowsizing son una de las principales fuentes de stress en la vida actual, ya que implican una efectiva 
pérdida de empleo a muchos trabajadores. El downsizing conlleva un estresante ya definido anteriormente, la sobrecarga de trabajo, ya que el 
número de trabajadores se reduce, no verificándose lo mismo con el trabajo propiamente dicho, que aumenta en los individuos que permanecen 
en la organización en cuanto el resto de trabajadores disfrutan la baja laboral. El trabajo de los que abandonan la organización deben cubrirlo los 
que permanecen, como es el caso de los enfermeros que son dispensados de las instituciones de salud, aunque el número de pacientes a los que 
se prestan cuidados se mantenga. 
 
5 Actualmente se asiste con mayor evidencia a una forma de violencia psicológica, cuya designación anglosajona es conocida como mobbing (del 
verbo to mob, que significa “atacar” o, “maltratar”), que consiste en la demostración sistemática y continua de acciones y actitudes cuyo objetivo es 
hostilizar a determinada persona. Generalmente, es practicado por individuos aislados (superiores jerárquicos o compañeros) o por la propia 
organización para que dicho individuo alcance una situación de desgaste, conduciéndolo a sentir que la cesión y/o el desistimiento es su única 
alternativa (Ramos, 2001). A nivel de la enfermería, según Carvalho (2008), los enfermeros que ya han sido sometidos de alguna forma al mobbing 
en su contexto de trabajo, cuentan con una opinión más crítica relativa al clima organizativo, es decir, presentan una percepción menos positiva de 
su clima de trabajo, cuando se comparan con aquéllos que no sufrieron ninguna acción de mobbing. Éstos, apuntan a la existencia de un exceso 
de trabajo, a una ambigüedad de roles, a una disminución en las decisiones que deben  tomar, así como también a  una disminución del control 
sobre su profesión. Cuando se encuentran expuestos, presentan niveles más bajos de satisfacción, niveles más elevados de abandono, de 
ansiedad y de depresión, así como una tasa de absentismo por enfermedad más elevada, cuando los comparamos con los que no están expuestos. 
 
6 Estudios realizados sobre estrés en profesiones relacionadas con la salud (ej. enfermeros, asistentes sociales, médicos u otros) han demostrado 
que el trabajo realizado con personas, así como su interrelación, especialmente si éstas presentan problemas personales y/o familiares (ej. 
enfermos, personas con problemas sociales, marginados,…), puede conducir a experiencias de estrés. Los enfermeros son uno de los grupos 
profesionales que se encuentran diariamente sujetos a innumerables situaciones desgastantes, ya sea a nivel del contacto con los pacientes como 
con el propio ambiente de trabajo, enfrentándose regularmente a situaciones de alteraciones emocionales y causantes de estrés, cuyas causas ya 
mencionadas son generalmente: el contacto con el miedo, enfermedades, muerte del paciente y convivir con sus familiares. Sin embargo, la 
actividad de los enfermeros y los factores inductores de estrés asociados a esta actividad puede diferenciarse con relación al tipo de pacientes 
característicos de cada unidad o sector del hospital/institución de salud. Además de la diferencia relativa al tipo de pacientes a quienes se prestan 
cuidados, las condiciones específicas de cada sector o unidad a nivel organizativo, así como las relaciones interpersonales existentes, pueden 
influir en el nivel de estrés; lo mismo ocurre con la percepción de determinadas circunstancias como potenciadoras de stress, Gama (2013). En un 
estudio realizado por Limonero García (1996), con el objetivo de estudiar las emociones presentes en el fenómeno de la muerte, verificó que los 
profesionales de salud que atendían a pacientes en fase terminal, además de tener que enfrentar los temores de los pacientes y de sus familias, 
también debían enfrentar sus propios miedos. Según este autor, el mayor impacto emocional estaría relacionado con las características de la 
enfermedad (ej. sufrimiento o alteraciones físicas) o con la trayectoria de la enfermedad (ej. proximidad de la muerte o incapacidad para disminuir 
el sufrimiento del paciente).  
 
7 En el caso de las mujeres, que ejercen la profesión de enfermeras, dicha articulación entre trabajo y familia es más compleja, ya que su actividad, 
en la mayoría de las ocasiones, implica trabajar por turnos, lo que puede representar una ausencia en momentos decisivos y de importancia para 
su familia. Es el caso del seguimiento en la educación de sus hijos, que no siempre puede ser acompañado de la misma forma, como lo realizan 
trabajadores con horarios comprendidos entre las 09:00 h y las 17:00 h, de lunes a viernes, por mencionar un ejemplo. El hecho de trabajar por 
turnos (incluidos fines de semana y festivos) y éste, ser el de la tarde/noche, implica que la madre no esté presente cuando sus hijos llegan a casa 
(incluso no poder ir a buscarlos al colegio), acompañarlos en las tareas escolares, en la cena o en un momento tan importante como es el acostarlos, 
u otras situaciones. Por otro lado, si algunas actividades se celebran el fin de semana o festivos, como cumpleaños, fiestas escolares o momentos 
de convivencia familia/escuela, pueden ocasionar momentos de angustia y ansiedad a los padres por no poder estar presentes, sabiendo que sus 
hijos no lo aceptan con agrado. Situaciones como las descritas son siempre inductoras de estrés, ya que por más que se deseen controlar, no 
están al alcance del trabajador, con lo que la articulación trabajo-familia resulte una tarea de difícil conciliación, acabando por generar estrés. 
Es en este aspecto, donde las mujeres se resienten más, con relación a los hombres, pues como afirma Jesús (2014), con la igualdad entre géneros 
comienza a tener poco sentido hacer una distinción entre hombres y mujeres. Sin embargo, para este profesor, miembro de la Sociedad Mundial 
del Estudio sobre Estrés y Ansiedad (representante de Portugal) las mujeres se enfrentan a mayores exigencias que los hombres, debido a la 
sobrecarga en la vida familiar y doméstica, a veces, incluso a nivel profesional, lo que las convierte en más vulnerables, con tendencia a buscar 
más ayuda que los varones. 
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trabajo de los profesionales se desarrolla en distintas unidades de cuidados, organizadas 

según las diferentes especialidades médicas. En este contexto, los enfermeros integrados en 

esas unidades realizan su trabajo en equipos de 15, 20, 30 o más sujetos, conforme las 

necesidades y el tipo de cuidados exigidos.  

En términos de espacio físico, la mayoría de las unidades de cuidados destinan a los 

enfermeros un despacho para el jefe y una sala de trabajo, donde se realizan todas las 

actividades de los profesionales de enfermería, con excepción de los cuidados directos al 

paciente. No siempre los enfermeros cuentan con un espacio diferente y privado para 

reuniones de equipo, o para algunos momentos de descanso durante el turno. 

En lo que se refiere al tipo de horario, los enfermeros, como media, pueden trabajar de 

35 a 40 horas semanales, distribuidas en turnos de 8 horas, pudiendo ser practicadas en el 

turno de mañana (ej. de las 8h a las 16h), turno de tarde (ej. de las 16h a las 24h) o turno de 

noche (ej. de las 24h a las 8 h).  

Sin embargo, la mayoría de las veces, el número de horas de trabajo puede prolongarse por 

diversos motivos, tales como: exceso de actividades que hay terminar, tiempo utilizado para 

el cambio de turno (transmitir información a los compañeros que entran), retraso de los 

compañeros, o como no podía ser de otra manera, por situaciones inesperadas y urgentes 

relacionadas con los pacientes o colegas. Se puede comprobar también que las horas extras 

de trabajo, no incluidas en el horario normal de servicio de los enfermeros, no siempre son 

retribuidas, ni económicamente, ni como días libres. 

De acuerdo com el Consejo General de Enfermeria (2017), en el ejercicio de sus 

funciones, los enfermeros, deben ser poseedores de determinadas competencias 

profesionales, tales como: Capacidad para la organización - Es necesario tener cierta 

planificación del tiempo y del trabajo ya que pueden acontecer dificultades, o complicaciones 

en los pacientes que tienen a su cargo; Capacidad para las relaciones interpersonales - se 

requieren personas con carácter abierto y agradable, dado que es una profesión donde las 

relaciones interpersonales se realizan en situaciones especiales, en muchas ocasiones 

situaciones delicadas de la vida de las personas; Poseer Empatía - estos profesionales deben 

tener la capacidad para sintonizar emocionalmente con los demás y para captar sus 

emociones, ya que de esta manera llegan mejor a los pacientes; Responsabilidad - La salud 

e incluso la vida de los pacientes “están en manos” de estos profesionales y siempre son la 

responsabilidad de la salud de los pacientes. 

Con lo citado anteriormente, es fácil comprender algunas de las limitaciones vividas por 

los enfermeros, tanto en su contexto de trabajo, como en el ejercicio de sus funciones. Estas 

limitaciones se reflejan principalmente a nivel de los sentimientos de identidad y autonomía. 
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No obstante, tal problemática deriva también de la propia actitud condescendiente de 

estos profesionales, que han permitido que su trabajo se organice para dar respuesta 

prioritariamente a las prescripciones médicas, y a las reglas institucionales. Todos los 

enfermeros son conscientes de la importancia de su labor social, pues sería imposible 

imaginar una institución de salud en donde estos profesionales no formaran parte. Pero, a 

pesar de todo esto, y aunque se trate del mayor grupo profesional del sector de la salud desde 

el punto de vista cuantitativo, no se les concede la oportunidad de participar en las decisiones 

de sus políticas, ya sea en niveles elevados o intermedios, Martins (2003). 

Para poder comprender algunas de las causas de esta problemática, es importante referir 

que, debido a la evolución técnica y al conocimiento científico (desde principios del siglo XX), 

los enfermeros han pasado a acumular gran diversidad de roles, tales como: gestor de la 

unidad de cuidados, de apoyo al paciente, así como, con mención especial, de copartícipe en 

el trabajo médico. 

De acuerdo con Lopes (1997), dentro de este amplio conjunto de funciones, siempre se 

ha concedido a los enfermeros un cierto "espacio de poder", si bien se trata un poder virtual, 

dado que siempre existe alguna persona que controla tal poder, aunque de una forma 

meramente subjetiva. De ahí proviene que los enfermeros hayan ocupado siempre un papel 

esencial dentro de las instituciones hospitalarias, pero haciéndolo desde la retaguardia. 

De este modo, los profesionales de enfermería se han ido organizando y permitido que 

los organizasen, en el sentido de que siempre aceptarían su deber de cuidar de los enfermos 

sin nunca exigir su derecho de determinar y decidir cómo satisfarían tal deber. De hecho, 

siempre se esperó que los enfermeros respondiesen a su obligación de cuidar, 

independientemente de las circunstancias (Salvage, 1990 citado por Martins, 2003). Por este 

motivo, los enfermeros ocupan su tiempo en una multiplicidad de tareas y actividades 

polivalentes. Sin embargo, se sabe que están constantemente dominados por una sensación 

de ambivalencia, ya que no realizan aquello que realmente les compete: el cuidado directo 

del enfermo, debido a la enorme cantidad de actividades obligatorias, burocráticas, y 

cotidianas que deben ejecutar durante jornada laboral.  

Cuando los enfermeros son conscientes de esta realidad, surgen sentimientos de 

irritación y frustración, sintiéndose condicionados y reaccionando de una manera diferente a 

lo que sería su ideal profesional y personal. Consecuentemente, se desencaderá estrés 

laboral. 

Como ya ha sido descrito anteriormente, las causas de estrés son diversas y la respuesta 

a los factores inductores de estrés también. Principalmente los de índole profesional, pueden 

variar entre individuos y dentro de un mismo sujeto, en circunstancias diferentes. 

El estrés relacionado con el trabajo parece ser el resultado de una interacción negativa 

del individuo con sus tareas y con la organización, donde la sobrecarga o sub carga de trabajo, 
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responsabilidad por pacientes, existencia de conflictos, ambigüedad de roles, poca autonomía 

de decisión, mala comunicación y liderazgo, así como deficientes condiciones físicas de 

seguridad en el trabajo, funcionan como principales agentes inductores de estrés. 

Dentro del área de la salud, como ya hemos visto, es posible identificar algunos factores 

precursores de estrés asociados directamente a las condiciones de trabajo, no sólo a nivel 

físico, sino también, esencialmente en aspectos organizacionales. Otros son 

predominantemente de orden socio-emocional, estrechamente relacionados con la actividad 

desempeñada por los profesionales de la salud, donde es sabido que las exigencias a nivel 

psicológico son particularmente relevantes. 

Concretamente por lo que afecta a los en los enfermeros, son varios los estudios 

desarrollados a lo largo de los años, demostrando que los mismos, durante el transcurso de 

su praxis clínica, están expuestos a innumerables factores precursores de estrés.  

Los resultados obtenidos en un estudio realizado por Wolfgang (1988), compuesto por 

379 enfermeros, refieren las exigencias de los pacientes y los conflictos del equipo, como las 

principales fuentes de estrés en estos profesionales de la salud. 

Algunos estudios desarrollados sobre esta temática, indican, asimismo que la sobrecarga 

de trabajo y la presión en cuanto al tiempo, son los apuntados como las principales 

circunstancias inductoras de estrés en profesiones relacionadas con la salud, estando 

íntimamente relacionadas con el agotamiento emocional (Negeliskii & Lautert, 2011; Lim, 

Bogossian, & Ahern, 2010; Xianyu & Lambert, 2006). 

Otro estudio desarrollado con 92 enfermeros chinos, de dos hospitales universitarios 

diferentes, reveló que la sobrecarga de trabajo, el contacto con enfermos terminales y los 

conflictos con los médicos, fueron las fuentes de estrés predominantes en enfermeros (Xianyu 

& Lambert, 2006). 

En lo que se refiere a estudios portugueses, cabe señalar que una investigación llevada 

a cabo por Santos y Teixeira (2008), con 965 enfermeros, evidenció que eran factores 

generadores de estrés en los enfermeros, aspectos como: la muerte y sufrimiento de los 

enfermos, la presión de tiempo a que están sometidos, la rapidez en resultados exigidos, la 

falta de recursos, la sobrecarga de trabajo, la dificultad de luchar contra la “frustración” de no 

poder ser “dioses”, el contacto con la familia de los pacientes y las relación entre los varios 

grupos profesionales. 

Asi, pues, la sobrecarga de trabajo, la presión de tiempo y la falta de recursos, 

constituyeron los factores inductores de estrés más frecuentes referidos por enfermeros que 

ejercen en servicios diferentes (Gomes, Cruz, & Cabanelas, 2009; Leite, 2009; Gomes & Cruz, 

2004; McIntyre, McIntyre, & Silvério, 2001). Estos factores parecen estar relacionados también 

con solicitudes de ayuda múltiples y simultáneas; realidad que Edwards (2006) identificó como 

una situación claramente generadora de estrés en enfermeros: las interrupciones continuas 
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durante el ejercicio de su actividad. 

También Leite (2009) y Gonçalves (2013a) concluyeron en sus investigaciones, que los 

conflictos entre profesionales fueron uno los factores inductores de estrés más señalados, 

principalmente en muestras de enfermeros que ejercían su actividad en quirófanos. 

Esbozados los factores desencadeantes, a continuación se describe el impacto negativo 

que el estrés provoca en el trabajo, ya sea a nivel individual u organizacional y 

consecuentemente su impacto en la productividad. 

 

 

2.5. Impacto subjetivo 
 

Las consecuencias negativas de estrés se manifiestan en el área de salud y en la 

productividad. Consecuencias como la angustia, la desmotivación, la incapacidad o el sub-

rendimiento, el incorrecto desempeño, la productividad insatisfactoria y la reducida 

involucración tanto en el trabajo como en la vida real, son otros ejemplos en donde el estrés 

puede estar presente.  

En el marco del trabajo, como ya hemos visto, las personas sufren estrés cuando sienten 

que existe un desequilibrio entre los requerimientos que se le hacen y los recursos de los que 

disponen para responder a esas peticiones. Cada individuo reacciona de forma diferente ante 

las mismas circunstancias; unos reaccionan de forma más favorable que otros ante la presión 

ejercida por las demandas. Lo que realmente cuenta es la evaluación subjetiva que cada 

individuo realiza de su situación, no siendo posible determinar en base exclusivamente a la 

situación objetiva, el nível de estrés que ésta puede provocar. 

Algunas consecuencias de estrés pueden repercutir a nivel de la salud individual y 

también a nivel organizativo. En este contexto, se van a identificar algunas de las 

consecuencias individuales y organizacionales respecto de las cuales el estrés puede ser 

responsable. 

Las consecuencias individuales de estrés son las que, en general, las personas conocen 

mejor. El estrés afecta a la salud, ya que provoca alteraciones en las actitudes individuales, 

promoviendo un elenco de comportamientos relacionados con la enfermedad (ej. vigilancia de 

indicios y síntomas, consultas médicas, etc.). Cuando las situaciones de estrés se prolongan 

mucho, son más intensas o frecuentes y el individuo no cuenta con las posibilidades 

adecuadas de resistencia o adaptación, el estrés puede causar enfermedades, las cuales 

pueden implicar alteraciones comportamentales, o efectos fisiológicos nocivos de respuesta 

perdurable al estrés, dependiendo también de la combinación de factores predisponibles, ya 

sean de naturaleza genética y/o psicológica.  
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Con base en la literatura consultada, dentro de las enfermedades y comportamientos 

derivados de las consecuencias negativas de estrés, las más frecuentes son: 

comportamientos adictivos, perturbaciones gastrointestinales, enfermedades 

cardiovasculares, neoplasias, depresión, perturbaciones sexuales, perturbaciones del sueño, 

pérdidas de memoria, muerte y burnout. 

Las instituciones de salud constituyen, por norma general, organismos de gran dimensión 

y complejidad. En el origen de esta complejidad, incide la existencia de relaciones jerárquicas 

múltiples y complejas, y no sólo a nivel formal, sino también en la interdependencia de 

actividad de los varios grupos profesionales que en ellas operan, así como los elevados 

niveles de especialización de funciones. Estas características constituyen factores de 

naturaleza organizativa, que facilitan que surjan conflictos interpersonales en dichas 

instituciones (Leite & Uva, 2012). 

Una circunstancia muy importante, asociada a la actividad laboral de los enfermeros se 

refiere a la responsabilidad en el trato con las personas, y no sólo con los pacientes, sino 

tambiém con sus familiares y amigos, lo que representa una responsabilidad social. Según 

algunos autores, la “responsabilidad por personas” parece estar en el origen de niveles más 

elevados de estrés que la responsabilidad por aspectos de naturaleza material, (Calhoun, 

1980 & McQuade, 1972) citados por Leite y Uva (2012). 

En diferentes fuentes de la literatura se explica de forma convincente como el estrés es 

un factor constante en la actividad profesional de la enfermería, independientemente de la 

nacionalidad, área/servicio o praxis clínica. Los enfermeros son uno de los grupos 

profesionales de la salud que desde más cerca luchan con aspectos problemáticos de orden 

físico, psicológico y social. Particularmente, el cuidado de enfermos en fase terminal, se 

manifiesta como una de las situaciones más tensas y exigentes a la que se enfrentan muchos 

enfermeros. Éstos, cuando se sienten incapaces de liberarse de su propio miedo a la muerte 

y al sufrimiento, desencadenan reacciones de estrés, así como sentimientos vehementes de 

impotencia, culpa, frustración, ansiedad, inseguridad, angustia, perturbaciones somáticas, a 

medida que se enfrentan a la realidad del sufrimiento, de la muerte y de la dolencia terminal, 

Gama (2013). 

Ciertos niveles elevados de estrés, también parecen estar relacionados con la ansiedad 

manifestada por los profesionales de salud con su insatisfacción en el trabajo debido a la 

actividad rotatoria y temporal de personal, perjudicando la prestación de cuidados y 

constituyendo un importante problema para las entidades contratantes (Gray-Toft & Anderson, 

1981; Zaghloul, 2008). El impacto que ejercen estos factores en el individuo contiene un 

evidente potencial perjudicial en su salud y bienestar tanto físico como mental. 

Estudios desarrollados por Lambert & Lambert (2008) y Gonçalves (2013a) demuestran 

que los síntomas de estrés hallados en enfermeros se agrupan en cuatro categorías: 
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cognitivos, físicos, emocionales y comportamentales (Esquema 2). Según estos 

investigadores, la experiencia de estrés durante un período largo de tiempo o de forma 

crónica, puede tener efectos altamente destructivos en la salud del individuo.  

De este modo, es importante conocer las características y particularidades del contexto 

de trabajo de los enfermeros para promover una preparación adecuada de los profesionales, 

a través de la instauración adecuada de recursos concisos a sus exigencias. 

 

Esquema 2. Síntomas más frecuentes de estrés en el ejercicio de profesión de enfermería 
 

Síntomas de Estrés 

1. Cognitivos 
Problemas de concentración 
Problemas de memoria 
Negativismo 

2. Físicos 

Alteraciones gastrointestinales 
Inapetencia para levantarse por la mañana 
Cefaleas 
Taquicardia 
Lumbalgias  
Náuseas y mareos 

3. Emocionales 

Agitación 
Irritabilidad 
Ansiedad 
Depresión 
Aislamiento social 

4. Comportamentales 
Insomnio 
Alteraciones en los hábitos alimentarios 
Inhibición sexual 

 

Fuente: Adaptación de Lambert & Lambert (2008) y Gonçalves (2013a) 

 

A nivel supra indidivual, está confirmado que el estrés puede condicionar la salud de las 

organizaciones, entendiéndose ésta como el conjunto de tres conceptos interrelacionados: 

armonía, capacidad de producción y eficacia. A las organizaciones les interesa que su salud 

se traduzca en un aumento de beneficios y una reducción de gastos, ya que la salud 

organizacional designa un proceso continuo y sistemático de adaptaciones y cambios con el 

fin de asegurar el pleno funcionamiento de las estructuras (Quick, et al., 2013). 

Según varios investigadores, las organizaciones se sustentan por cuatro dimensiones 

internas interrelacionadas dentro de la cultura organizacional: personas, estructuras, 

tecnología y tareas. Su supervivencia, eficacia y éxito empresarial depende en gran medida 

del equilibrio entre estas cuatro dimensiones, de la misma manera que su desajuste amenaza 

su funcionamiento. 

Una organización saludable ha de construir esfuerzos constantes para alcanzar la referida 

integración entre sus cuatro dimensiones internas, así como un ajuste con el ambiente 

externo. Su salud organizacional se reduce a un proceso continuo de atención sobre posibles 
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incoherencias internas y desajustes con el medio. Es precisamente a nivel de los desajustes 

internos donde surge el estrés en el trabajo, que si no es vigilado, prevenido y controlado, se 

convierte en uno de los elementos más poderosos de desestabilización de la salud 

organizacional, traduciéndose en gasto para las entidades (Ramos, 2001). 

De acuerdo con Serra (2011), los gastos generados por estrés sólo se pueden calcular 

por indicadores indirectos, ya que residen en el malestar, en incapacidades y muertes 

prematuras, derivadas de trastornos físicos y psíquicos que inducen al consumo de 

analgésicos, tranquilizantes, tabaco, drogas ilegales o bebidas alcohólicas frecuentemente 

utilizadas por los individuos para, de alguna forma, intentar tolerar sus efectos. 

Las repercusiones del estrés son muy significativas en el mundo laboral, ya que dentro 

del plano organizacional se traducen directamente al comportamiento del individuo e, 

indirectamente, al ambiente de la organización, manifestados como insatisfacción con el 

ejercicio de las tareas, bajo afecto a los objetivos organizacionales, demoras de producción, 

absentismo, accidentes de trabajo, cambios de empleo y prejubilaciones (Serra, 2011). 

Conforme la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2010), en 2005 

se observó una reducción en los niveles de estrés en las cifras de la UE-27. Sin embargo, la 

reducción de exposición al estrés se registró de forma más significativa en los países de la 

UE-15 (20,2%), existiendo en los nuevos Estados Miembros altos niveles de exposición, por 

encima del 30%. 

En los 15 Estados Miembros de la UE pre-2004, se estima que los gastos provocados por 

estrés en el lugar de trabajo, así como los problemas de salud mental que desencadenan, 

corresponden a un valor entre el 3% - 4% del producto nacional bruto, ascendiendo 

anualmente a 265 mil millones de euros.  

La reducción del estrés laboral y los riesgos psicosociales no constituye sólo un dominio 

moral y jurídico, sí bien resulta significativo, ya que en 2002, el gasto económico de estrés 

relacionado con el trabajo en la UE-15 fue valorado en 20 000 millones de euros. En lo que 

se refiere al absentismo, la investigación demuestra que del total de días de trabajo perdidos, 

del 50% al 60% están relacionados con el estrés, Agencia Europea para la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (2010). 

Los estudios realizados apuntan a que los gastos producidos por estrés relacionado con 

el trabajo ejercido para empresas y los gobiernos, rondan los 20 000 millones de euros, 

solamente en costes de absentismo y problemas de salud (médicos y farmacéuticos). 

En el Esquema 3, se mencionan de forma resumida, las consecuencias negativas del 

estrés en el trabajo, a nivel individual y de organización. 
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Esquema 3. Consecuencias negativas del estrés en el trabajo 
 

Consecuencias Negativas del Estrés en el Trabajo 

Individuales 

Comportamientos Adictivos 
Perturbaciones Gastrointestinales 
Enfermedades Cardiovasculares 
Neoplasias 
Depresión 
Perturbaciones Sexuales 
Perturbaciones del Sueño 
Pérdida de Memoria 
Burnout 
Muerte 

Gastos Directos 

Huelgas 
Desempeño Improductivo en el Trabajo 
Accidentes de Trabajo8 
Costes en Salud 
Compensaciones e Indemnizaciones 

Gastos Indirectos 

Pérdida de Vitalidad 
Fallos en la Comunicación 
Deficiente Calidad de las Relaciones 
Interpersonales en el Trabajo 
Errores en la Toma de Decisiones 

 

Fuente: elaboración propria 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) afirma que un trabajo seguro y 

saludable contribuye a mejorar la productividad, pues la existencia de condiciones precarias 

laborales conllevan a su disminución, pudiendo ésta tener consecuencias directas e indirectas 

graves en la vida de los trabajadores, de sus familias, y consecuentemente, de las 

organizaciones. 

 En relación con la profesión aquí analizada, se sabe que la presencia de factores de 

riesgo para la salud de los enfermeros no sólo supone un problema para los mismos, sino 

también para los enfermos que están bajo sus cuidados, lo que constituye un dispendio 

financiero para el contratante, tanto en términos de gastos en cuidados de salud como en los 

costes asociados a la reducción de la productividad.  

Silva (2009) llega incluso a afirmar que debido a los recortes presupuestarios y a las 

constantes exigencias de la población, los servicios de salud se preocupan, cada vez más, en 

prestar un mayor número de actos, disminuyendo los gastos asociados y aumentando las 

                                                
8 En concreto, en la profesión de enfermería, los accidentes de trabajo en las instituciones de salud son múltiples y han sido foco de interés en la 
comunidad científica, especialmente después de la década de los noventa, a partir de la cual surgió un conjunto de normativas legales con énfasis 
en las condiciones de Salud, Higiene y Seguridad, en los lugares de trabajo (Martins, 2014). Según esta autora, el ambiente hospitalario, constituye 
por sí solo un medio propicio para la aparición de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que los trabajadores de este sector 
tienen un riesgo 1,5 veces mayor de tener accidentes de trabajo o padecer de enfermedades profesionales en comparación con los trabajadores 
de los sectores restantes. Aliado al estrés, se sabe que trabajar bajo tensión, donde la capacidad de concentración y respuesta están disminuidas, 
puede facilitar la propensión a los accidentes de trabajo. 
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ganancias efectivas, sin tener en cuenta las condiciones de trabajo de su personal laboral y 

del riesgo que deriva de la presión ejercida al mismo.  

 

 

2.6. Gestión del estrés laboral 
 

 Conforme estudios realizados por la OMS, el estrés es una de las enfermedades con 

mayor impacto en el siglo XXI, siendo responsable de una gran tasa de absentismo, consumo 

de antidepresivos y ansiolíticos por la sociedad en general, principalmente en Portugal (Faria, 

2017) y en España (Domingo, 2016). 

 Como ya se ha descrito en el capítulo anterior, los síntomas de estrés son múltiples y 

pueden surgir tanto a nivel físico, como psicológico y comportamental. Gran parte de la 

sociedad convive con estos síntomas, no  relacionándolos directamente con el estrés laboral. 

 Una forma de afrontar o luchar contra el estrés sufrido cotidianamente, es recurrir a 

estrategias, ya sean éstas, personales o en grupo, es decir, recurriendo al coping. 

 

 

2.6.1. Coping 
 

El término coping es definido en la literatura anglosajona como método de estrategias, 

estilos, tácticas, respuestas, aprendizajes o comportamientos utilizados por el ser humano 

para poder combatir  las situaciones inductoras de estrés. 

Aunque esta palabra deriva del francés couper, ha sido introducida y asimilada por la 

lengua inglesa desde hace muchos años. La definición de este concepto, se asocia con 

significados como: confrontar, combatir, encarar, soportar, aguantar (...).Sin embargo, su 

significado más riguroso se refiere a la capacidad de afrontar situaciones inductoras de estrés, 

definiendo estrategias para luchar contra el mismo (Serra, 2011). Se ha definido así como un 

factor estabilizador, que facilita un ajuste individual, cuando se está ante situaciones o 

momentos estresantes. 

Según Lazarus y Folkman (1984), teniendo en cuenta el carácter psicológico del término, 

el coping representa un conjunto de respuestas cognitivas, emocionales y comportamentales 

realizadas por el individuo, con la finalidad de disminuir la carga física, emocional y psicológica 

inducida por acontecimientos inductores de estrés. 

Los recursos con que contamos, hacen referencia a aspectos muy diversos, como la 

experiencia personal, personalidad, la capacidad económica o, simplemente, la posibilidad de 

apoyo por parte de la comunidad social donde una está integrado (Esquema 1). Lógicamente, 

cuantos más recursos, en menos relevante y perturbadora se convierte determinada situación. 
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Esquema 4. Recursos para luchar contra el estrés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Serra (2011) 
 

Dentro de este contexto y tomando como referencia a Serra (2011), los recursos sociales 

y personales de coping determinan:  

§ la evaluación que el individuo realiza de los acontecimientos; 

§ la repercusión que las circunstancias inductoras de estrés pueden causar en el 

individuo; 

§ los procesos de coping que se utilizan para combatir dichas circunstancias ; 

§ la adaptación que se verifica a corto y a largo plazo. 

 

Las estrategias de coping, así como su eficacia, se evalúan por su capacidad para reducir 

de inmediato la perturbación sentida, así como para evitar en un futuro la situación de malestar 

o estado de salud del ser humano. Pueden surgir de forma aislada o simultáneamente, siendo 

conducidas por el individuo dentro de tres vertientes distintas: para la resolución directa del 

problema, para atenuar  las emociones sentidas o/y para a interaccionar socialmente, Serra 

(2011). 

 

A) Estrategias de coping orientadas a resolver problemas 
 

Usadas cuando el individuo orienta sus esfuerzos para resolver la situación que le ha 

inducido estrés. Este tipo de estrategia tiene como objetivo establecer un plan de acción 

continuado hasta eliminar completamente la causa de estrés. Evita que se prolongue un 

estado que resulte desagradable y que puede ser perjudicial para la salud y el bienestar. Este 

tipo de estrategias son siempre aconsejadas, ya que eliminan de una sola vez la fuente de 

perturbación. El individuo tiende a utilizarlas cuando siente el estrés de manera poco intensa 

y la situación concebida como controlada es fácil de resolver. 

Recursos para luchar contra el estrés 

 
Recursos Sociales 

 

• Comunidad social en que el individuo está integrado y facilidad de acceso 
a personas que le puedan prestar ayuda; 

• Capacidad Económica; 
• Tipos de relación entre familiares y amigos; 
• Salud física (por su capacidad de intervención, “actuación social”). 

 
Recursos 

Personales 
 

• Constituidos por la experiencia adquirida en resolver eventuales crisis 
anteriores;  

• Autoconfianza y desarrollo del  Yo; 
• Aptitudes para resolver problemas;  
•  Aspiraciones personales (que pueden inducir a un individuo a “luchar” o a 

“desistir” ante determinados acontecimientos. 
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B) Estrategias de coping dirigidas a atenuar las emociones sentidas 
 

Dentro de este tipo de estrategias, los esfuerzos están más encaminados a reducir el estado de 

tensión emocional. Las emociones, cuando alcanzan una intensidad grande, son muy difíciles de 

tolerar, descontrolando al individuo y su bienestar. La persona intenta hablar de su problema con 

alguien, o intenta huir; pues existen sujetos que intentan evadirse  en “el tiempo y espacio” realizando 

un viaje que lo aleje temporalmente del problema. Otros, sin embargo, intentan afrontar directamente 

la emoción: fumando, consumiendo bebidas alcohólicas y alimentos en exceso, practicando ejercicios 

de relajamiento o ingiriendo medicamentos con cierta regularidad. 

 

C) Estrategias de coping enfocadas a la interacción social 
 

Se refieren a la forma a través de la cual la persona convive manteniendo una relación 

social con otras personas en situaciones de estrés independientemente de los recursos de la 

red social donde el individuo esté integrado, valorándose mucho la calidad de apoyo recibido 

(Pilcher e Bryant, 2016). Para Serra (2011), si las estrategias tienen éxito, el estrés se reduce, 

promoviendo situaciones de bienestar al individuo; por otro lado, si no resultan eficaces, el 

estrés se mantiene, originando malestar y dolencia. El grado de eficacia puede ser 

determinado por el tipo de recursos que el individuo presenta, así como por el problema al 

que se enfrenta. 

 

D) Recapitulación 
 

En el esquema siguiente, se presentan de forma resumida y desde el punto de vista 

teórico las principales estrategias para combatir el estrés, de acuerdo con la bibliografía 

consultada. 
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Esquema 5. Estrategias para combatir el estrés 
  

 

Fuente: Adaptado de Serra (2011) 

 

 

2.6.2. Coping en la profesión de enfermería 
 

Como se ha descrito anteriormente, y en base a estudios realizados, el estrés ocupacional 

parece estar íntimamente relacionado con una mayor incidencia de problemas físicos y 

psicológicos que llevan a una disminución de la productividad, a tasas más elevadas de 

absentismo, accidentes de trabajo, errores de desempeño, incapacidades y problemas 

familiares. 

Los enfermeros no son una excepción, ya que como trabajadores del sector sanitario, 

donde la literatura describe esta profesión como de alto riesgo (McIntyre, McIntyre, & Silvério, 

1999), todavía existe la creencia de que son inmunes a la enfermedad, por el mero hecho de 

poseer conocimientos dentro del campo de la salud. 

Desafortunadamente, esto no es cierto, y son cada vez más los estudios que comprueban 

que los enfermeros también padecen como consecuencia de su trabajo diario, conviviendo 

con personas enfermas. Este aspecto nos remite a las estrategias de coping a las que en 

numerosas ocasiones, los enfermeros tienen que recurrir, para enfrentarse a contratiempos 

de su actividad diaria. 

En este sentido, una vez revisada la literatura científica, las estrategias de coping más 

frecuentes en enfermeros, se asocian con asumir actos de responsabilidad, realizando su 

propia crítica, es decir, se trata de buscar el coping activo apoyándose en el soporte social 

emocional a terceros, efectuando una reevaluación positiva con cambio de actitudes y/o 

comportamientos (Guía, 2015; Martínez & Ferreira, 2012). Los resultados obtenidos por 

Gonçalves (2013a) también indican que los enfermeros manifiestan un control personal ante 

Estrategias de Coping 

Individuos con estrategias carentes de coping tienden a sentir que la solución a sus problemas no depende 
de ellos mismos, evitando de esta manera una resolución activa y evitando confrontarla. 

Personas emocionalmente estables y extrovertidas tienden a revelar mejores estrategias de coping en 
situaciones de estrés que otras con características opuestas. 

Un buen autoconcepto y estrategias de coping adecuadas son pronóstico de un buena salud mental. 

Sujetos con una buena salud mental  se diferencian de los que presentan una mala salud mental, porque 
comúnmente adoptan una aptitud de enfrentamiento y resolución activa de sus problemas. Entienden que 
la solución depende de ellos, manteniendo un control adecuado de las emociones. 

Individuos con trastornos emocionales, provienen de familias con carencia de comunicación entre sus 
miembros, donde no se sienten orgullosos de pertenecer a su familia, existiendo un nivel global reducido 
de recursos y de coping familiares. 
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situaciones dificiles, planteando estrategias para su resolución, con el objetivo de afrontar el 

contexto con una solución activa de los problemas. Esta autora refiere, además, que los 

enfermeros cuentan con eficaces estrategias en el control de sus emociones, no permitiendo 

que las situaciones inductoras de estrés, interfieran en sus actividades diarias.  

Por lo que afecta al género, la literatura científica describe, en un estudio comparativo 

entre enfermeros portugueses y españoles, realizado por Sapata (2012), que los individuos 

de género femenino demuestran utilizar con mayor frecuencia estrategias de coping 

enfocadas en las emociones.  

Habitualmente, los profesionales de enfermería no perciben los problemas de salud a los 

que están sujetos. Guido et al. (2009) afirman que en su práctica laboral, los enfermeros son 

poco conscientes (o nada) del estrés a que están expuestos. Este aspecto podrá ser nocivo, 

como afirma la autora y sus colaboradores, para un adecuado desarrollo de estrategias de 

combate al estrés, conduciendo a un desgaste físico y emocional severo, una vez que el 

reconocimiento del estrés y sus efectos son imprescindibles para su solución. 

Vélez (2003) destaca, en lo concerniente a las intervenciones para enfrentar el estrés, la 

necesidad de desarrollo de estrategias en tres niveles: individual, relacional y organizacional. 

A nivel individual, el autor dispensa la formación comportamental sobre la gestión del tiempo, 

formación teórica específica, psicoterapia individual de intervención en caso de crisis y 

desarrollo de estrategias de apoyo, asesoramiento y tratamiento. A nivel relacional, refiere la 

necesidad de promoción de una buena interacción individuo/organización, potenciadora del 

desarrollo del profesional. En este caso, dentro de la formación relacional destaca 

principalmente la aplicada sobre todo a la gestión de conflictos. Dentro del campo 

organizacional, afirma que se debe asumir una postura activa, eliminando factores de conflito 

y previniendo situaciones inductoras de estrés, avanzando en un sentido de promocionar una 

organización “saludable”. El soporte social dentro de la propia organización es de suma 

importancia, en la medida en que se apunta como medio que minimiza el estrés y potencia la 

calidad de vida en el trabajo. Por otro lado, esta tesis parece constituirse como estrategia 

protectora, una vez que cuanto mayor es el soporte social (familiar e institucional) menores 

son los niveles de estrés. 

Guido y sus seguidores (2009) aseguran que los profesionales de enfermería, al igual que 

aquellos otros equipos que necesitan conocimientos de actualización y formación 

permanente, se encuentran mejor capacitados y preparados para enfrentar las exigencias 

profesionales, convirtiendo sus cuidados en más seguros. En este sentido, y puntualmente en 

el área de enfermería, la preparación de los profesionales ante situaciones más complicadas 

en la práctica de su actividad, tales como la muerte, los conflictos interpersonales o la 

comunicación de noticias desfavorables, está considerada como una buena estrategia de 

reducción de niveles de estrés. 
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2.6.3. Engagement 
 

El continúo desarrollo dentro del campo de la Psicología Positiva (Organizacional), de 

donde surgen miles de artículos doctrionales relacionados con los efectos adversos del estrés 

ocupacional, ha provocado el surgimiento de un fenómeno emergente, el Engagement en el 

trabajo, considerado por muchos investigadores, el antónimo del burnout. 

Schaufeli y Salanova (2006) consideran que el origen del engagement en el trabajo se 

relaciona intrínsecamente con el surgimiento de la psicología positiva, ya que ésta demuestra 

los aspectos positivos del individuo y su relación con los recursos que posee. 

Como ya se ha referido, el concepto de engagement en el trabajo se percibe como el 

opuesto del burnout. Al contrario de los que padecen del síndrome de burnout, trabajadores 

con engagement cuentan con un alto sentimiento de voluntad, estando conectados 

continuamente con su trabajo, sintiéndose capacitados y motivados para afrontar las 

demandas diarias que deben atender. 

El engagement, en los últimos años, ha sido el tema de muchos estudios. De forma 

indiscutible, se ha ido comprendiendo la utilidad de este concepto dentro de las 

organizaciones, pues las conclusiones de las investigaciones realizadas demuestran que los 

recursos laborales cuando se dirigen de una manera eficaz, fortalecen el engagement en el 

trabajo y, la vez, promueven una buena salud mental y un mejor desempeño de los recursos 

humanos. Se ha llegado incluso a afirmar que el engagement funciona como una “epidemia” 

dando origen al concepto de engagement colectivo (Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008). 

Según Schaufeli y Bakker (2010), la definición de este concepto, se puede entender de 

acuerdo con dos teorías; la del mundo de los negocios, cuyo objetivo se centra en el lucro; la 

satisfacción del cliente y la retención de los colaboradores; y la teoría académica, centrada en 

el estudio de datos empíricos, donde el engagement se conceptualiza de forma diferente.  

Kahn (1990) fue el primer académico que conceptualizó el engagement en el trabajo. Para 

este autor, los participantes envueltos afectivamente con su trabajo, utilizarían mejor sus 

capacidades físicas, emocionales, cognitivas y mentales en el ejercicio de sus actividades 

laborales. Durante el transcurso de su trabajo, este investigador, identificó tres condiciones 

psicológicas que se manifiestan en los trabajadores engaged:  

 

• Significado - el trabajo sólo tiene significado por sí mismo y es considerado como un 

reto; 

• Seguridad - el lugar de trabajo es seguro, honrado y previsible;  

• Disponibilidad - los recursos físicos y psicológicos necesarios deben ser favorables 

para un mejor servicio. 
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En este sentido, el engagement profesional, de acuerdo con Bakker, Schaufeli, Leiter y 

Tarisd (2008), es una enorme ventaja competitiva, ya sea para las organizaciones ya sea para 

sus colaboradores. Estudios recientes han demostrado que una buena integración en el 

trabajo está relacionada con la satisfacción tanto de clientes como colaboradores (Salanova, 

Agut, & Peiró, 2005), con resultados financieros positivos (Xantopoulou, Bakker, Demerouti, 

& Schaufeli, 2009) así como en la supervisión y evaluación del desempeño en el trabajo 

(Bakker & Bal, 2010; Halbesleben & Wheeler, 2008). Dentro de esta perspectiva, el 

engagement está considerado como la antítesis positiva del burnout (Gonçalves, 2013). 

Conforme la bibliografía consultada, se pueden distinguir dos destacdos corrientes de 

pensamiento relacionadas con estos dos términos, burnout y engagement. Una de ellas es la 

de Maslach y Leiter (1997), que asume que tanto engagement como burnout constituyen polos 

opuestos en un continuo bienestar relacionado con el trabajo: representando el burnout el 

polo negativo y el engagement el polo positivo. Según estas investigadoras, el burnout se 

define en términos de extenuación, deshumanización y reducida actividad profesional; lo 

contrario del engagement, que se caracteriza por energía, vigor, implicación y eficiencia. Estas 

tres características de engagement constituyen las tres dimensiones correspondientes al 

burnout, medidas por Maslach Burnout Inventory (Maslach, Jackson & Leiter, 1996). Lo que 

significa que bajos resultados en la escala de extenuación y deshumanización y resultados 

altos en una reducida actividad profesional son un claro indicativo de engagement. 

Por otro lado, en la corriente alternativa, de acuerdo con Schaufeli y Bakker (2010), el 

engagement es entendido como un concepto independiente y diferente, relacionado de forma 

negativa con el burnout. Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker (2002), respaldan 

esta teoría al definir el engagement en el trabajo como un estado mental positivo de 

realización, relacionado con el trabajo caracterizado por el Vigor, la Dedicación y Absorción. 

El Vigor, se distingue por los altos niveles de energía y resistencia mental mientras el 

individuo trabaja, con ganas de invertir en su trabajo y persistencia en situaciones de dificultad.  

La Dedicación hace referencia a una alta implicación laboral, con un sentimiento de 

pertenencia, entusiasmo, inspiración, orgullo y retos.  

Finalmente, la Absorción se produce cuando la persona está totalmente concentrada en 

su trabajo, cuando el tiempo pasa rápidamente y presenta dificultades a la hora de 

desvincularse del mismo, debido a las altas dosis de satisfacción y concentración 

experimentadas. 

Dentro de este contexto, es importante referir que aunque hayan surgido diferentes 

teorías sobre el engagement, existe consenso en que aborda un componente energético 

(vigor), un componente emocional (dedicación) y un componente cognitivo (absorción) 

(Lorente & Vera, 2010). 

Demerouti y sus colaboradores, citados por Esteves (2013), consideran además que el 
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engagement está relacionado con las características específicas del lugar de trabajo, como la 

calidad y cantidad de recursos disponibles, apoyo social de los compañeros, autonomía en el 

trabajo, contenido de la actividad, relación con los superiores, así como con las prácticas de 

recursos humanos, principalmente el feedback, la evaluación de desempeño, el coaching y la 

formación. 

Otro aspecto relativo al engagement tiene que ver con sus posibles consecuencias. Al 

contrario del burnout, éstas se relacionan con las actitudes positivas relativas a la 

organización, como satisfacción en el trabajo, compromiso organizacional y baja rotación 

(Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008), pero también con comportamientos organizacionales 

positivos, como iniciativa personal y motivación para aprender, trabajar horas extras, y 

comportamientos proactivos (Salanova, Agut, & Peiró, 2005). Además, también existen 

indicadores que relacionan el engagement positivamente con la salud, es decir, bajos niveles 

de depresión y estrés (Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008). Finalmente, también se cree 

que el engagement está relacionado de forma positiva con el rendimiento en el trabajo. 

De manera resumida, estudios realizados en la evaluación del engagement en el trabajo, 

demuestran que está asociado negativamente con el burnout. A parte de esto, el engagement 

se debe diferenciar del workaholism, pues los recursos en el trabajo funcionan como 

motivadores de engagement y, como consecuencia, los trabajadores comprometidos 

presentan actitudes positivas con relación a su trabajo, mostrando buena salud mental, así 

como un mejor desempeño a diferencia de los que no presentan engagement. Finalmente, el 

engagement no está restringido al individuo, pudiendo “contagiar” a otros, llevando a lo que 

se denomina engagement colectivo. 

 

 

2.6.4. Enfermeros/as engaged 
 

Para Lorente y Vera (2010) los trabajadores engaged, que poseen un fuerte sentimiento 

de integración con la organización, siendo fieles a la misma, rinden más de lo que se les exige, 

cuentan con un afecto de conexión energética y efectiva con su trabajo, son proactivos, y 

aceptan responsabilidades, proponen alternativas de mejora y presentan valores que 

coinciden con los de la organización. Se sabe que, cada vez más, el capital intelectual es de 

suma importancia para las organizaciones, ya que éstas necesitan trabajadores eficientes y 

dispuestos para intervenir psicológicamente en su puesto de trabajo.  

De esta forma, a los trabajadores se les exige contar con competencias en varios niveles: 

emocionales (ej. inteligencia emocional, empatía, optimismo, esperanza, confianza y 

autoestima); cognitivos (ej. vigilancia, atención, concentración, creatividad e innovación); 

motivadores (ej. curiosidad, apertura a nuevas experiencias, ganas de aprender, flexibilidad 
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mental, autocontrol, autoeficacia, iniciativa personal, hiperactividad y energía); 

comportamentales (ej. gestión de tiempo, capacidad de negociación, capacidad de establecer 

relaciones interpersonales, sociales y de comunicación) (Salanova & Schaufeli, 2009). 

De acuerdo con lo expuesto, los enfermeros/as no son la excepción. Conviven 

diariamente con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, además de muchas horas de 

servicio con horarios completamente disconformes con la vida familiar; se les exige 

cotidianamente un sobresfuerzo para hacer frente a las múltiples dificultades del sistema 

nacional de salud. Muchas investigaciones realizadas con enfermeros se centran en aspectos 

negativos de su trabajo, principalmente en los factores estresantes del mismo. Sin embargo, 

lo que se pretende con esta tesis es destacar también las características que promueven 

engagement en enfermeros en contextos de trabajo adversos, o con gran carga emocional 

negativa. 

Los cambios que van surgiendo en las diferentes instituciones de salud a lo largo del 

tiempo necesitan desarrollar urgentemente un capital humano que se convierta en elemento 

esencial para la salud y bienestar de los trabajadores, ayudándolos a afrontar las exigencias 

del trabajo y estableciendo una conexión positiva entre los resultados individuales y la 

institución. 

Según Salanova y Schaufeli (2009), los trabajadores engaged se caracterizan por un gran 

sentimiento de energía y eficiencia asociado a su actividad laboral, creyéndose capacitados 

para afrontar las exigencias diarias. Se trata de agentes activos que toman la iniciativa 

intentando mejorar, adaptándose rápidamente a nuevas situaciones. Son individuos cuya 

implicación en su trabajo es de un elevado nivel de calidad, lo que por norma general es 

respaldado por un feedback positivo por parte de los supervisores y la institución, a través de 

promociones, salarios atrayentes y satisfacción  profesional. Se trata de profesionales que 

utilizan estrategias de coping eficientes y que trabajan arduamente, pues consideran su 

trabajo interesante. Por norma general, presentan un buen estado de salud mental y 

psicosomática, ostentando también comportamientos proactivos y de motivación en el trabajo. 

Dentro de esta línea de pensamiento, convertir a este tipo de personal laboral en 

“trabajadores engaged”, es una labor imperiosa para nuestra sociedad, puesto que el 

engagement en el trabajo suscita determinados beneficios: 

 

• A nivel individual: promueve actitudes positivas con relación al trabajo, con efectos 

positivos en la salud emocional de los trabajadores; aumenta la motivación intrínseca 

y la adquisición de recursos, como la autoeficiencia, identificación con el papel 

desempeñado y comportamientos positivos, conduciendo a una buena práctica. 

 

• A nivel organizacional: permite comprender ciertos comportamientos organizacionales 



 

 
 

 xxxvi 

positivos; guiando las políticas de gestión de recursos humanos. También se relaciona 

con la baja tasa de absentismo, la productividad y el reducido turnover y seguridad 

(Harter, Schmidt, & Hayes, 2002). 

 

 

2.7. Prevención y protección del estrés laboral 
 

Los actuales vínculos de tipos de contratos de trabajo y empleo, la desactualizada fuerza 

laboral, las elevadas exigencias emocionales en el ambiente laboral, la intensificación de las 

funciones que se deben desempeñar y la ausencia de equilibrio entre familia y trabajo han 

resultado en una mayor concienciación de los riesgos psicosociales (Coutinho, 2016). 

En las últimas décadas, los riesgos psicosociales en el trabajo, en los que se incluye el 

estrés, se han convertido en riesgos emergentes de Salud Ocupacional. De acuerdo con 

Coelho (2010), un riesgo emergente, es todo y cualquier tipo de riesgo que simultáneamente, 

aparezca de nuevo o/y esté en aumento. El riesgo se considera nuevo cuando hasta ese 

momento, era desconocido y comienza a ser causado por nuevos procesos de trabajo, 

cambios organizacionales y sociales, o cuando el conocimiento científico permite que un 

problema antiguo sea identificado como un riesgo.  

La Salud Ocupacional, puede ser entendida como un área de intervención importante en 

la salud pública, teniendo como finalidad, garantizar ambientes de trabajo saludables, 

evitando o minimizando la exposición a factores de riesgo para la salud del trabajador, y 

asegurar una elevada calidad de vida en el trabajo, alcanzando de esta forma, elevados 

niveles de comodidad, salud y bienestar físico, mental y social de los trabajadores en su lugar 

de trabajo (DGS, 2013). 

Dentro de los riesgos emergentes, son los riesgos psicosociales, los más difíciles de 

controlar. Según bibliografía consultada, en Portugal existe déficit en la percepción y 

evaluación de los riesgos psicosociales, principalmente sobre sus consecuencias en el ímpetu 

de trabajo y en las propias organizaciones, así como en la necesidad de crear un ambiente 

de trabajo capaz de preservar la salud mental y el bienestar de sus colaboradores. 

La EU-OSHA (2016), declara que los riesgos psicosociales están asociados a  

consecuencias psicológicas, físicas y sociales adversas, resultantes de una organización y 

una gestión desfavorable en el lugar de trabajo, así como de un contexto social negativo 

dentro del ámbito laboral.  

Los principales riesgos psicosociales emergentes, más mencionados en la literatura son: 

estrés ocupacional, acoso (moral y sexual), violencia en el trabajo, síndrome de burnout, 

adicción al trabajo, fatiga y carga mental en el trabajo, labor emocional y tecnoestrés. Sin 
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embargo, nuestro objetivo principal es el estrés ocupacional, constituyendo el tema central de 

esta tesis.  

El estrés ocupacional es entendido como un riesgo psicosocial emergente, con consecuencias 

no sólo para el individuo, sino también para las organizaciones y consecuentemente para la 

sociedad en general.  

Éste aparece, cuando las exigencias del empleo exceden la capacidad del trabajador para 

poder darles respuesta. Se trata de una de las más serias consecuencias, de un ambiente de 

trabajo negativo en términos psicosociales, ya que los trabajadores que toleran un periodo 

prolongado de estrés en su trabajo pueden llegar a sufrir graves problemas de salud mental y 

física. 

Es en este sentido, que se aborda el estrés como un “riesgo emergente”, así como la 

necesidad de su prevención. 

 
2.7.1. Prevención del estrés como riesgo psicosocial 

 

Aunque sean muchos los factores que contribuyan en la salud mental y en el bienestar 

de los trabajadores, está demostrado que es el ambiente en el lugar de trabajo el que más 

contribuye significativamente en este sentido. En un ambiente psicosocial agradable, el 

trabajo puede ser muy beneficioso para la salud mental de los trabajadores, 

proporcionándoles mejor calidad de vida y confiriéndoles un sentido más amplio de inclusión 

social, identidad y estatuto, oportunidades de progreso y mayor confianza. De forma contraria, 

un ambiente de trabajo negativo en términos psicosociales, puede acarrear consecuencias 

nefastas en la salud de los trabajadores.  

A nivel individual, las consecuencias adversas de una mala gestión de los riesgos 

psicosociales se traducen en estrés relacionado con el trabajo: salud mental frágil, 

agotamiento, dificultades de concentración y propensión a cometer más errores, problemas 

familiares, abuso de alcohol y drogas, así como problemas de salud física, básicamente, 

enfermedades cardiovasculares y problemas músculo-esqueléticos. 

A nivel de la organización, las consecuencias negativas incluyen un bajo desempeño 

general de la empresa, aumento del absentismo laboral y de las tasas de rotación, presencia, 

reducción en la productividad, mayor posibilidad de cometer errores y accidentes de trabajo, 

mal ambiente, pérdida de eficiencia y vitalidad en los grupos, errores inauditos y trabajos 

pendientes, pago de compensaciones e indemnizaciones, aumento de conflictos y de 

reclamaciones, deterioro de la imagen de la empresa y gastos en salud producidos por 

enfermedades. Las ausencias tienden a ser más prolongadas que las asociadas a otras 

causas, y el estrés relacionado con el trabajo puede contribuir a un aumento en las tasas de 

jubilación anticipada, particularmente de los trabajadores administrativos. Son significativas 
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las estimativas de los gastos para las empresas y para la sociedad, que pueden ascender a 

los millares de millones de euros (EU-OSHA, 2016). 

En un intento de prevenir los efectos nefastos del estrés ocupacional, la Agencia Europea 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha lanzado campañas, en el sentido de promover 

lugares seguros y saludables para los trabajadores, publicando directrices de buenas 

prácticas para ser implementadas en los lugares de trabajo. En este sentido, la EU-OSHA ha 

promovido, desde 2000, campañas, como Lugares de Trabajo Seguros y Saludables, como 

forma de sensibilización en cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, 

para poder aumentar las inversiones, por parte de las empresas, en medidas preventivas para 

reducir el crecimiento esperado de los gastos en salud. 

La última campaña promovida por este organismo, correspondió al periodo  2014-2015 

bajo el lema “Lugares de trabajo saludables contribuyen para la gestión del estrés” con el 

objetivo de apoyar y orientar a los trabajadores y gestores dentro de la gestión del estrés y de 

los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo, promoviendo la utilización de estrategias 

prácticas y simples. Esta campaña surge para esclarecer y sensibilizar, dentro del tema de 

los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo, puesto que la salud mental está vista todavía 

como un estigma.  Su principal objetivo, fue promover la gestión del estrés y de los riesgos 

psicosociales relacionados con el trabajo, previniendo de este modo, sus serias 

consecuencias negativas en los trabajadores, contratantes, así como para el país.  

Un combate eficaz a los riesgos psicosociales, permite crear un ambiente de trabajo 

donde los trabajadores se mantienen saludables, una cultura organizativa más positiva, 

mejorando consecuentemente, el desempeño de la empresa (EU-OSHA, 2014a). 

Conforme la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (2013), en la 

Encuesta Europea a las Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes (ESENER), más del 

40% de los contratantes consideran los riesgos psicosociales más difíciles de controlar que 

los «tradicionales» riesgos de salud y seguridad en el trabajo (SST). Los principales 

obstáculos citados son la «sensibilidad del tema» y la «falta de conocimientos especializados» 

en la materia. Otra encuesta realizada a altos dirigentes, evidenció que la mitad de éstos, 

creía firmemente que ninguno de sus trabajadores iría a sufrir en algún momento un problema 

de salud mental durante su vida profesional. La realidad es que, uno de cada seis 

trabajadores, va a sufrir perturbaciones mentales. Los trabajadores con problemas de salud 

mental, son a veces considerados como un «riesgo» para la empresa, sin embargo , mismo 

los que sufren problemas de salud mental no relacionados con el trabajo, pueden 

generalmente desempeñar sus funciones con eficiencia en un lugar de trabajo que cuente con 

un buen ambiente psicosocial. 
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2.7.2. Gestión de riesgos psicosociales en instituciones de salud 
 

El riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el trabajo en un profesional de la 

salud, es cerca de 1,5 veces mayor que el riesgo en los demás trabajadores (Simões, 2010). 

La necesidad de prevenir riesgos profesionales asociados a la manipulación de 

equipamientos peligrosos, a la exposición a agentes infecciosos, a factores de naturaleza 

física, entre otros, es la razón determinante para que se desenvuelvan conductas que  

garanticen ambientes más seguros y certificar que el trabajo pueda ser desempeñado en 

condiciones seguras y saludables en las instituciones de salud. 

En los servicios de salud, la seguridad debe ser una responsabilidad conjunta, compartida 

por contratantes e trabajadores. Es muy importante que cada profesional reconozca los 

riesgos a los que está expuesto y defienda mejoras estructurales y organizativas, valorando 

comportamientos seguros. 

En la actualidad, los profesionales de la salud se preocupan mucho de su seguridad y 

salud, ya que son por todos conocidos, los riesgos asociados a la prestación de cuidados a 

pacientes con enfermedades infecto contagiosas (e.g., portadores del Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida, del virus de la Hepatitis B o de Tuberculosis). Otros riesgos 

conocidos y en aumento son las infecciones, lesiones músculo-esqueléticas, daños por 

caídas, accidentes con sustancias químicas o de corte y perforantes contaminados, u otras 

lesiones por exposición excesiva a radiaciones ionizantes. A todo esto, incrementar la 

creciente presión actual para que las tareas sean realizadas en menos tiempo y de forma más 

precaria. Evidentemente, estas condiciones contribuyen en gran escala para un agravamiento 

de los riesgos profesionales en las instituciones de salud. 

Las instituciones de salud, son de entre todas las organizaciones, aquéllas en que es 

mayor el número y la variedad de factores de riesgo psicosocial y también las que presentan 

mayor incidencia y predominancia de riesgos psicosociales (Cantera et al, 2008, Melo, Gomes 

& Cruz, 1997; Vilafranca, 2006;) citados por Coelho (2010).  

De hecho, el síndrome de Burnout es una consecuencia de los factores de estrés, con 

que los profesionales de salud conviven actualmente en su contexto diario de trabajo, 

aumentando la probabilidad de que acontezcan  situaciones indeseables. En la realidad, ya 

sea el exceso de trabajo, o la confrontación diaria con problemas de difícil resolución, 

conducen en gran parte, a una extenuación profesional, que se caracteriza en un cuadro de 

fatiga física y mental que puede conducir a un deterioro de su capacidad para prevenir eventos 

adversos.  

Existen responsabilidades que deben ser asumidas por parte de los gestores, que han de 

preocuparse por la creación de ambientes saludables y seguros, donde los profesionales 

puedan desarrollar adecuadamente y con menor riesgo su actividad, garantizando las 
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condiciones materiales y organizativas, así como la información y formación de los 

profesionales para que éstos, puedan asumir sus responsabilidades en la aplicación de 

técnicas seguras en su lugar de trabajo. Se defiende así, una responsabilidad compartida 

(Simões, 2010). 

Con la introducción de nuevas tecnologías y alteraciones profundas en las 

organizaciones, el reconocimiento de los factores de riesgo profesionales de naturaleza 

psicosocial, han comenzado a tener más impacto, ya que hasta ese momento, estos factores 

de riesgo se valoraban escasamente . 

En este sentido, se manifiesta de extrema importancia integrar, en a evaluación del riesgo, 

aspectos relacionados con las experiencias vividas en el trabajo y el proceso de 

envejecimiento asociados; violencia en determinados contextos de trabajo; innovaciones 

tecnológicas; intensificación del trabajo con aumento de carga mental; y todos los desafíos 

inherentes al empleo y estructuración de empresas e instituciones. Para Simões (2010), se 

pasa, de esta manera, a privilegiar la prevención de riesgos profesionales en detrimento de 

las recompensas financieras asociadas a los daños en salud, enfatizando la organización del 

riesgo y no sólo los factores materiales de riesgo conocido, reorientándose la prevención, para 

poder prevenir los riesgos y no solamente una prevención correctiva de los mesmos. 

La prevención engloba un conjunto de medidas, con la finalidad de: reducir el impacto de 

los factores responsables de enfermedades u otros problemas de salud; evitar su que 

aparezcan; y contener  su progresión y/o limitar  sus consecuencias. Los niveles de 

prevención implícitos son tres (Figura 1): prevención primaria (eliminación o reducción  de 

factores de riesgo); prevención secundaria (contención de la evolución 

enfermedad/accidente); y prevención terciaria (reducción de sus consecuencias cuando se 

manifiesta la enfermedad o una vez ha ocurrido el accidente). 

 

 
 

Figura 1. Niveles de Prevención, adaptado de Simões (2010) 
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De acuerdo con Simões (2010), el esquema de prevención, definido por las empresas, 

tiene como objetivo prevenir/reducir daños, ya que: 

• la prevención de daños, envuelve la corrección de situaciones identificadas como 

riesgo y la elaboración de planos, normas internas o procedimientos frente a los 

riesgos que no se pueden eliminar; 

• la reducción de los daños, comprende, por norma general, un conjunto de actividades 

desencadenadas una vez ocurrido el accidente, incidente o enfermedad profesional 

en la medida de minimizar su impacto (adverso) sobre personas, instalaciones o 

equipamientos. 

 

Las medidas preventivas configuradas, frente a la identificación anterior de los riesgos, 

deben detallarse en un informe debidamente fundamentado, y posteriormente enviado a la 

entidad contratante, trabajadores o a sus representantes. 

Según el Sindicato de Enfermeros Portugueses, SEP (2016:25), en los términos de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que cuenta con “el mismo valor 

jurídico que los Tratados” (Tratado de la Unión Europea), entre otros aspectos, es obligatorio 

asegurar a los trabajadores empleados en determinadas ocupaciones peligrosas o insalubres, 

ya sea con una reducción de la duración del trabajo o con vacaciones suplementarias 

remuneradas. También, y de acuerdo con este organismo, más allá de otra legislación, la 

Regulación del Ejercicio Profesional de los Enfermeros (REPE – DL n.º 161/96) derogó que 

constituye un derecho de los enfermeros que la entidade patronal se responsabilice del riesgo 

especial a que éstos están sujetos en el trascurso de su actividad profesional. 

Conforme la Organización Internacional del Trabajo – OIT (2009:), a través de la 

Convención nº 149 y Recomendación nº 157, relativa al “empleo y condiciones de trabajo y 

de vida del personal de enfermería”, reconoce “las condiciones especiales en que se ejerce 

la profesión de enfermería”. Consecuentemente, y entre otros aspectos, fijó un conjunto de 

recomendaciones sobre la duración, organización y gestión del horario de trabajo de los 

enfermeros. 

La especificidad del ejercicio de la profesión de enfermería es, reconociblemente, relativa 

no sólo a la “naturaleza” de la función, sino, también, a las condiciones en que se realiza 

(características de los lugares de trabajo, equipamientos utilizados, condiciones ambientales 

y aspectos inherentes a la organización del trabajo). De hecho, la actividad en enfermería, se 

caracteriza por un permanente contacto con la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, así como 

con la desorganización de los individuos y familias, que asociadas a la complejidad y 

responsabilidad de las intervenciones de enfermeros y también debido a la organización y 

gestión del tiempo de trabajo, contribuye a un elevado desgaste de la salud  mental y física 

de los enfermeiros. 
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La evidencia científica, nacional e internacional, demuestra los elevados niveles de estrés 

profesional (físico y mental), que se materializa en indicadores de excitación y ansiedad 

(Burnout) de los enfermeros, atestado por varios departamentos de Medicina del Trabajo, SEP 

(2016). 

Según la literatura, también está demostrado el especial riesgo a que los enfermeros 

están sujetos, principalmente, riesgo de caídas, picaduras, choques, impactos, cortes, golpes, 

quemaduras, actos de violencia, accidentes de circulación (transporte de pacientes y cuidados 

domiciliarios), exposición a agentes químicos, físicos y biológicos, exposición a condiciones 

climatológicas perjudiciales, a sustancias tóxicas, a agentes patogénicos y a ambientes con 

altas o bajas temperaturas . Todavía se debe  referir, la precariedad y el riesgo inherente del 

trabajo realizado por turnos y la influencia que este tipo de organización de trabajo interfiere 

en los ritmos circadianos y en la alteración del sueño/reposo, potenciador de demencias como 

demuestran actualmente varios estudios relativos, por ejemplo, al Alzheimer (Paiva, 2015, 

2017).  

En cuanto a los horarios de trabajo, caracterizándose la profesión de enfermería, como 

mayoritariamente femenina y joven, en edad reproductiva (con alta probabilidad de gozar de 

permisos de parentalidad, horarios reducidos por amamantar, entre otros), asociado a un 

cuadro de carencia estructural y con escaso número de enfermeros para realizar Turnos frente 

a las necesidades, existe una insostenible desregulación de los horarios, una inadmisible 

ausencia de los legales tiempos de reposo y de descanso, así como una intolerable 

acumulación de horas extraordinarias, que, generalmente, no son remuneradas, alcanzando 

todos estos supuestos la aparición de estrés asociado al lugar de trabajo (SEP, 2016). 
 

2.7.3. Medidas preventivas de estrés laboral 
 

La legislación nacional de la UE relacionada con el estrés, acoso, intimidación, 

discriminación y violencia en el trabajo, consiste en la implementación de directivas de la UE 

y creación de otras leyes, regulaciones y códigos de práctica en muchos de los Estados-

Miembros. También, los requisitos que abordan situaciones de estrés, acoso, intimidación, 

discriminación y violencia en el trabajo son cubiertos frecuentemente con el deber universal 

de los contratantes para evaluar, prevenir y reducir riesgos en la seguridad y salud en el 

trabajo al amparo de la principal legislación de seguridad y salud de la UE, que se remonta al 

año 1989 (Directiva del Consejo 89/391/CEE). 

Hasta el momento, los Estados Miembros de la UE no han aprobado ninguna directiva 

específica sobre el estrés en el trabajo, no existiecndo ninguna disposición legal dirigida 

específicamente al estrés laboral, su prevención y sus efectos. Sin embargo, existe un 

conjunto de leyes y regulaciones que pueden ser utilizadas para combatir las causas de estrés 
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relacionado con el trabajo en la mayoría de os países. En este sentido, analizando el Esquema 

6, es posible observar un conjunto de informaciones administradas por las Directivas, que 

sirven para orientar a los diferentes Estados Miembros, de qué forma de afrontar las causas 

del mismo. 

 
Esquema 6. Principales Directivas de la Unión Europea 
 

Directivas de la UE Ámbito 

Directiva  
2000/43/CE 

Directiva sobre igualdad racial relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de tratamiento independientemente del origen racial o étnico. Prevé a 
protección contra la discriminación laboral, abarcando áreas como la 
educación, la protección social, incluyendo la seguridad social y los cuidados 
médicos, los beneficios sociales y el acceso a bienes y servicios. 

Directiva 
2000/78/CE 

Directiva relativa a la igualdad laboral y actividad profesional, 
independientemente de la religió ou convicciones deficiencia, edad u 
orientación sexual. 

Directiva  
2002/73/CE 

Directiva relativa a la concretización del principio de igualdad de tratamiento 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, formación 
y promoción profesional, así como a las condiciones de trabajo. 

Directiva 
2006/54/CE 

Directiva reformulada teniendo como objetivo la consolidación de las 
directivas anteriores, incluyendo la 76/207/CE, alterada por la 2002/73/CE]. 
Directiva relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de tratamiento entre hombres y mujeres en áreas relacionadas con 
el empleo y la actividad profesional. 

Directiva  
89/391/CEE 

Directiva-Cuadro sobre Salud y Seguridad Ocupacional relativa a la 
aplicación de medidas destinadas a promover una mejora de la seguridad y 
salud de los trabajadores en su puesto de trabajo. 

Directiva  
2007/30/CE 

Directiva sobre Seguridad y Salud en general: que altera la Diretiva Cuadro 
89/391/CEE, sus directivas especiales y las Directivas 83/477/CEE, 
91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, teniendo en consideración 
la simplificación y  racionalización de los informes relativos en la aplicación 
práctica. 

Directiva  
2000/43/CE 

Directiva sobre igualdad racial relativa a la aplicación del principio de la 
igualdad de tratamiento independientemente del origen racial o étnico. Prevé 
la protección contra la discriminación en el empleo, abarcando áreas como la 
educación, la protección social, incluyendo la seguridad social y los cuidados 
médicos, los beneficios sociales y el acceso a bienes y servicios. 

Directiva  
92/85/CEE 

Directiva relativa a la implementación de medidas destinadas a promover una 
mejora en la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas, puérperas 
o lactantes en su trabajo. 

Directiva  
90/270/CEE 

Directiva sobre Equipamientos Dotados de Visor relativa a las prescripciones 
mínimas de seguridad y salud respectivas al trabajo con equipamientos 
dotados con visor. 

Directiva 
2003/88/CEE 

Directiva relativa a determinados aspectos de organización del tiempo de 
trabajo, que fija las prescripciones mínimas de seguridad y de salud en 
materia de organización del tiempo de trabajo aplicables a los periodos de 
descanso diario, pausas, descanso semanal, tiempo máximo de trabajo 
semanal, vacaciones anuales y a ciertos aspectos del trabajo nocturno, del 
trabajo por turnos y del ritmo de trabajo.  

 

Fuente: Adaptación de Rosário (2013) 
 

El Consejo de Europa y de la Unión Europea, han dado pasos significativos a través de 

tratados, directivas y resoluciones para garantizar que los Estados Miembros tomen medidas 

para evitar el acoso moral, discriminación, acoso sexual, violencia y estrés dentro del contexto 
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laboral. 

De acuerdo com Rosário (2013), un contributo importante, fue la Resolución del Consejo 

de la EU de junio de 2007 sobre la Estrategia Comunitaria 2007-12 respecto a la salud y 

seguridad en el trabajo. Esta Resolución, subraya la aparición de nuevos factores de riesgo 

(ej., la violencia en el trabajo, incluyendo el acoso sexual y psicológico) reafirmando los 

objetivos para evitar la violencia y acoso en el lugar de trabajo, considerando la importancia 

de proceder a su evaluación, de acuerdo con la Directiva-Cuadro Europea sobre el estrés en 

el trabajo. Se destina también a apoyar los esfuerzos de la UE, en el sentido de una 

prevención más eficaz de los accidentes y enfermedades profesionales. La Resolución 

defiende que los problemas de salud relacionados con el trabajo han sido atribuidos a factores 

psicológicos y psicosociales, en vez de a causas físicas. 

Según Cabral (2011), en Portugal se percibe una evolución en la legislación de la Salud 

y Seguridad en el Trabajo, principalmente a nivel de prevención de riesgos psicosociales en 

el trabalho, en particular a través de la introducción de la Ley n.º 102/2009, de 10 de 

septiembre 9 , creando um conjunto de retos a las empresas en lo que se refiere a la 

organização de actividades preventivas.  

A su vez, esta ley destaca la filosofía de la prevención integrada, las importantes obligaciones 

de los Contratantes y Trabajadores dentro del ámbito de la prevención, metodología de la 

prevención (Principios Generales de Prevención), el sistema de organización de atividades de 

seguridad y salud en el trabajo, en la empresa y los actos de los Representantes de los 

Trabajadores para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dentro de este contexto, cabe el deber legal al Contratante “asegurar al trabajador 

condiciones de seguridad y salud en todos los aspectos que abarquen su trabajo” (artículo 

15.º, n.º1 de la Lesp 102/2009, de 10 de Septiembre) como también desarrollar una dinámica 

preventiva basada en los Principios Generales de Prevención, con el fin de “asegurar, en los 

lugares de trabajo, que las exposiciones y agentes químicos, físicos e biológicos, así como a 

que los factores de riesgo psicosociales no constituyan un riesgo en la seguridad y salud del 

trabajador” [artículo 15.º, n.º2, línea d)] y todavía garantizar la “adaptación del trabajo al 

individuo, especialmente en lo referente a la concesión de puestos de trabajo, a la elección 

de equipamientos de trabajo y a los métodos de trabajo e producción, para atenuar el trabajo 

monótono y el trabajo repetitivo, así como  reducir los riesgos psicosociales” [artículo 15.º, n.º 

2, línea e)]. 

Dentro del ámbito de los Principios Generales de Prevención, la evaluación de los riesgos 

constituye un elemento clave en el proceso de prevención, ya que de ésta depende el impulso 

de cualquier estrategia preventiva consecuente. La legislación de seguridad y salud en el 

                                                
9Ley n.º 102/2009, de 10 de Septiembre relativa al Régimen jurídico de la promoción de la seguridad y salud en el Trabajo. 
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trabajo, confiere a la evaluación de riesgos un lugar destacado en un abordaje preventivo, 

debido a la necesidad de conferir a la prevención una línea coherente que sólo es posible a 

través de un conocimiento riguroso y sistemático de los riesgos que existen asociados a 

cualquier lugar de trabajo y a cualquier actividad productiva. Se asume que la evaluación de 

riesgos es un proceso dinámico, que permite una adecuada organización en la prevención de 

los riesgos de accidente de trabajo y de enfermedad profesional (Cabral, 2011). 

Considerando las consecuencias que los riesgos psicosociales pueden originar, estes 

deben ser asumidos como responsabilidad y considerarlos aspectos de una buena gestión 

empresarial. A continuación, en el Esquema 7, conforme Rosário (2013), se puede observar 

un conjunto de princípios claves que sostienen el proceso de gestión de riesgos psicosociales. 

 
 
Esquema 7. Principios clave en la gestión de riesgos psicosociales 
 

Principios Aspectos Claves 

Una buena gestión de 
riesgos psicosociales se 
trata de un buen negocio 

Una buena práctica en relación a la gestión de los riesgos psicosociales se 
refleja esencialmente en una buena práctica de gestión organizativa, de 
aprendizaje y desarrollo, en la responsabilidad social, en la promoçión de 
la calidad de vida profesional, así como en un óptimo trabajo. 

Compromiso entre 
trabajador y Gestión 

Es muy importante una participación común entre gestores y trabajadores 
dentro del proceso de gestión de los riesgos psicosociales. La gestión  
superior debe demostrar liderazgo y compromiso, de modo que la gestión 
de los riesgos psicosociales se realice con éxito. 

Abordaje participativo 

Dentro del proceso de gestión de riesgos psicosociales es reconocido el 
conocimiento que los trabalhadores tienen con relación a sus profesión, 
pretendiéndose de esta forma, involucrar a los trabajadores en la 
prevención de riesgos psicosociales, no exigiendo que éstos cambien 
simplemente su percepción y comportamiento. 

Práctica basada en 
evidencias 

La gestión de los riesgos psicosociales es una estrategia sistemática, 
práctica basada en evidencias y resolución de problemas. Una evaluación 
de riesgos proporciona información respecto a la naturaleza y dimensión 
de posibles problemas y sus efectos, así como e el número de personas 
expuestas. Esta información debe ser utilizada desarrollando un plan de 
acción entre las medidas prioritarias para resolver los problemas desde su 
origen. 

Identificación de factores 
claves 

Para que la gestión de los riesgos psicosociales sea efectiva es importante 
comprender los factores causales subyacentes más importantes, con una 
previa selección de soluciones. Como no existen soluciones rápidas, es 
necesario un proceso de gestión continuo. 

Ventajas del contexto 

Como los contextos laborales difieren entre sí, es necesario mejorar la 
concesión de las actividades de gestión de riesgos para orientar los 
procesos y maximizar la validez, garantía y beneficio del resultado. Las 
soluciones a medida auxilian: el foco, confiabilidad, validez y beneficio del 
resultado; la utilización de los resultados de evaluación de riesgos y la 
viabilidad de los resultados, ayudando a una elaboración de planos de 
acción eficaces. 

Solucciones adaptadas a 
los objetivos 

La gestión de los riesgos psicosociales es un acto que conduce a un 
proceso. Es importante llevar los problemas del lugar de trabajo al punto 
de partida para desarrollar un conocimiento coherente y solucciones que 
estén adecuadas a esa finalidad. 

Ética La gestión de los riesgos psicosociales se refiere a personas, a su estado 
de salud, a los intereses de la sociedad y de la empresa. Proteger la salud 
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de las personas, no se trata solamente de una obligación legal, sino 
también de una cuestión de ética de responsabilidad social. 

Relevancia para una 
política organizacional 

La gestión de los riesgos psicosociales es fundamental en el ámbito de una 
política y práctica de salud y seguridad ocupacional. La gestión de los 
riesgos psicosociales puede contribuir a una creación de ambientes de 
trabajo positivos, donde el compromiso, la motivación, el aprendizaje y el 
desarrollo desempeñan um papel relevante para un desarrollo de la 
sostenibilidad organizacional. 

Consideración de 
recursos necesarios 

La implementación de la gestión de los riesgos psicosociales requiere 
capacidades que comprendan: conocimiento adecuado de las principales 
partes involucradas (gestor y trabajadores); disponibilidad de métodos e 
instrumentos eficaces; responsabilidad y participación de los gestores y 
trabajadores, o sus representantes; disponibilidad de un equipo de apoyo 
competente (ej., especialistas, consultores, servicios contratados). 

 

Fuente: Adaptación de Rosário (2013) 
 

De acuerdo con Domínguez, Escanciano e Viforcos (s.d.), dentro del ámbito de la 

Medicina del Trabajo, uno de los pecados capitales, consiste en realizar estudios que 

describen el más ínfimo detalle del estrés de los trabajadores relacionado con su actividad, 

sus causas y consecuencias. Sin embargo, permanece simplemente en sus contextos 

laborales, y consecuentemente en su calidad de vida general, olvidando el diagnóstico del 

estrés laboral, tratarlo siempre en primer lugar y prevenirlo. En realidad, la evaluación de las 

condiciones psicosociales procura realizar un diagnóstico de la situación laboral, para ser 

posible realizar una intervención a nivel global o diferenciada.  

 La investigación demuestra que la necesidad de realizar cambios y ajustes a nivel de 

empresa/institución, o en los puestos de trabajo, permite minimizar riesgos y actuar a nivel 

individual. 

Planificar las actividades preventivas que van a ser realizadas por las organizaciones, ha 

de contar, con un proyecto previo que identifique los riesgos, recursos humanos y materiales, 

así como recursos financeiros necesarios para la reducción de riesgos psicosociales. 

 Por norma general, el trabajo desempeñado en una empresa está sujeto a condiciones y 

formas organizativas que no están contempladas según las capacidades, necesidades o 

expectativas del individuo, pero sí, conforme otro tipo de factores, como nuevas tecnologías 

o exigencias de producción. Sin embargo, no siempre es la organización de la empresa la que 

es subyacente al surgimiento del estrés, pero sí a los fallo organizativos en términos de 

recursos humanos, que se  valoran escasamente. 

Una de las propuestas realizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT), según Domínguez, Escanciano e Viforcos (s.d.), se basa en el ya 

mencionado Modelo Demanda-Control-Apoyo Social, enfatizando que los principios básicos 

serían, optimizar las exigencias, aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones 

de trabajo, incentivar su participación activa, disminuir la jerarquía profesional, mejorar el 

desarrollo de capacidades y aprendizaje, crear redes de trabajo que proporcionen apoyo, 
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potenciando capacidades, responsabilidades y autorrealización individual, incrementando la 

motivación y la cooperación. De todas formas, este modelo reclama la necesidad de conjugar 

varios métodos,  sugiriendo utilizar el modelo  anteriormente referido, el Modelo de Esfuerzo–

Recompensa. 

Se termina este capítulo con la convicción de que queda bien explícita la necesidad de 

implementar programas preventivos y de capacitación de los trabajadores para poder 

optimizar su salud mental en sus contextos laborales, y consecuentemente en su calidad de 

vida en general. 

 

 

3. ENCUADRAMIENTO METODOLÓGICO 
 

Una vez realizado el planteamiento teórico, la investigación científica aquí planteada se 

desarrolla como un proceso sistemático que nos permite examinar fenómenos con el objetivo 

de obtener respuestas a cuestiones específicas que merecen una investigación. 

A lo largo de este capítulo, se describe la metodología utilizada para la toma e 

interpretación de las muestras necessárias para extraer conclusiones. 

 

 

3.1. Objetivos de la investigación 
 

La realización de esta investigación tiene como principal objetivo establecer una 

comparación entre los dados obtenidos de enfermeros portugueses y enfermeros españoles, 

en el sentido de identificar el nivel de estrés, estrategias de coping utilizadas y niveles de 

engagement (compromiso). Bajo tal premissa, como objetivos específicos se proponen: 

• Caracterizar las muestras de enfermeros portugueses y enfermeros españoles en 

cuanto a las variables socio profesionales; 

• Evaluar el nivel de estrés, estrategias de coping y niveles de engagement en ambas 

muestras; 

• Analizar la relación entre los niveles de estrés, estrategias de coping y niveles de 

engagement, así como las variables socio profesionales en ambas muestras; 

• Relacionar los niveles de estrés, estrategias de coping y niveles de engagement. 
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3.2. Tipo de estudio 
 

Se ha desarrollado un estudio no jurídico sino comparativo, de naturaleza cuantitativa y 

de carácter descriptivo correlacional, dentro de un plano transversal.  

 

 

3.3. Población y muestra 
 

De acuerdo con los objetivos de este estudio, se definen como muestra de población 

todos los enfermeros inscritos en la “Ordem dos Enfermeiros” en el año 2015 10 , que 

corresponde a 67 893 11 enfermeros en Portugal; y todos los enfermeros inscritos en el 

Consejo General de Enfermería12, también del año 2015, que corresponde a 292 75513 

enfermeros en España. De esta forma, de una población de 67 893 enfermeros portugueses, 

la muestra seleccionada para este estudio ha sido de 504 enfermeros, con un error del 4,35% 

para un grado de confianza del 95%. Para la población de 292 755 enfermeros españoles, se 

seleccionó una muestra de 363 enfermeros, con un error del 5,14% para un grado de 

confianza del 95%. 

Se utilizó un método de muestreo no probabilístico, teniendo como base los objetivos del 

estudio, población que se va a investigar y procedimientos de recogida de datos. Dado que  

los individuos que se iban a estudiar no se han escogido aleatoriamente y se les permitía la 

opción voluntaria de participar en el estudio, la muestra se estableció así para mayor 

comodidad.  

 

 

3.4. Hipótesis de investigación 
 

Identificado y definido el problema que se pretende estudiar, se formularon las siguientes 

hipótesis de investigación: 

• H1: Hay diferencias en el estrés, estrategias de coping y engagement en los 

enfermeros portugueses y en los enfermeros españoles; 

• H2: Hay diferencias en el estrés, estrategias de coping y engagement y las variables 

socio-profesionales en las dos muestras de enfermeros. 

o H2:1: Hay diferencias en el estrés y las variables socio-profesionales en las dos 

muestras de enfermeros; 

                                                
10 Datos obtenidos en www.ordemenfermeiros.com en OEDATA a: 31-12-2015 
11 Incluye los que ejercen en el extranjero. 
12 Datos retirados de http://www.ine.es/prensa/np970.pdf 
13 Incluye enfermeros especialistas en partos (matronas). 
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o H2:2: Hay diferencias en las estrategias de coping y las variables socio-

profesionales en las dos muestras de enfermeros; 

o H2:3: Hay diferencias en el engagement y las variables socio-profesionales en 

las dos muestras de enfermeros; 

• H3: Existe relación entre estrés y engagement en las dos muestras de enfermeros; 

• H4: Existe relación entre estrés y las estrategias de coping en las dos muestras de 

enfermeros; 

• H5: Existe relación entre las estrategias de coping y engagement en las dos muestras 

de enfermeros. 

 
 
3.5. Modelo de investigación 
 

Las variables de estudio en esta investigación, se componen por los niveles de 

engagement observados en los enfermeros en la práctica de su actividad diaria, nivel de stress 

experimentado por ellos durante el ejercicio de su profesión, estrategias de coping adoptadas 

para hacer frente al estrés percibido y variables socio profesionales. Se han definido como 

variables dependientes: el estrés, las estrategias de coping y el engagement. Las variables 

independientes corresponden a la variable socio profesional. 

El diseño metodológico incluye cinco hipótesis de investigación, como puede observarse 

en la Figura 2 y explicado en el siguiente punto. 

 
Figura 2. Modelo de investigación 
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3.6. Procedimientos de recogida de datos y aspectos éticos 
 

Todos los aspectos éticos y legales necesarios para la prática de la encuesta han sido 

salvaguardados en este estudio. 

Para poder llevar a cabo la investigación, se pidió autorización a los representantes 

superiores de las entidades reguladoras de la profesión de enfermería. En Portugal, a la 

“Ordem dos Enfermeiros”, através de su representante, al Enfermero Germano Couto, y en 

España, al Consejo General de Enfermería, através de su director, D. Máximo González 

Jurado (Anexo I-A y Anexo I-B.) 

Posteriormente, una vez autorizada la realización del estudio, en la página web oficial de 

cada organismo, se publicó el cuestionario vía on-line, disponible en el site de la “Ordem dos 

Enfermeiros” en Portugal y en el site del Consejo General de Enfermería, en España (Anexo 

II-A y Anexo II-B.). 

La recogida de datos se realizó a través de medios informáticos (disponibles en páginas 

web y en el enlace informático), recurriendo al Google Docs, con el fin de obtener el mayor 

número de respuestas, reducir gastos (ej. impresión en papel o traslados), minimizar el tiempo 

de rellenar el cuestionario y maximizar el tratamiento de los datos obtenidos, ya que éstos se 

residenciaban de forma automática a una base de datos. 

El tiempo utilizado en la recogida de datos, correspondió al periodo comprendido entre el 

26 de febrero y el 31 de diciembre de 2015, fecha en que se cerró el acceso al referido 

cuestionario, con el fin d eproceder posteriormente a su análisis. 

La participación de los encuestados fue totalmente voluntaria, garantizándose la 

confidencialidad y anonimato de las informaciones recibidas; en el instrumento (cuestionario) 

no había ninguna forma posible de identificar al participante. Si deseaba participar en el 

estudio, solamente necesitaba presionar en el enlace disponible, y automáticamente era 

remitido para una página donde se describía de forma resumida y objetiva la identificación del 

investigador, el encuadramiento y los objetivos del estudio. A continuación, para acceder al 

cuestionario, el participante tendría que dar su consentimiento para colaborar en el estudio, 

respondiendo de forma afirmativa a una pregunta, para inmediatamente, poder seguir 

rellenando el cuestionario. Al ser la respuesta de carácter obligatorio, si no se cubre, la página 

se cierra automáticamente. 

El imperativo ético, respecto a la confidencialidad y anonimato, ha sido también 

debidamente respetado, pues no se solicitó, en ningún momento, la identificación del 

participante durante el cuestionario. 
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3.7. Descripción de los instrumentos de recogida de datos 
 

De acuerdo con la metodología científica y los objetivos del estudio, se opta por utilizar 

como instrumento de recogida de datos, una encuesta integrada por dos partes (Anexo III-A 

y Anexo III-B.). 

En la primera parte del instrumento de recogida de datos, se realizaron preguntas relativas 

a la Caracterización Sociodemográfica y Profesional de la muestra y en la segunda parte, 

considerando que la muestra de este estudio está compuesta por enfermeros portugueses y 

enfermeros españoles, se recurrió al uso de tres escalas, utilizadas para ambas poblaciones 

en estudio. 

Seguidamente, la segunda parte, está constituida por tres escalas: la Nursing Stress 

Scale (NSS) de Gray-Toft y Anderson (1981), el Brief COPE de Carver (1997) y la Utrecht 

Work Engagement Scale de Schaufeli y Bakker (2003). 

Tomando como base las escalas originales anteriormente mencionadas, se han utilizado 

para la muestra de enfermeros portugueses, las siguientes: 

• Escala de Stresse Profissional de los Enfermeros (ESPE), versión portuguesa de 

la Nursing Stress Scale, traducida y adaptada a la población portuguesa, por José 

Manuel Santos y Zélia Teixeira (2008); 

• Brief COPE, traducido y adaptado a la población portuguesa por Ribeiro y 

Rodrigues (2004); 

• Escala de Engagement no Trabalho de Utrecht (UWES), versión traducida para 

la población portuguesa por Marques-Pinto (2009). 

 

En la muestra de enfermeros españoles, basándose también en escalas originales, 

traducidas y adaptadas para la población española, recurrimos al uso de las siguientes:  

• Escala de Estrés de Enfermería, versión castellana de la Nursing Stress Scale, 

traducida y adaptada para la población española por José Ángel López Fernández 

(2002); 

• COPE-28, traducido y adaptado para la población española por Morán, Landero 

y González (2010); 

• Encuesta de Bienestar y Trabajo, versión española de la escala original Utrecht 

Work Engagement Scale (U.W.E.S.) de Schaufeli y Bakker (2003). 

 

Para poder utilizar las escalas mencionadas, se solicitó una previa autorización a todos 

los autores mencionados que adaptaron los instrumentos utilizados en la presente 

investigación, tanto para la población portuguesa como para la española (Anexo IV-A, Anexo 

IV-B, Anexo IV-C, Anexo IV-D y Anexo IV-E). 
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En los subcapítulos siguientes, se describirán las cualidades psicométricas de cada una 

de las escalas, utilizadas como instrumento de recogida de datos en este estudio. 

 

 

3.7.1. Escala de estrés 
 

Para evaluar el nivel de estrés, usamos una escala denominada Nursing Stress Scale 

desarrollada por Pamela Gray-Toft y James G. Anderson en 1981. La versión portuguesa, fue 

traducida y adaptada para la población del citado país, por José Manuel Santos y Zélia 

Teixeira (2008) – Escala de Stress Profesional de los Enfermeiros (ESPE); y la versión 

castellana, traducida y adaptada para la población española, por José Ángel López Fernández 

(2002) – Escala de Estrés de Enfermería. Ambos autores autorizaron la utilización del 

instrumento en la presente investigación (ver Anexo IV-A e Anexo IV-B). 

Esta herramienta, que describe situaciones identificadas como causantes de estrés en los 

enfermeros en el ejercicio de su actividad profesional, está constituida por 34 ítems de 

respuesta tipo Likert, con cuatro puntos (1 – Nunca; 2 – Ocasionalmente; 3 – Frecuentemente; 

4 – Muy Frecuentemente). Contempla tres ambientes: físico, psicológico y social que engloban 

siete fuentes de estrés profesional, como se indica en la tabla siguiente (Tabla 1). Cada factor 

y ambiente fueron contabilizados por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada ítem, 

por lo que las puntuaciones más altas corresponden a mayores niveles de estrés (variando 

entre un mínimo de 34 y un máximo de 136). 

Los alfas de Cronbach14 obtenidos en las dos muestras de estudio constan en la Tabla 1. 

Dentro del estrés global, los alfas de Cronbach obtenidos en las dos muestras, son superiores 

a 0,9 (0,92 y 0,93, en Portugal y España, respectivamente), lo que se traduce en una 

estabilidad interna muy buena. En cada Ambiente, los alfas de Cronbach obtenidos en la 

muestra de Portugal, fueron de 0,78 y 0,89 lo que se traduce en una estabilidad de razonable 

a buena; en España se obtuvieron valores entre 0,8 y 0,89, lo que demuestra que la estabilidad 

interna es buena. Por factor, en Portugal, los alfas de Cronbach varían entre 0,65 y 0,82; en 

España el valor mínimo registrado fue 0,7 y el máximo 0,82. De esta manera, se puede 

afirmar, en general, que la estabilidad interna es razonable o buena, según Maroco (2014). 

 
 
 
 
 
 

                                                
14 Permite determinar el límite inferior de la consistencia interna de un grupo de variables o elementos. Este límite corresponderá a la correlación 
que se espera obtener entre la escala usada y otras escalas hipotéticas, del mismo universo y con igual número de ítems utilizados para medir la 
misma característica. El valor del alpha debe ser positivo, variando entre 0 y 1, teniendo las siguientes lecturas: Superior a 0,9 - consistencia muy 
buena; Entre 0,8 y 0,9 - buena; Entre 0,7 y 0,8 - razonable; Entre 0,6 y 0,7 - débil e Inferior a 0,6 – inadmisible, Pestana & Gageiro (2014).  
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Tabla 1. Escala de estrés: ambientes y fatores, ítems y alfa de Cronbach 
 

Ambientes Factores Ìtems 
Alfa de Cronbach 

Escala 
Original 

Presente Estudio 
Portugal España 

Físico VI: Carga de trabajo 1, 25, 27, 28, 30, 34 0,77 0,78 0,82 

Psicológico 

I: La muerte y el morirse 3, 4, 6, 8, 12, 13, 21 0,77 0,82 0,81 
III: Preparación inadecuada 
para combatir con las 
necesidades emocionales de 
los enfermos y  sus 
familiares 

15, 18, 23 0,75 0,77 0,73 

IV: Falta de apoyo de los 
compañeros 7, 11, 16 0,64 0,80 0,76 

VII: Inseguridad en cuanto a 
tratamientos 17, 26, 31, 32, 33 0,80 0,75 0,78 

Global - - 0,89 0,89 

Social 

II: Conflictos con los 
médicos 2, 9, 10, 14, 19 0,68 0,65 0,71 

V: Conflictos con otros 
enfermeros y con los jefes 5, 20, 22, 24, 29 0,68 0,74 0,70 

Global - - 0,78 0,80 

Estrés Global Todos Todos 0,89 0,92 0,93 

 

 

3.7.2. Brief COPE 

 

Para la evaluación de coping, según la literatura científica actual, son varios los 

instrumentos posibles para su medición. 

En este estudio, se usa el instrumento original de Carver (1997), denominado de Brief 

COPE. Sin embargo, una vez que la muestra está compuesta por enfermeros españoles y 

enfermeros portugueses, surge la necesidad de recurrir a instrumentos previamente 

autorizados para este tipo de muestra.  

Así, para la evaluación de estrategias de coping en enfermeros portugueses se utiliza la 

versión de Ribeiro y Rodrigues (2004) - Brief COPE; y para los enfermeros españoles se utiliza 

la versión de Morán, Landero y González (2010) - Cuestionario COPE-28, a quien fue pedida 

previa autorización (ver Anexo IV-C y Anexo IV-D). 

De forma resumida, el instrumento original, Brief COPE, tiene como objetivo evaluar el coping 

tendencial en adultos. Se trata de una escala compuesta por 28 ítems (Esquema 6) 

distribuidos en 14 sub-escalas (cada una con 2 ítems). En concreto son: Coping Activo; 

Planificar; Utilizar Soporte Instrumental; Utilizar Soporte Social Emocional; Religión; 

Reinterpretación Positiva; Auto Culpabilidad; Aceptación; Expresión de Sentimientos; 

Negación; Auto distracción; Desarrollo Comportamental; Abuso de Sustancias 

(medicamentos/alcohol) y Humor. Los ítems están redactados en términos de la acción que 
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las personas efectúan, y la respuesta se proporciona en una escala ordinal con cuatro 

opciones (de “0” a “3”) entre “nunca hago esto” a “hago casi siempre esto”. 

 

Esquema 8. Subescalas de Brief COPE 
 

Sub-escalas Brief COPE 
Ítems 

Versión 
Portuguesa 

Ítems 
Versión 

Española 
Coping Ativo (CA) 
Acción destinada a limitar o remover el(los) elemento(s) estresantes. 

2, 7 2, 10 

Planificar (PL) 
Pensar en la forma de limitar o remover el estresante, planificar las 
acciones de coping activo. 

14, 25 6, 26 

Utilizar Soporte Instrumental (SI) 
Buscar ayuda o apoyo en las decisiones que se van a tomar. 

10, 23 1, 28 

Utilizar Soporte Social Emocional (SE) 
Conseguir soporte emocional o simpatía. 

5, 15 9, 17 

Religion (RE) 
Participación en actividades de carácter religioso. 

22, 27 16, 20 

Reinterpretación Positiva (RP) 
Sacar provecho de los acontecimientos encarándolos de modo 
favorable/positivo. 

12, 17 14, 18 

Auto Culpabilidad (AC) 
Culparse y auto responsabilizarse por los acontecimientos. 

13, 26 8, 27 

Aceptación (AT) 
Aceptar el elemento estresante como real. 

20, 24 3, 21 

Expresión de Sentimientos (ES) 
Consciencia del estrés emocional y expresión del mismo a los otros. 

9, 21 12, 23 

Negatividad (NG) 
Rechazo de la realidad y de la existencia del elemento estresante. 

3, 8 5, 13 

Auto Distracción (AD) 
Desinversión mental de los elementos con los que el estresante está  
interfiriendo, a través de soñar despierto, dormir o auto distracción. 

1, 19 4, 22 

Desarrollo Comportamental (DC) 
Dejar de esforzarse o abandonar los elementos/objetivos 
condicionados por el estresante. 

16, 6 11, 25 

Abuso de Sustancias (medicamentos/alcohol) 
Usar alcohol, drogas o medicamentos para atenuar los efectos 
estresantes 

4, 11 15, 24 

Humor (HU) 
Encarar el estresante tranquilamente y con humor. 

18, 28 7, 19 

 

En el análisis de la consistencia interna en recurso al alfa de Cronbach, podemos observar 

que los resultados obtenidos en el estudio original con Carver (1997) son valores aceptables, 

considerando que nos estamos refiriendo a dos ítems por escala. La Tabla 2 refleja los valores 

de consistencia interna de la escala original, de las escalas traducidas y adaptadas para la 

muestra y el valor obtenido en el presente estudio. 
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Tabla 2. Consistencia interna por cada estrategia de coping, en la escala original: correspondientes 
convalidaciones para Portugal y España en el presente estudio 
 

Estrategias 

Alfa de Cronbach 

Carver 
(1997) 

Ribeiro & 
Rodrigues 

(2004) 

Morán, 
Landero & 
González 

(2010) 

Presente Estudio 

Portugal España 

Coping Activo 0,68 0,65 0,58 0,59 0,64 

Planificar 0,63 0,70 0,60 0,63 0,55 

Soporte Instrumental 0,64 0,81 0,64 0,67 0,51 

Soporte Social Emocional 0,71 0,79 0,78 0,76 0,72 

Religión 0,82 0,80 0,80 0,88 0,79 

Reinterpretación Positiva 0,64 0,74 0,59 0,75 0,67 

Auto Culpabilidad 0,69 0,62 0,58 0,41 0,66 

Aceptación 0,57 0,55 0,30 0,54 0,62 

Expresión de Sentimentos 0,50 0,84 0,58 0,82 0,45 

Negatividad 0,54 0,72 0,64 0,57 0,59 

Auto Distración 0,71 0,67 0,59 0,60 0,48 

Desarrollo Comportamental 0,65 0,78 0,63 0,74 0,55 

Abuso de Sustancias 0,90 0,81 0,93 0,86 0,85 

Humor 0,73 0,83 0,79 0,81 0,76 

 

 

3.7.3. Utrecht Work Engagement Scale  
 

Para la evaluación de Engagement Profesional, se ha usado la Escala de Engagement 

en el Trabajo de Utrecht (UWES), versión original Utrecht Work Engagement Scale de 

Schaufeli y Bakker, (2003). Para la población portuguesa, se utilizó la versión traducida de 

Alexandra Marques Pinto (2009), a quien fue pedida autorización previa (ver Anexo IV-E) y en 

la población española, la versión española de la escala original, Encuesta de Bienestar y 

Trabajo de Schaufeli y Bakker (2003). 

Esta escala está disponible en 19 lenguas.  Su versión tradicional está formada por 17 

ítems, siendo esta versión más larga, la utilizada para este estudio, desechando la versión 

resumida de 9 ítems.  

La escala UWES está basada en la definición de Engagement, que incluye las siguientes 

dimensiones: vigor, dedicación y absorción (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró, & Grau, 

2000) contemplando 17 ítems tipo Likert con siete categorías: (0 – Ninguna vez; 1 – Algunas 

veces al año; 2 – Una vez o menos al mes; 3 – Algunas veces al mes; 4 – Una vez a la 

semana; 5 – Algunas veces a la semana; 6 – Todos los días), repartidas en tres espacios, 
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como se observa en la Tabla 3, y que son contabilizados sumando las respuestas dadas por 

los enfermeros de los dos países que constituyen las muestras de estudio. 

Las preguntas que componen la escala aluden a sentimientos que los trabajadores 

sienten en relación al ejercicio de su trabajo (Salanova & Schaufeli, 2009). Las tres 

dimensiones de engagement se centran en la evaluación de las experiencias positivas, que 

aunque subjetivas, se presupone que la dedicación, absorción y vigor están correlacionadas 

positivamente entre ellas (Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). 

La consistencia interna (Tabla 3) se ha evaluado recurriendo al alfa de Cronbach, 

registrándose valores comprendidos entre buenos a muy buenos en las dos muestras (0,86 a 

0,91 en Portugal y 0,82 a 0,92 en España).  

 

Tabla 3. Escala UWES: dimensiones, ítems y alfas de Cronbach 
 

Dimensiones Ítems 

Alfa de Cronbach 

Escala Original 
Presente Estudio 

Portugal España 

Vigor 1, 4, 8, 12, 15, 17 0,83 0,87 0,86 

Dedicación 2, 5, 7, 10, 13 0,92 0,91 0,92 

Absorción 3, 6, 9, 11, 14, 16 0,82 0,86 0,82 

 

 

3.8. Tratamento estadístico y análisis de datos 
 

Una vez recogidos los datos se han recopilado en una base de datos del programa 

Statistical Package for the Social SciencesÒ (IBMÒ SPSS), versão 23.0. 

El análisis descriptivo se ha hecho a través de: 

• Tablas de frecuencia absoluta y relativa y/o gráficos de barras; 

• Cálculo de la media, mediana, mínimo, máximo y desviación estandar para las 

variables escalares/ordinales;  

• La estabilidad interna de las escalas usadas se ha testado recurriendo al Alfa de 

Cronbach;  

• Test de normalidad (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro Wilk) para testar la normalidad de 

las variables de estudio; 

• Test de Mann-Whitney-Wilcoxon para comparar la distribución de dos muestras 

independientes; 

• Test de Kruskal-Wallis para comparar la distribución de tres o más muestras 

independientes; 



 

 
 

 lvii 

• Correlaciones no paramétricas de Spearmann para estudiar la relación de las variables 

de estudio 

 
 
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 En este apartado, se presenta de forma descriptiva el análisis de los resultados obtenidos, 

discutiéndose los mismos, en el apartado siguiente. 

 Una vez tratados los datos informáticamente, se procede a su interpretacion, utilizando la 

estadística inferencial con la que se pretende evaluar la relación existente entre variables, 

permitiendo dar respuesta a los objetivos definidos y verificar las hipótesis enunciadas. 

 
 
4.1. Análisis descriptivo 
 

4.1.1. Caracterización sociodemográfica 
 

La muestra de este estudio está compuesta por 504 enfermeros portugueses y 363 

enfermeros españoles; constituida en su mayoría por personas del género femenino (78,6% 

de Portugal y 90,6% de España), casados o parejas de hecho (61,1% de Portugal e 52,9% de 

España). Los grupos de edad predominantes oscilaron entre 26 - 30 años y 31 - 35 años, que 

en Portugal corresponden al 45,8% de los enfermeros y en España al 38,8. La edad mínima 

registrada en ambos grupos fue de 22 años, siendo la edad máxima en Portugal de 60 años 

y en España de 64. La edad media registrada en Portugal es de 36,38 años con una 

desviación estándar de 9,09 años, y en España de 38,85 años con una desviación estándar 

de 10,30 años. Las medias registradas son 34 y 37 años, respectivamente en Portugal y 

España. Estos resultados figuran detallados en las Tablas 4 y 5. 
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Tabla 4. Caracterización de la muestra de acuerdo con el género, estado civil y edad 
 

  Portugal (n=504) España (n=363) 
 N % N % 

Género Femenino 396 78,6 329 90,6 
Masculino 108 21,4 34 9,4 

Estado 
Civil 

Soltero (a) 163 32,3 141 38,8 
Casado/Pareja de Hecho 308 61,1 192 52,9 
Divorciado/separado 33 6,5 27 7,4 
Viudo(a) 0 0 3 0,8 

Edad 

<=25 años 49 9,7 22 6,1 
26 a 30 años 102 20,2 69 19,0 
31 a 35 años 129 25,6 72 19,8 
36 a 40 años 66 13,1 65 17,9 
41 a 45 años 61 12,1 28 7,7 
46 a 50 años 48 9,5 44 12,1 
51 a 55 años 37 7,3 31 8,5 
56 a 60 años 12 2,4 27 7,4 
Más de 60 años 0 0 5 1,4 

 

 

Tabla 5. Medidas de tendencia general y dispersión de la variable edad por país 
 

 

 

En la Figura 3 se presentan los diagramas de caja y cuartiles obtenidos en la variable 

edad en los enfermeros de los dos países. Se observa una distribución semejante entre los 

dos, concentrándose la mayoría de los encuestados en la parte inferior del diagrama. 

 

País Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar Mediana 

Portugal 22 60 36,38 9,09 34 

España 22 64 38,85 10,30 37 
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Figura 3. Diagrama de extremos e quartis de la edad de los enfermeros por país 

 
 
 
4.1.2. Caracterización profesional 
 

La caracterización de la muestra en cuanto a los estudios cursados, categoría profesional, 

institución donde se ejerce y relación laboral con la misma, fue realizada de manera individual 

para cada país, ya que la realidad es totalmente diferente. 

En la Tabla 6 se presentan las frecuencias absolutas y relativas obtenidas en la muestra 

portuguesa dentro de las variables citadas anteriormente. En el currículum académico, se 

registra que el 47,6% son licenciados (grado); el 23,4% master y 15,7% una licenciatura 

(grado) de especialidad en enfermería. En lo que concierne a la categoría profesional, la 

mayoría (52,6%) indicó “Enfermero”, de los cuales el 22% son enfermeros graduados y el 

17,3% jefes de enfermería. En lo que se refere a la institución donde ejerce la profesión, cerca 

del 62% indicó hospital público, y el 14,5% indicó centro de salud. Por último, en cuanto al 

vínculo con la institución donde se ejerce, la mayoría (50,4%) tienen un contrato individual de 

trabajo por tiempo indefinido, existiendo un 37,1% con contrato de trabajo en la función 

pública.  
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Tabla 6. Caracterización de los enfermeros portugueses en cuanto al curriculum académico (categoría 
profesional, institución y vínculo con la institución) 
 

  Portugal (n=504) 
  N % 

Curriculum 
Académico 

Diplomatura 6 1,2 
Licenciatura 240 47,6 
Máster  118 23,4 
Doctorado 7 1,4 
Pos graduación 54 10,7 
Curso de Pos Licenciatura de especialización en 
enfermería 79 15,7 

Categoría 
Profesional 

Enfermero 265 52,6 
Enfermero Graduado 111 22,0 
Jefe de Enfermería  87 17,3 
Enfermero Especialista 22 4,4 
Docente 4 0,8 
Supervisor de Enfermería 4 0,8 
Otra 11 2,2 

Institución 
donde se 

ejerce 

Hospital Público 312 61,9 
Hospital Privado 29 5,8 
Hospital Militar 1 0,2 
Clínica Privada 11 2,2 
Centro de Salud 73 14,5 
Unidad de Cuidados Paliativos 4 0,8 
Unidad de Cuidados Contínuos 23 3,8 
Geriátrico 19 2,4 
Autónomo 3 0,6 
Otro  29 5,8 

Vínculo con 
la 

institución 

Contrato de Trabajo en la Función Pública 187 37,1 
Contrato Individual indefinido de Trabajo  254 50,4 
Contrato Individual de Trabajo con duración determinada 24 4,8 
Prestación de Servicios 30 6,0 
Otros 9 1,8 

 

 

En la Tabla 7 se discriminan las características de los enfermeros españoles en las 

mismas variables citadas anteriormente. En cuanto a las competencias académicas, el 53,7% 

refiere contar con una “diplomatura”, el 14% “pos graduación: máster” y, “grado” de “enfermero 

especialista”, que corresponde a un 11%. La categoría profesional en un 71,3% es “Enfermero 

Asistente General” y el 18,5% son “Enfermeros Asistentes Especialistas”. La institución donde 

ejercen funciones, la mayoría (58,4%) de los encuestados indican Hospital Público, el 11,6% 

ejercen en Hospital Privado y el 11% en “Centros de Salud”. Por último, el vínculo laboral con 

la institución donde se ejercen funciones, se encuentra bastante distribuido entre las varias 

categorías, siendo las más frecuentes: “Funcionario Público”, “Contrato Laboral (empresa 

privada): Indefinido”, “Funcionario Público Temporal: eventuales” y “Funcionario Público 

Temporal: interinos”. 
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Tabla 7. Caracterización de los enfermeros españoles en cuanto a su formación académica (categoría 
profesional, institución y vínculo laboral con la institución) 
 

  Espanha (n=363) 
  N % 

Curriculum 
Académico 

Diplomatura  195 53,7 
Grado 40 11,0 
Enfermero Especialista 40 11,0 
Posgrado: Títulos propios 28 7,7 
Posgrado: Máster 51 14,0 
Posgrado: Doctorado 2 0,6 
Otro 7 1,9 

Categoría 
Professional 

Enfermero Asistente General 259 71,3 
Enfermero Asistente Especialista 67 18,5 
Enfermero Asistente Gestor 2 0,6 
Supervisor  8 2,2 
Dirección  1 0,3 
Investigación 1 0,3 
Otra 25 6,9 

Institución 
donde se 

ejerce 

Hospital Público 212 58,4 
Hospital Privado 42 11,6 
Clínica Privada 10 2,8 
Centro de Salud 40 11,0 
Unidad de Cuidados Continuos 4 1,1 
Geriátrico  28 7,7 
Por Cuenta Propia 1 0,3 
Otra 26 7,2 

Vínculo com 
la Institución 

Funcionario Público Fijo 110 30,3 
Funcionario Público Temporal: eventual  55 15,2 
Funcionario Público Temporal: interinos 41 11,3 
Funcionario público temporal: sustitutos 22 6,1 
Funcionario de Otras Administraciones Públicas 4 1,1 
Contrato Laboral (empresa privada): indefinido 86 23,7 
Contrato Laboral (empresa privada): temporal 8 2,2 
Contrato Laboral en Tiempo Parcial 14 3,9 
Contrato de Prácticas 4 1,1 
Prestación de Servicios (cuenta propia) 2 0,6 
Otro 17 4,7 

 

 

En cuanto al servicio donde ejercen funciones los enfermeros encuestados, a través del 

análisis de a Tabla 8, se constata que de los 504 enfermeros encuestados en Portugal, 494 

indicaron el servicio donde ejercen funciones, destacando los servicios de Cirugía y 

Especialidades Quirúrgicas (17,6%), Medicina Interna y Especialidades Médicas (14,6%) y 

Cuidados de Salud Primaria (14,2%). En España, 9 de los 363 enfermeros no indicaron el 

servicio donde ejercen funciones. En los restantes, destaca Medicina Interna y Especialidades 

Médicas (19,2%), Urgencias (14,1%) y Cuidados de Salud Primarios (10,5%).  
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Tabla 8. Distribución de los enfermeros de las dos muestras por el servicio donde ejercen funciones 
 

 
Portugal 

(n=494 em 504) 
España 

(n=354 em 363) 
N % N % 

Servicio 
donde 
ejercen 

funciones 

Geriátricos 20 4,0 30 8,5 
Cuidados de Salud Primarios 70 14,2 37 10,5 
Unidade de Cuidados Continuos/Paliativos 39 7,9 6 1,7 
Pediatría 19 3,8 12 3,4 
Cirugía y Especialidades Quirúrgicas 87 17,6 28 7,9 
Medicina Interna y Especialidades Médicas 72 14,6 68 19,2 
Quirófano 34 6,9 22 6,2 
Cuidados Intensivos/Intermedios 32 6,5 30 8,5 
Urgencias  46 9,3 50 14,1 
Consulta Externa 28 5,7 27 7,6 
Obstetricia 9 1,8 5 1,4 
Psiquiatría  12 2,4 8 2,3 
Otro  26 5,3 31 8,8 

 

 

 

4.1.3. Características del trabajo 
 

El tiempo de ejercicio profesional y la institución donde ejercen actualmente (Figuras 4 y 

5), se ha dividido en 5 clases: menos de 1 año, de 1 a 3 años, de 3 a 5 años, de 5 a 10 años 

y más de 10 años. En cuanto al tiempo de antiguedad, las frecuencias relativas registradas 

en cada clase han sido muy semejantes en las dos muestras, destacando “más de 10 años” 

con un 57,7% en Portugal y un 60,6% en España (Figura 4). 

Por lo que hace al tiempo en que ejercen funciones y la institución actual, Figura 5, se 

observaran algunas diferencias entre los dos grupos, principalmente, en las clases inferior y 

superior. Destacar que el 18,5% de los enfermeros españoles ejercen desde hace menos de 

1 año en la institución actual, siendo que en Portugal este porcentaje asciende solamente a 

un 11,1%. Se observa lo contrario en la clase “más de 10 años”, donde Portugal alcanza un 

40,3% de los enfermeros y en España solamente un 28,9%. 
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Figura 4. Distribución de las muestras del tiempo de ejercicio de la profesión 
 
 

 

 
 

Figura 5. Distribución de las muestras de acuerdo con el tiempo de servicio en la institución actual 
 

 

En cuanto a la carga horaria semanal, se ha distribuido en tres categorías: 35 horas, 40 

horas y otras. En la Figura 6 constan las frecuencias relativas obtenidas en las dos muestras, 

y en Portugal se observa que la gran mayoría de los encuestados, un 77,2%, trabaja 40 horas 

por semana; solamente un 17,1% indicó 35 horas semanales. En España se observa una 

mayor distribución entre las tres categorías, reflejándose un 25,1% en las 35 horas 

semanales, un 39,4% en las 40 horas semanales y un 35,5% con otro tipo de horario semanal.  
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Figura 6. Distribución de las muestras en conformidad con la carga horaria semanal 

 
 

Por lo que afecta al tipo de dedicación horaria, Figura 7, se observa mayoritariamente 

horario rotativo en los dos grupos (57,5% en Portugal y un 51,5% en España). El horario fijo 

presenta mayor representatividad en España, un 36,6% de los encuestados; frente a un 28,6% 

en Portugal. El horario mixto es semejante en los dos grupos (12,7% y 11,3% en Portugal y 

España respectivamente). 

 

 

 
Figura 7. Distribución de las muestras atendindo con el tipo de horario 
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4.1.4. Evaluación del nivel de estrés (NSS) 

 
Para la evaluación del nivel de estrés en esta muestra, se ha recurrido, como ya se ha 

referido anteriormente, a la escala Nursing Stress Scale (NSS), desarrollada por Pamela Gray-

Toft y James G. Anderson en 1981, traducida y adaptada para a población portuguesa, por 

José Manuel Santos y Zélia Teixeira (2008) – “Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros 

(ESPE)” y traducida y adaptada para a población española, por José Ángel López Fernández 

(2002) – “Escala de Estrés en Enfermería”. 

Los resultados obtenidos en este estudio, se encuentran discriminados en la Tabla 9, 

donde constan los 34 ítems de la Nursing Stress Scale (NSS), agrupados en Factores y 

Ambientes. Para cada uno de ellos, se presenta el mínimo, máximo, medio y la desviación 

estándar observados en cada una de las dos muestras de estudio. La variación obtenida en 

los 34 ítems de la escala resultó siempre entre 1 y 4 en las dos muestras. Los valores medios 

se encuentran en la mayoría de los ítems comprendidos entre 2 y 3, observándose valores 

ligeramente más bajos en los enfermeros españoles.  

Por lo que se refiere a los Ambientes, se puede observar que dentro del Ambiente Físico, 

la variación teórica se sitúa entre 6 y 24 puntos, obteniéndose en los enfermeros portugueses 

esos mismos valores; sin embargo, en los enfermeros españoles, el valor mínimo observado 

ha sido de 7 puntos. En término medio, se constata que los enfermeros españoles presentan 

un valor ligeramente superior (16,53±4,05) a los dos enfermeros portugueses (16,47±3,62). 

Dentro del Ambiente Psicológico, la variación teórica se mide entre 18 y 72 puntos, 

observándose en los enfermeros portugueses valores entre 19 y 67 puntos; y en los 

enfermeros españoles, valores entre 21 y 63 puntos. En término medio y de una manera global 

(Portugal = 41,14±8,81; España = 39,73±8,80), en cada factor del Ambiente Psicológico, los 

enfermeros portugueses presentan valores superiores a los enfermeros españoles (Portugal: 

Factor I = 16,58±4,20, Factor III = 6,52±1,77, Factor IV = 6,69±2,08, Factor VII = 11,35±2,96; 

España: Factor I = 16,16±4,08, Factor III = 6,44±1,86, Factor IV = 6,08±2,07, Factor VII = 

11,05±3,17). 

En cuanto al Ambiente Social, se observan en Portugal puntuaciones entre 11 y 39 puntos, 

y en España entre 10 y 38 puntos, siendo la variación teórica de este ambiente entre 10 y 40 

puntos. Como media, los enfermeros españoles presentan un valor ligeramente superior 

(21,71±5,18) al de los enfermeros portugueses (21,44±4,74), verificándose una tendencia 

semejante en los dos factores que lo constituyen (Portugal: Factor II = 11,13±2,43, Factor V 

= 10,32±3,09; España: Factor II = 11,19±2,78, Factor V = 10,52±3,07). 
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De manera global, relativamente al estrés alcanzado por los encuestados, se concluye 

que los enfermeros portugueses (79,05±15,04) evidencian un mayor nivel de estrés, 

comparativamente a los enfermeros españoles (77,97±16,07). 
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Tabla 9. Mínimo, máximo, media y desviación estándar de los ítems de la Nursing Stress Scale (NSS), agrupados por ambientes y fatores, en las dos muestras 

NSS Factores Ítems Portugal España 

Mín. Máx. ! " Mín. Máx. ! " 

A
m

bi
en

te
 F

ís
ic

o 

VI: Carga de trabajo 
(6-24) 

1. Avería Informática 1 4 2,53 0,80 1 4 2,45 0,8 
25. Alteraciones inesperadas en el horario y en la planificación de 
trabajo 1 4 2,49 0,91 1 4 2,49 1,03 

27. Demasiadas tareas fuera del estricto ámbito profesional, tal 
como trabajo administrativo 1 4 2,89 0,89 1 4 2,96 0,93 

28. Falta de tiempo para dar apoyo emocional al paciente 1 4 2,76 0,87 1 4 2,81 0,90 
30. Falta de tiempo para ejecutar todas las actividades de 
enfermería 1 4 2,85 0,86 1 4 2,82 0,94 

34. Falta de personal para cubrir de forma adecuada las 
necesidades del servicio 1 4 2,95 0,90 1 4 2,99 0,94 

 6 24 16,47 3,62 7 24 16,53 4,05 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: La muerte y el 
morirse 
(7-28) 

3. Ejecutar procedimientos que los pacientes sienten como 
dolorosos 1 4 2,54 0,82 1 4 2,63 0,85 

4. Sentirme impotente cuando un paciente no mejora con los 
tratamientos recibidos 1 4 2,58 0,78 1 4 2,52 0,78 

6. Conversar con el paciente sobre la proximidad de la muerte 1 4 2,10 0,82 1 4 1,94 0,83 
8. La muerte de un paciente 1 4 2,33 0,86 1 4 2,31 0,88 
12. La muerte de un paciente con el que se entabló una relación 
de proximidad 1 4 2,13 0,87 1 4 2,04 0,83 

13. Ausencia de un médico cuando un paciente fallece 1 4 2,12 1,08 1 4 1,95 0,98 
21. Observar el sufrimiento de un paciente 1 4 2,79 0,83 1 4 2,77 0,79 
 7 28 16,58 4,20 8 28 16,16 4,08 

III: Formación 
inadecuada para 

afrontar las 
necesidades 

emocionales de los 
pacientes y de sus 

familiares 
(3-12) 

15. Sentir falta de preparación para apoyar a la familia del 
paciente en sus necesidades emocionales 1 4 2,19 0,76 1 4 2,06 0,79 

18. No contar con la respuesta adecuada cuando un paciente 
pregunta 1 4 2,20 0,64 1 4 2,27 0,71 

23.Sentir falta de preparación para  apoyar las necesidades 
emocionales del paciente 1 4 2,12 0,73 1 4 2,11 0,81 

 3 12 6,52 1,77 3 12 6,44 1,86 

IV: Falta de apoyo 
por parte de los 

compañeros 
(3-12) 

7.Falta de oportunidad para poder comunicarse abiertamente con 
otros miembros del equipo sobre los problemas del servicio 1 4 2,34 0,87 1 4 2,25 0,85 

11.Falta de oportunidad para compartir experiencias y 
sentimientos con otros miembros del equipo del servicio 1 4 2,33 0,83 1 4 2,11 0,90 

16.Falta de oportunidad para debatir con  otros miembros del 
equipo  sentimientos negativos sobre el paciente 1 4 2,03 0,75 1 4 1,73 0,75 
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 3 12 6,69 2,08 3 12 6,08 2,07 

VII: Inseguridad en 
cuanto  

al tratamiento 
(5-20) 

17. Información inadecuada administrada por el médico  relativa 
a la situación clínica del paciente 1 4 2,35 0,85 1 4 2,40 0,90 

26. Prescripciones médicas aparentemente inadecuadas para el 
tratamiento de un paciente 1 4 2,34 0,83 1 4 2,15 0,81 

31. Ausencia de un médico ante una situación de emergencia  1 4 2,42 1,03 1 4 2,22 0,94 
32. No saber lo que se debe comunicar al paciente y a su familia 
a cerca de su estado y tratamiento 1 4 2,16 0,73 1 4 2,10 0,85 

33. Dudas en relación al funcionamiento de determinado equipo 
especializado 1 4 2,08 0,71 1 4 2,17 0,84 

 5 20 11,35 2,96 5 19 11,05 3,17 
Global (18-72)  19 67 41,14 8,81 21 63 39,73 8,80 
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II: Conflcitos con los 
médicos 
(5-20) 

2. Ser criticado por un médico 1 4 2,07 0,77 1 4 1,98 0,79 
9. Conflicto con un médico 1 4 2,01 0,76 1 4 2,09 0,78 
10. Miedo a cometer errores al tratar a un paciente 1 4 2,39 0,75 1 4 2,45 0,86 
14. Desacuerdo en cuanto al tratamiento de un paciente 1 4 2,34 0,71 1 4 2,28 0,79 
19. Tomar una decisión que no se refiere al tratamiento del 
paciente 1 4 2,33 0,76 1 4 2,39 0,86 

 5 20 11,13 2,43 5 19 11,19 2,78 

V: Conflictos con 
otros enfermeros y 

con los jefes 
(5-20) 

5. Conflicto con un superior  1 4 2,30 0,86 1 4 2,09 0,89 
20. Traslado a otro servicio para suplir falta de personal 1 4 1,97 1,08 1 4 2,36 1,08 
22. Dificultad para trabajar con un enfermero (o enfermeros), en 
particular, de otro servicio 1 4 1,86 0,83 1 4 2,13 0,87 

24. Recibir críticas de un superior  1 4 2,18 0,77 1 4 1,79 0,87 
29. Dificultad para trabajar con un enfermero (o enfermeros) del 
mismo servicio 1 4 2,00 0,82 1 4 2,15 0,85 

 5 20 10,32 3,09 5 20 10,52 3,07 
Global (10-40)  11 39 21,44 4,74 10 38 21,71 5,18 

 Estrés Global  
(34-136)  39 130 79,05 15,04 39 124 77,97 16,07 
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4.1.5. Evaluacion del coping (Brief COPE) 
 

Para la evaluación de coping, se ha utilizado el instrumento, Brief COPE, descrito en el 

capítulo anterior. Desarrollado por Carver (1997) y posteriormente adaptado a la población 

portuguesa por Ribeiro e Rodrigues (2004) y a la población española por Morán, Landero y 

González (2010) – COPE-28,  tiene como objetivo evaluar el coping disposicional en adultos.  

En la Tabla 10 se presenta para cada ítem de la escala Brief COPE agrupados por las 14 

estrategias, los valores, mínimos, máximos, medios y desviaciones estandar registradas en 

las dos muestras. Se presentan también esos valores para cada estrategia. 

Los enfermeros españoles recurren con más frecuencia a la estrategia de coping activo 

comparativamente a los enfermeros portugueses (2,08±0,60 vs 1,89±0,59), destacando el 

ítem “Concentro mis esfuerzos para realizar algo que me permita enfrentar la situación”, con 

un valor medio superior a 2 en el caso de los enfermeros españoles.  

Los enfermeros portugueses adoptan con más frecuencia la estrategia de planear 

(1,98±0,60 vs 1,84±0,62), destacando el ítem, “Intento encontrar una estrategia que me 

ayude en lo que debo realizar”. 

En cuanto al soporte instrumental, los enfermeros de las dos muestras evidencian 

comportamientos contradictorios. Los portugueses adoptan mayor número de veces una 

actitud de “Pido consejos y ayuda a otras personas para enfrentar mejor la situación” 

(1,68±0,77). Los españoles utilizan con más frecuencia “Pido consejos y ayuda a personas 

que pasaron por lo mismo” (1,63±0,72). Globalmente, los valores medios son similares 

(1,54±0,67 vs 1,54±0,58). 

Los enfermeros portugueses buscan más veces la “comodidad y la comprensión de 

alguien” comparativamente con los enfermeros españoles (1,67±0,82 vs 1,53±0,80). De 

manera general, los enfermeros portugueses adoptan más el soporte emocional que los 

españoles (1,60±0,78 vs 1,54±0,69), como estrategia de coping. 

En cuanto a buscar apoyo en la religión y en la reinterpretación positiva, destacan 

claramente los enfermeros portugueses, en los ítems “Intento encontrar tranquilidad en mi 

religión o creencia personal” (0,89±0,88 vs 0,42±0,71) y “Rezo o medito” (0,87±0,88 vs 

0,57±0,81); “Intento analizar la situación de manera diferente, para que resulte más positiva” 

(1,80±0,76 vs 1,43±0,82) y “Busco el lado positivo en todo lo que sucede a mi alrededor” 

(1,69±0,78 vs 1,57±0,82); globalmente  presentan valores medios más altos que los de los 

enfermeros españoles (0,88±0,83 vs 0,49±0,69); (1,75±0,69 vs 1,50±0,71). 

En lo que se refiere a auto culpabilidad, los enfermeros portugueses se critican más a 

ellos mismos que los españoles, pero éstos, se culpabilizan más por lo que acontece. De esta 
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manera, y de forma global, los valores medios obtenidos en las dos muestras son 

aproximadamente iguales. (1,23±0,60 vs 1,23±0,71). 

En lo que hace a la aceptación, los enfermeros de las dos muestras evidencian 

comportamientos distintos. Los españoles intentan aceptar las cosas tal como suceden 

(2,07±0,71), y, los portugueses, prefieren aprender a vivir con la situación (1,79±0,75). A 

pesar de estas tendencias contradictorias, globalmente, los enfermeros españoles presentan 

un valor medio superior a los de los portugueses, por lo que recurren con más frecuencia a 

esta estrategia de coping (1,87±0,63 vs 1,61±0,60). 

Por lo que afecta a la expresión de sentimientos, los enfermeros portugueses refieren que 

“Permanecen contrariados y lo expresan en sus sentimientos” considerablemente más que 

los españoles (1,67±0,79 vs 0,97±0,81). En el ítem “Siento y expreso mis sentimientos de”, 

las dos muestras presentan valores medios equivalentes (1,61±0,78 vs 1,59±0,76). Sin 

embargo, globalmente, los enfermeros portugueses expresan más sus sentimientos 

(1,64±0,72 vs 1,28±0,63). 

En lo que se refiere a la negación, la actitud de los enfermeros portugueses difiere de la 

de los enfermeros españoles, ya sea globalmente, donde evidencian mayor negación 

(0,70±0,63 vs 0,50±0,62), o en cada uno de los dos ítems, que constituye la sub escala. 

Para la auto distracción como estrategia de coping, los enfermeros españoles hacen más 

uso de esta estrategia  que los enfermeros portugueses (1,34±0,73 vs 1,22±0,64), afirmando 

que prefieren refugiarse en otras actividades, que les permita abstraerse de la situación 

estresante. 

En lo concerniente al desadvertimiento comportamental, se han obtenido valores 

semejantes en las dos muestras, aunque los enfermeros portugueses “Simplemente desisten  

intentar combatir con la situación” estresante más que los españoles (0,45 ± 0,63 vs 

0,35±0,57). 

Dentro del abuso de sustancias, los valores medios obtenidos en los dos grupos son muy 

bajos y semejantes entre las dos muestras, aunque ligeramente más elevados en los 

españoles (0,10±0,35 vs 0,12±0,41). 

Recurrir al humor como estrategia de coping, se registran valores medios algo dispares 

en el ítem “Enfrento la situación con sentido del humor” (1,29±0,76 vs 1,00±0,86), siendo 

más utilizado por los portugueses que por los españoles. En el otro ítem de esta estratégia, 

son los españoles los que más la utilizan, aunque la diferencia con los portugueses no es tan 

grande como en el ítem anteriormente relatado. Globalmente, son los enfermeros 

portugueses, los que recurren más al sentido del humor como estrategia de coping (1,20±0,67 

vs 1,10±0,78).  
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Tabla 10. Mínimo, máximo, media y desviacion estandar de los ítems de la escala Brief COPE agrupados por estrategias en las dos muestras 
 

Brief COPE Ítems 
Portugal Espanha 

Ítem Mín. Máx. ! " Ítem Mín. Máx. ! " 

Coping Activo 
CA 

Concentro todos mis esfuerzos en realizar alguna actividad 
que me permita enfrentar la situación  2 0 3 1,85 0,70 2 0 3 2,18 0,67 

Tomo medidas para intentar mejorar  mi situación 7 0 3 1,93 0,70 10 0 3 1,98 0,73 
Coping Activo  0,5 3 1,89 0,59  0,5 3 2,08 0,60 

Planificar 
PL 

Intento encontrar una estrategia que me ayude en mis 
obligaciones. 14 0 3 2,01 0,70 6 0 3 1,81 0,78 

Pienso mucho en la mejor forma de combatir la situación 25 0 3 1,94 0,72 26 0 3 1,88 0,72 
Planificar  0 3 1,98 0,60  0 3 1,84 0,62 

Soporte 
Instrumental 

SI 

Pido consejos y ayuda a otras personas para enfrentar mejor 
la situación 10 0 3 1,68 0,77 1 0 3 1,44 0,68 

Pido consejos y ayuda a personas que pasaron por lo mismo 23 0 3 1,40 0,79 28 0 3 1,63 0,72 
Soporte Instrumental  0 3 1,54 0,67  0 3 1,54 0,58 

Soporte 
Emocional 

SE 

Busco apoyo emocional en alguien (familia, amigos) 5 0 3 1,53 0,92 9 0 3 1,54 0,76 
Busco el bienestar y  la comprensión en alguien 15 0 3 1,67 0,82 17 0 3 1,53 0,80 

Soporte Emocional  0 3 1,60 0,78  0 3 1,54 0,69 

Religión 
RE 

Intento  desahogo en mi religión o creencia personal 22 0 3 0,89 0,88 16 0 3 0,42 0,71 
Rezo o medito 27 0 3 0,87 0,88 20 0 3 0,57 0,81 

Religión  0 3 0,88 0,83  0 3 0,49 0,69 

Reinterpretación 
Positiva 

RP 

Intento analizar la situación de manera diferente, para que sea  
más positiva 12 0 3 1,80 0,76 14 0 3 1,43 0,82 

Busco algo positivo en todo lo que está sucediendo  17 0 3 1,69 0,78 18 0 3 1,57 0,82 

Reinterpretación Positiva  0 3 1,75 0,69  0 3 1,50 0,71 

Auto 
Culpabilización 

AC 

Me autocritico 13 0 3 1,74 0,78 8 0 3 1,59 0,86 
Me culpo por lo que está sucediendo 26 0 3 0,73 0,74 27 0 3 0,88 0,79 

Auto Culpabilización  0 3 1,23 0,60  0 3 1,23 0,71 

Aceptación 
AT 

Intento aceptar las cosas tal como están a aconteciendo 20 0 3 1,43 0,71 3 0 3 2,07 0,71 
Intento aprender a vivir con la situación 24 0 3 1,79 0,75 21 0 3 1,67 0,77 

Aceptación  0 3 1,61 0,60  0 3 1,87 0,63 
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Expresión de 
Sentimentos 

ES 

Me siento desesperado y expreso mis sentimientos 9 0 3 1,67 0,79 12 0 3 0,97 0,81 
Siento y expreso  mis sentimientos de desespero 21 0 3 1,61 0,78 23 0 3 1,59 0,76 

Expresión de Sentimientos  0 3 1,64 0,72  0 3 1,28 0,63 

Negación 
NG 

Me digo a mi mismo: “ esto no es verdad” 3 0 3 0,79 0,79 5 0 3 0,62 0,83 
Me niego a creer que esto me está sucediendo a mí 8 0 3 0,61 0,73 13 0 3 0,38 0,64 

Negación  0 3 0,70 0,63  0 3 0,50 0,62 

Auto Distración 
AD 

Me refugio  en otras actividades para abstraerme de la 
situación 1 0 3 1,11 0,72 4 0 3 1,26 0,94 

Realizo otras tareas para pensar menos en la situación, tales 
como ir al cine, ver TV, leer, soñar o ir de compras 19 0 3 1,33 0,79 22 0 3 1,41 0,85 

Auto Distracción  0 3 1,22 0,64  0 3 1,34 0,73 
Desadvertimento 
Comportamental 

DC 

Simplemente desisto en intentar combatir esto 16 0 3 0,45 0,63 11 0 3 0,35 0,57 
Desisto de esforzarme para luchar contra la situación 6 0 3 0,48 0,66 25 0 3 0,45 0,74 

Desadvertimento Comportamental  0 3 0,47 0,57  0 3 0,40 0,55 

Abuso de 
Sustancias 

AS 

Me refugio en el alcohol o en otras drogas (comprimidos, etc) 
para sentirme mejor 4 0 3 0,11 0,40 15 0 3 0,13 0,47 

Uso alcohol u otras drogas (comprimidos) para poder superar 
los problemas 11 0 3 0,09 0,34 24 0 3 0,10 0,41 

Abuso de Sustancias  0 3 0,10 0,35  0 3 0,12 0,41 

Humor 
HU 

Enfrento la situación no tomándola en serio 18 0 3 1,11 0,72 7 0 3 1,20 0,87 
Enfrento la situación con sentido del humor 28 0 3 1,29 0,76 19 0 3 1,00 0,86 

Humor  0 3 1,20 0,67  0 3 1,10 0,78 
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4.1.6. Evaluación del engagement (UWES) 
 

Para la evaluación del Engagement Profesional, se ha utilizado la Escala de Engagement 

en el Trabajo de Utrecht (UWES), descrita anteriormente. Se ha usado la versión original 

Utrecht Work Engagement Scale de Schaufeli y Bakker, (2003) traducida para la población 

portuguesa por Alexandra Marques Pinto (2009), y la versión española de la escala original, 

Encuesta de Bienestar y Trabajo de Schaufeli y Bakker (2003). 

En la Tabla 11, se presenta el mínimo, máximo, media y desvío padrón para cada ítem y 

las respetivas dimensiones de la escala UWES, para las dos muestras de estudio. 

Se constata que en las dos muestras, las puntuaciones de cada ítem varían siempre entre 

0 y 6 puntos. En cuanto a los valores medios de los ítems, los enfermeros portugueses, 

presentan valores más elevados que los españoles solamente en dos ítems; el ítem 2 “Creo 

que mi trabajo tiene mucho significado y utilidad” (5,10±1,30 vs 4,68±1,67) y el ítem 16 “Me 

resulta muy difícil desconectar de mi trabajo” (3,47±1,83 vs 3,39±2,10). En los 15  ítems 

restantes, son los enfermeros españoles los que destacan, con valores medios más elevados 

que los portugueses, por lo que están más integrados con su trabajo, lo que significa, de una 

manera general, que se sienten más pujantes y dedicados en su profesión de enfermería. 

Atendiendo a que los enfermeros españoles presentan, de una manera general, valores 

medios más elevados en los ítems de la escala, sucede lo mismo con los valores medios de 

esas sub escalas: Vigor: (Portugal = 23,84±7,40; España = 26,05±8,00); Dedicación: (Portugal 

= 21,01±7,00; España = 22,54±7,54); Absorción (Portugal = 22,93±8,04; España = 

24,98±8,02). De esta manera, los enfermeros españoles se sienten más fuertes, dedicados y 

absorbidos por su profesión.  
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Tabla 11. Mínimo, máximo, media y desviacion estandar de los ítems de la Escala UWES agrupados por dimensiones en las dos muestras 

 

UWES Ítems 
Portugal España 

Mín. Máx. ! " Mín. Máx. ! " 

Vigor 
(0-36) 

1. En mi trabajo me siento con energía 0 6 4,24 1,35 0 6 4,56 1,59 

4. En mi trabajo me siento con fuerza y energía 0 6 4,21 1,46 0 6 4,75 1,51 

8. Cuando me levanto por la mañana me apetece ir a trabajar 0 6 3,24 1,84 0 6 3,38 2,04 

12. Soy capaz de permanecer trabajando por largos períodos de tiempo  0 6 3,72 1,78 0 6 3,89 1,93 

15. Soy una persona con gran resistencia mental en mi  trabajo 0 6 4,08 1,52 0 6 4,75 1,58 

17. En mi trabajo soy siempre perseverante (no desisto), aunque las cosas 

no marchen bien 
0 6 4,35 1,46 0 6 4,72 1,69 

Vigor Global 1 36 23,84 7,40 2 36 26,05 8,00 

Dedicación 
(0-30) 

2. Creo que mi trabajo tiene mucho significado y utilidad 0 6 5,10 1,30 0 6 4,68 1,67 

5. Estoy entusiasmado con mi trabajo 0 6 3,90 1,66 0 6 4,42 1,75 

7. Mi trabajo me inspira 0 6 3,75 1,77 0 6 4,19 1,87 

10. Estoy orgulloso de lo que realizo en mi trabajo 0 6 4,35 1,61 0 6 4,99 1,55 

13. Mi trabajo representa un reto para mí 0 6 3,91 1,77 0 6 4,26 1,86 

Dedicación Global 1 30 21,01 7,00 0 30 22,54 7,54 

Absorción 
(0-36) 

3. El tiempo trascurre muy rápido cuando estoy trabajando 0 6 4,60 1,48 0 6 4,87 1,54 

6. Cuando estoy a trabajando me olvido de lo que sucede a mi alrededor 0 6 3,73 1,80 0 6 4,34 1,83 

9. Me siento feliz cuando trabajo intensamente 0 6 3,60 1,82 0 6 4,07 1,97 

11. Estoy inmerso en mi trabajo 0 6 3,87 1,74 0 6 4,60 1,62 

14. “Me dejo llevar” cuando estoy  trabajando 0 6 3,65 1,73 0 6 3,71 1,93 

16. Me resulta difícil desconectar de mi trabajo 0 6 3,47 1,83 0 6 3,39 2,10 

Absorción Global 1 36 22,93 8,04 1 36 24,98 8,02 
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4.2. Análisis inferencial 

 

Para el análisis de las hipótesis de investigación definidas anteriormente, se ha utilizado 

la siguiente estrategia: 

• La asociación entre variables de naturaleza cuantitativa o escalar, se ha estudiado 

recurriendo al análisis de las correlaciones de Spearmann existentes entre las 

variables; 

• La comparación de dos muestras independientes de naturaleza cuantitativa, se ha 

estudiado recurriendo al test de Mann-Whitney-Wilcoxon; 

• La comparación de tres o más muestras independientes de naturaleza cuantitativa, ha 

sido estudiada recurriendo al test de Kruskal-Wallis. 

 

A continuación, se enumeran las hipótesis anteriormente formuladas, para posteriormente 

continuar con su estudio: 

• H1: Existe relación entre estrés, estrategias de coping y engagement en los enfermeros 

portugueses y en los enfermeros españoles; 

• H2: Existe relación entre estrés, estrategias de coping y engagement y las variables 

socio-profesionales (género, estado civil, edad, tiempo de ejercicio en la profesión, 

servicio donde se ejercen funciones, carga horaria semanal y tipo de horario 

efectuado) en las dos muestras de enfermeros. 

o H2:1: Existe relación entre estrés y las variables socio-profesionales en las dos 

muestras de enfermeros; 

o H2:2: Existe relación entre las estrategias de coping y las variables socio-

profesionales en las dos muestras de enfermeros; 

o H2:3: Existe relación entre engagement y las variables socio-profesionales en 

las dos muestras de enfermeros; 

• H3: Existe relación entre estrés (global, ambientes y factores) y engagement (vigor, 

dedicación y absorción) en las dos muestras de enfermeros; 

• H4: Existe relación entre estrés (global, ambientes y factores) y las estrategias de 

coping en las dos muestras de enfermeros; 

• H5: Existe relación entre las estrategias de coping y engagement (vigor, dedicación y 

absorción) en las dos muestras de enfermeros. 
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5. DISCUSSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro del campo de la investigación, la discusión de los resultados aporta un 

conocimiento enriquecedor. Es en esta fase de la investigación donde es posible comprobar 

y justificar los datos más significativos encontrados, comparándolos con la opinión de los 

autores que han aportado el soporte teórico de este estudio. 

En este capítulo, se procederá a la discusión de los resultados obtenidos, de acuerdo 

siempre con los objetivos propuestos. 

 Con el objetivo 1, se pretende caracterizar las muestras de enfermeros, en cuanto a 

la variable socio profesional. Los resultados investigados evidencian, en relación com la 

variable género, un número significativo de elementos del género femenino, tanto en la 

muestra portuguesa como en la española. Estos dados eran previstos y son conocidos dentro 

del ejercicio de la profesión de enfermería según su perfil histórico, estando en conformidad 

con los últimos datos estadísticos disponibles, tanto en Portugal como en España, lo que 

según la Ordem dos Enfermeiros (2017)15 y el Instituto Nacional de Estadística de España, 

INE (2016), el mayor porcentaje de profesionales de enfermería en ejercicio profesional, son 

mujeres. Existen varios estudios que confirman que esta profesión siempre fue ejercida 

esencialmente por féminas, a las que le competía la responsabilidad de cuidar (Carapinheiro, 

1993). 

Dentro de la variable del estado civil, se constata que la mayoría están casados o viven 

como pareja de hecho; en segundo lugar, están los solteros, los divorciados o separados y en 

último lugar, un porcentaje pequeño de enfermeros son viudos, sólo en España. También 

Santos (2010) obtuvo resultados idénticos dentro de esta variable. 

En la variable edad de los participantes en este estudio, se determina que el grupo de 

edad predominante es de “31 a 35 años”. Estos datos también coinciden con el estudio 

realizado por Santos (2010), así como con los datos estadísticos de la OE (2017) del año 

2016 y de España, relativos a los miembros activos durante el año 201516. La edad mínima 

observada en los dos grupos fue de 22 años; la edad máxima en Portugal fue de 60 años y 

en España, de 64 años. La edad media registrada en los dos grupos es semejante (36,38 

años en Portugal y 38,85 años en España). 

En lo que respecta a las características del trabajo, los datos encontrados nos remiten 

hacia profesionales con alguna antigüedad dentro de la profesión de enfermería, pues la gran 

mayoría de los sondeados, refiere como tiempo de ejercicio profesional más de 10 años. Estos 

datos también son paralelos a los obtenidos en el estudio de Santos (2010). 

                                                
15 Datos de www.ordemenfermeiros.com en OEDATA a: 31-12-2016 
 
16 Datos retirados de http://www.ine.es/prensa/np970.pdf en INE a 26-04-2017 
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En la variable tiempo de ejercicio en la institución sanitária, en el momento de cubrir los 

cuestionarios, también fue posible observar que la gran mayoría de los enfermeros 

encuestados ejercen funciones desde hace más de 10 años en la misma entidad. Sin 

embargo, la muestra de enfermeros Portugueses, aunque homogénea, ya que la mayoría 

refiere haber trabajado desde hace más de 10 años en la misma institución, 

comparativamente con la muestra de enfermeros españoles, presenta opciones de respuesta 

más diversa. Ante estas diferencias, aunque se trate de datos concretos, que nos permitan 

asegurar tal afirmación, podemos deducir que dichos datos, pueden estar relacionados con la 

estabilidad en la profesión e institución. En este ámbito, se deduce que los enfermeros 

españoles encuestados son más jóvenes dentro de la profesión de enfermería, 

comparativamente con los enfermeros portugueses. 

Em relación con la carga horaria semanal de estos enfermeros, en el momento de cubrir 

el cuestionario, se observaron resultados homogéneos, ya que la mayoría refirió trabajar 40 

horas semanales. Sin embargo, hubo encuestados que respondieron que su carga horaria 

semanal, se dividía entre las 35 horas u otras variables (que podrían ser más de 40 o menos 

de 35 horas). Frente a estos resultados, se puede realizar un breve comentario, por lo que 

hace a las 40 horas, ya que en el momento en que el cuestionario fue aplicado, la carga 

horaria semanal para todos los enfermeros del sector público y privado (en Portugal), era de 

40 horas semanales, desde septiembre de 2013; sin embargo, el regreso del periodo normal 

de trabajo a 35 horas para los trabajadores con contrato de trabajo en la función pública, fue 

concretado a 01 de julio de 2016, de acuerdo con la Ley n.º 18/2016 de 20 de junio, que anula 

la medida tomada en septiembre de 2013 por el anterior gobierno, por lo que consideramos 

que si en este momento volviésemos a aplicar los cuestionarios, probablemente, 

obtendríamos en esta variable otros resultados. 

En cuanto al tipo de horario, realizado por los encuestados, se constata que el porcentaje 

mayor realiza un horario rotativo, es decir, de roulement, por turnos. El horario fijo, mostró 

mayor representatividad en España, frente a Portugal. El horario mixto, fue igual en los dos 

países. Se sabe que el trabajo por turnos es una necesidad que conlleva implícita el propio 

ejercicio de la profesión de enfermería; sin embargo, existen enfermeros que optan sólo por 

el horario fijo, apuntando sus razones específicas, como por ejemplo: cuestiones familiares; 

enfermedad; aspectos relacionados con la organización del proprio servicio, así como el 

cambio de categoría (por norma, determinado número de enfermeros especialistas no realizan 

horario por roulement, porque, además de las funciones que ejecutan como enfermero 

especialista en determinada área, también tienen a su cargo funciones como asesor del jefe 

de enfermería en cuestiones relacionadas con la gestión del servicio). 

En lo concerniente a la caracterización profesional (expediente académico, categoría 

profesional, institución donde ejerce funciones y vínculo con la institución), dado que se trata 
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de países completamente diferentes dentro de estas categorías, optamos por discutir 

individualmente cada país. 

En su grado académico, atendiendo a la muestra portuguesa, la mayoría cuentan con 

licenciatura, una parte considerable, cursó algún tipo de máster (pós grado) y una pequeña 

parte cuenta con especialización en Enfermería (15,7%). Estos datos están de acuerdo con 

los datos estadísticos disponibles por la OE, ya que en el año 2015, el número de enfermeros 

especialistas correspondía al 21,9%, lo que significa un valor aproximado del obtenido en este 

estudio. En cuanto al hecho de no todos tener Licenciatura, aunque de acuerdo con el actual 

estado de la profesión de enfermería, que contempla la Licenciatura, todavía existen 

profesionales que refieren tener una Diplomatura (1,2%) y solamente un 1,4% respondió 

contar con un Doctorado. De alguna forma, al analizar estos resultados, podemos afirmar que 

los enfermeros portugueses, aunque muestren interés en formarse para obtener nuevos 

grados académicos, el hecho de no existir ninguna compensación remuneratoria a nivel de su 

carrera, muchos profesionales posponen esta decisión de no invertir en su formación. En 

relación a la muestra de enfermeros españoles, también estos datos son muy parecidos a los 

obtenidos en Portugal, ya que la gran mayoría cuenta con una Diplomatura, y un 14% afirma 

tener un Máster. Un 11% refiere haber invertido en una formación para la obtención del Grado 

de Enfermero Especialista y sólo un 0,6% cuenta con Doctorado. También en esta situación, 

se percibe la poca inversión en la formación pos-graduada, lo que nos lleva a pensar que el 

reintegro de la inversión profesional no es totalmente recompensado en la profesión de 

enfermería. 

En lo referente a la categoría profesional, los enfermeros portugueses cuentan en su gran 

mayoría con el título de Enfermero (52,6%), seguidos de un 22% de Enfermeros Graduados, 

un 17,3% de Enfermeros Jefes y solamente un 4,4% refieren ser Enfermeros Especialistas. 

La razón por la cual todavía existe un considerable porcentaje de Enfermeros Graduados, 

lleva a pensar que esta relacionada con la edad de los encuestados, así como con la antigua 

carrera profesional de enfermería. Ésta determinaba que al final de seis años de ejercicio 

profesional, los enfermeros ascendían automáticamente a Enfermeros Graduados. 

Actualmente, según el Decreto-Ley nº 248/09 de 22 de Septiembre, la Carrera Especial de 

Enfermería está estructurada en sólo dos categorías: Enfermero y Enfermero Principal. Sin 

embargo, todavía no son efectivas las transiciones hacia una nueva carrera, por lo que los 

enfermeros indagados se han trasladado a las categorías reguladas por el Decreto-Ley en el 

437/91 de 8 de noviembre. En la muestra Española, se obtuvo que un 71,3% son Enfermeros 

Asistenciales Generalistas, un 18,5 % pertenece a la categoría profesional de Enfermero 

Asistente Especialista y un 6,9% refiere pertenecer a otra categoría profesional. 

Referente al tipo de institución donde se ejercen funciones, fueron diversas las respuestas 

obtenidas, indicándonos esta variable, la múltiple cantidad de lugares donde es posible ejercer 
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la profesión de enfermería. En los enfermeros portugueses, la mayor parte de respuestas 

correspondió a hospitales públicos, seguida de centros de salud, hospitales privados u otros, 

y unidades de cuidados continuados. 

Los enfermeros españoles, también en su mayoría, refirieron trabajar en hospitales públicos, 

seguido de hospitales privados, centros de salud, y una pequeña parte refiere ejercer en 

cuidados geriátricos. 

 Relativamente al vínculo con la institución para la que trabajan, en Portugal las respuestas 

mayoritarias refieren contrato individual de trabajo por tiempo indefinido y contrato de trabajo 

en la función pública. En España, los enfermeros cuestionados respondieron de una forma 

muy distribuida en esta categoría. La mayoría refieren mantener un vínculo con la institución 

correspondiente como funcionario público estatuário fijo, seguido de los que cuentan con C 

contrato laboral (empresa privada): indefinido, y sólo un 15,2% declaran ser enfermeros 

funcionarios públicos estatuários temporales: eventuales. En cuanto al grupo de edad 

predominante en las dos muestras, no es atípico que la mayoría de los enfermeros tenga 

contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido, ya que en los últimos años fue ese el 

modelo seguido por las instituciones públicas, aplazando el acceso de los profesionales a la 

función pública. 

 

En lo que respecta al objetivo 2, se propuso comparar el nivel de estrés, estrategias 

de coping y nivel de engagement en las dos muestras examinadas, constatando que, em 

relación al estrés se puede afirmar que los enfermeros portugueses, de forma global, 

experimentan más estrés que los enfermeros españoles, a pesar de la diferencia no ser muy 

significativa. Teniendo en consideración los datos obtenidos, es posible verificar que los 

enfermeros portugueses, refieren sentir más estrés con cuestiones relacionadas con el 

ambiente psicológico; particularmente, con la falta de apoyo por parte de los compañeros, 

cuando refieren que sienten falta de oportunidades en compartir experiencias y sentimientos 

con otros miembros del equipo del servicio, así como falta de oportunidades para manifestar 

a otros miembros los sentimientos negativos sobre el paciente; cuestiones relacionadas con 

la muerte y el morir, pues indican que conversar con el paciente sobre la proximidad de la 

muerte y la ausencia de un médico, cuando un paciente muere, les causa estrés; preparación 

inadecuada para luchar contra las necesidades emocionales de los pacientes y sus familiares, 

e insegurida en cuanto a los tratamientos, pues mencionan que las prescripciones médicas 

aparentemente inadecuadas para el tratamiento de un paciente y la ausencia de un médico 

durante una situación de urgencia médica, son inductoras de estrés. 

 El estrés en el trabajo, de acuerdo con Loureiro (2005), no proviene solamente de una 

fuente, y los datos obtenidos en este estudio, nos permiten confirmar esta afirmación. Los 

resultados conseguidos para el factor muerte y morir, confirman la opinión de varios autores 
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sobre el gran peso que este factor contiene como creador de estrés profesional en los 

enfermeros. Delbrouk (2006) citado por Santos (2010), afirma que los enfermeros diariamente 

se ven enfrentados con la vida y la muerte, y que esta situación extrema, pone en cuestión su 

ideal, lo que a veces provoca desilusión y sentimientos de angustia ante su impotencia de 

dejar al paciente morir. Ya, Santos y Teixeira (2009), y Almeida (2012) declararon que el 

posible reconocimiento del inevitable fin de la vida, que con seguridad va a acontecer parece 

surgir en los enfermeros como un importante factor creador de estrés. Luchar contra la muerte 

continúa siendo para los enfermeros, de la misma forma que lo es para la mayoría de las 

personas, un momento de permanente dificultad, dando la sensación de que la preparación 

profesional no consigue colmar esa falta de educación familiar y social. La inseguridad en 

cuanto a los tratamientos y preparación inadecuada para luchar con las necesidades 

emocionales de los pacientes y sus familiares nos remiten  a la misma cuestión de muerte y 

morir, pues el fundamento del trabajo del enfermero se centra en cuidar del individuo, familia 

y comunidad, aplicando los conocimientos adquiridos a través del esfuerzo, dedicación, 

valores humanos y compromiso personal, social y moral. El hecho de que los enfermeros 

sientan dificultades para obtener estos conocimientos, puede llevarlos a sentirse impotentes 

y consecuentemente estresados (Santos & Teixeira, 2009; Santos, 2010). 

 Comparativamente, son los enfermeros españoles los que evidencian más estrés, 

relativamente al ambiente físico del mismo, en concreto, em realción con la sobrecarga de 

trabajo. Estudios realizados por diversos autores (Santos & Teixeira, 2009; Santos, 2010; & 

Gonçalves, 2013) han llegado a conclusiones idénticas, ya que también ellos entendieran que 

la presión del tiempo para la ejecución de diversas tareas, la presión de los resultados y la 

falta de recursos, lleva a los enfermeros a sentirse estresados e incapaces de desempeñar 

sus funciones correctamente. Tal como afirman Batista y Bianchi (2006), la sobrecarga de 

trabajo y la falta de personal son una constante en el ejercicio profesional de los enfermeros. 

A pesar de que el ICN (Internacional Council of Nurses) alerte de que “dotaciones seguras 

salvan vidas”, las instituciones de salud tienden a reducir gastos recurriendo a una insuficiente 

dotación de profesionales que prestan cuidados directos, concretamente los enfermeros. 

Según el Colegio de Enfermeros, existe un déficit significativo en el número de profesionales 

en ejercicio, frente a las necesidades reales. Consecuentemente, el número de horas de 

cuidados de enfermería disponibles es claramente inferior al número de horas necesarias. De 

tal manera que, ante esta exigencia, los enfermeros se ven, en muchas ocasiones, obligados 

a cumplir actividades interdependientes (actividades que ejecutan y cuya prescripción 

pertenece a otros elementos del equipo multidisciplinar) y a dejar permanecer en segundo 

plano actividades autónomas. De esta forma, sienten que su actuación, por imposición de la 

organización y no por opción personal, continúa encuadrándose en un paradigma biomédico, 

predominando así en el desarrollo de su actividad el “tratamiento”, en detrimento del “cuidado”. 
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Tal vez por eso, este factor inductor de estrés, sea referido en gran parte de los trabajos 

realizados por enfermeros, y sólo se podrá alterar esta situación cuando esté claro para los 

órganos que deciden, que ganar en salud no tiene que ver con cuestiones económico-

financieras (Santos, 2010). 

 Dentro del ambiente social, aunque no se hayan verificado diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles de estrés en los enfermeros portugueses y españoles, por lo que 

afecta a los conflictos con los médicos, en la parte correspondiente a conflictos con otros 

enfermeros y con jefes, hay que destacar que los enfermeros portugueses presentan mayor 

nivel de estrés en las relaciones con sus superiores. Con cambio, los enfermeros españoles 

sienten más estrés cuando son trasladados a otro servicio para sustituir la falta de personal, 

presentando más dificultad para trabajar con un enfermero (o enfermeros) en particular, del 

mismo u otro servicio. 

Es muy conocio que las relaciones interpersonales en instituciones de salud, son uno de los 

factores que más contribuyen para el surgimiento de estrés. Selye (1984), llegó incluso a 

afirmar que aprender a vivir con los otros, es uno de los aspectos de la vida de cada persona 

que más estrés causa, ya que las diferencias individuales tienen gran importancia en la forma 

en cómo nos relacionamos con los demás. 

Por lo que afecta a los conflictos con otros enfermeros y con los jefes, Ramos (2016) refuerza 

esta idea al relatar que, cuando la comunicación es pobre o deficiente entre jefes y 

subordinados, surgen situaciones inductoras de estrés, pues  la comunicación es el 

instrumento capital de la relación humana, siendo también por ello, el principal medio 

psicosocial en el trabajo. 

 

 Em lo que se refiere a las estrategias de coping adoptadas por los enfermeros 

encuestados, los resultados, estadísticamente significativos, apuntan hacia la adopción de 

estrategias enfocadas en el problema, en las emociones y en la interacción social, como: 

Coping Activo, Planificación, Religión, Aceptación, Expresión de Sentimientos, Negación, 

Auto Distracción y Humor.  

 En el “coping activo”, son los enfermeros españoles los que más recurren a esta 

estrategia, declarando que concentran todos sus esfuerzos en realizar alguna tarea que les 

permita afrontar la situación estresante. 

En la estrategia “planificación” son los enfermeros portugueses los que destacan, pues 

intentan encontrar una estrategia que les ayude en sus tareas para resolver la situación 

estresante. 

En cuanto a buscar apoyo en la “religión”, aunque las dos muestras presenten resultados 

significativos, son los enfermeros portugueses los que más la procuran, ya sea como busca 
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de apoyo social, como matriz de reinterpretación positiva, como táctica de coping, u otra razón 

(Ramos, 2014). 

En la “reinterpretación positiva”, caracterizada como comprender una solución de estrés 

de forma más positiva (Ramos, 2014), destacan claramente los enfermeros portugueses. 

Éstos, asumen que intentan analizar la situación de manera diferente, tendiendo a convertirla 

en más positiva, procurando el lado positivo en todo lo que les sucede. 

En la “aceptación”, aunque significativa para ambas, los enfermeros de las dos muestras 

evidencian comportamientos distintos. Los españoles, que adoptan más veces esta 

estrategia, intentan aceptar la situación tal como transcurre; pero los portugueses, prefieren 

aprender a vivir con la situación, reconociendo el estresor como real y registrando la ausencia 

de respuestas de coping disponibles en el momento (Ramos, 2014). 

En lo que se refiere a la “expresión de sentimientos”, los enfermeros portugueses 

manifiestan permanecer molestos, expresando sus sentimientos considerablemente más  que 

los enfermeros españoles. Por tanto, son más expresivos con lo que les perturba o preocupa, 

manifestando las emociones y sentimientos asociados (Ramos, 2014). 

Por lo que hace a la “negación”, aunque también significativa en las dos muestras, son 

los enfermeros portugueses los que evidencian mayor negación, es decir, se niegan a creer 

la existencia del estresor o reaccionan como si el estresor no fuese real (Ramos, 2014). 

La estrategia de “auto distracción”, es la más adoptada por los enfermeros españoles. Sin 

embargo, tanto los enfermeros españoles como los portugueses refieren que se refugian en 

otras actividades para abstraerse de la situación. O sea, prefieren desviar la atención del 

problema, para no pensar en la interferencia del estresor. 

El “humor” como estrategia de coping, aunque presente en los dos grupos de enfermeros, 

es claramente más utilizado, de forma significativa, por los enfermeros portugueses. Sin 

embargo, también los enfermeros españoles, prefieren atribuir a la transacción de estrés un 

carácter cómico (Ramos, 2014), refiriendo que afrontan la situación con sentido del humor. 

 Por el lado contrario, es decir, las estrategias menos elegidas por los enfermeros 

encuestados, para afrontar el estrés en su práctica diaria, han sido: “soporte instrumental”, 

“soporte emocional”, “auto culpabilidad”, “desinvestimiento comportamental” y “abuso de 

sustancias”. 

En cuanto al “soporte instrumental”, como estrategia enfocada al problema, los 

enfermeros evidencian comportamientos contradictorios. Los portugueses prefieren pedir 

consejo y ayuda a otras personas para poder afrontar mejor la situación. Los españoles 

prefieren pedir consejo y ayuda a personas que ya pasaron por lo mismo.  

A nivel de “soporte emocional”, en la búsqueda de apoyo moral, simpatía y comprensión 

por parte de otros (Ramos, 2014), los enfermeros portugueses buscan más veces el desahogo 

y la comprensión en alguien, comparativamente a los enfermeros españoles. 
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En lo que toca a la “auto culpabilidad”, esto es atribuir a uno mismo la culpa por la 

transacción de estrés, Ramos (2014) - los enfermeros portugueses se autocritican más que 

los españoles, pero éstos, se culpan más con lo que sucede.  

En lo concerniente al “desinvestimiento comportamental”, es decir, reducir esfuerzos para 

luchar con el estresor y hasta abandonar los objetivos con cuya obtención el estresor interfiere 

(Ramos, 2014), son los enfermeros portugueses los que más fácilmente abandonan al  

intentar luchar con la situación.  

Dentro del apartado de “abuso de sustancias”, ni los enfermeros portugueses, ni los 

enfermeros españoles optan por esta estrategia, lo que significa que no tienen por hábito 

recurrir a drogas o alcohol para reducir el malestar en situaciones estresantes. 

Concluyendo, se puede afirmar que los portugueses valoran más las estrategias de 

coping centradas en las emociones (“religión”, “reinterpretación positiva” y “humor”), siguiendo 

las estrategias enfocadas en la interacción social (“expresión de sentimientos” y “negación”) 

y por último las centradas en la resolución activa de los problemas (“planificación”). Los 

enfermeros españoles prefieren de igual forma las estrategias centradas en las emociones 

(“aceptación”), las estrategias enfocadas en la resolución activa de los problemas (“coping 

activo”) y las estrategias enfocadas a la interacción social (“auto distracción”).  

 

 En lo referido a engagement, los resultados obtenidos, apuntan hacia los enfermeros 

españoles, como más enérgicos en el ejercicio de sus funciones. Comparativamente a los 

enfermeros portugueses, éstos refieren que se sienten con más energía y fuerza en su trabajo, 

siendo capaces de permanecer trabajando durante períodos de tiempo más largos, pues se 

consideran personas con gran resistencia mental y perseverantes, aun cuando los 

acontecimientos no estén funcionando bien en su lugar de trabajo. 

 Los datos indicaron también a los enfermeros españoles como los más dedicados a su 

trabajo. Es decir, éstos mencionan que su trabajo es un reto, que los inspira,   sintiéndose 

entusiasmados con lo que hacen en su trabajo. Sin embargo, son los enfermeros portugueses 

los que atribuyen más significado y utilidad a su trabajo. 

 Por último, en la “Integración”, los resultados conseguidos, nos remiten a los españoles 

como más integrados en sus funciones diarias; manifestando que el tiempo les pasa 

rápidamente cuando están trabajando, haciéndoles olvidar todo lo que sucede a su alrededor, 

sintiéndose inmersos y felices en su trabajo, incluso cuando están trabajando intensamente. 

 De esta manera, concluimos que el nivel de engagement de los enfermeros fue elevado, 

pues la media observada en las tres dimensiones, se situó por encima de 3. Los niveles 

medios de todas las dimensiones de engagement fueron, igualmente, elevados. La media de 

la dimensión “Vigor” fue la superior, seguida de la “Integración” y la “Dedicación”. 

Contrariamente a lo observado en estudios anteriores, en Portugal (Dias, 2012; Maio, 2016; 
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Silva, 2017) y en otros países (Jenaro, Flores, Orgaz &, Cruz, 2011; Wang & Liu, 2015), la 

dimensión Dedicación tiende hacia niveles más elevados. 

 

 En el objetivo 3, nos propusimos analizar las diferencias entre el nivel de estrés, 

estrategias de coping, nivel de engagement y las variables socio profesionales en ambas 

muestras de enfermeros; el análisis de los resultados obtenidos en función de la relación de 

la variable “Estrés”, reveló resultados estadísticamente significativos para las variables: 

“género”, “estado civil”, “tiempo de servicio”, “servicio donde se ejercen funciones” y “tipo de 

horário”.  

 En la variable “género”, se observó que en la muestra de enfermeros portugueses, 

globalmente, el estrés percibido por las enfermeras es significativamente más elevado que en 

los enfermeros, así como en los ambientes psicológico y social, indicando que se sienten con 

una preparación inadecuada para afrontar las necesidades emocionales de los pacientes, así 

como la de sus familiares, y con sensación de inseguridad en cuanto a los tratamientos. 

Em relación a la muestra de enfermeros españoles, son también las mujeres las que 

presentan mayores niveles de estrés, comparativamente con los enfermeros, básicamente a 

nivel de una preparación inadecuada para afrontar las necesidades emocionales de los 

pacientes y de sus familiares, así como los conflictos con los médicos. Estos resultados están 

de acuerdo con otros estudios anteriormente realizados con enfermeros por Sapata (2012) y 

Gomes, Cruz y Cabanelas (2009), los cuales destacaron que las mujeres presentaron niveles 

más elevados de estrés en aspectos relacionados con el trabajo. También Silva y Gomes 

(2009), en un estudio realizado con enfermeros portugueses, destacaron el hecho de que el 

género femenino experimenta mayores niveles de estrés relacionado con las relaciones en el 

trabajo, el exceso de trabajo, la remuneración obtenida y la sensación de poco poder y 

reconocimiento profesional. Igualmente Santos (2010) concluyó en su estudio, que son las 

enfermeras las que más estrés evidencian en cuanto a la inseguridad de los tratamientos, que 

no se sentían preparadas para luchar contra las necesidades emocionales de los pacientes y 

de sus familiares, presentando más conflictos con los médicos. De acuerdo con este último, 

Seixas y Pereira (2005) citados por Santos (2010), enunciaron que los conflictos tienen su 

base fundamental en la relación jerárquica que se establece, en la relación cultural que se 

atribuye a la profesión médica, que no es atribuida a la  enfermería, y fundamentalmente, en 

la dificultad de comunicación, que a veces ocurre  cuando un enfermero emite un mensaje de 

forma respetuosa (a veces, incluso hasta de forma sumisa) y la respuesta del médico es ruda, 

con deprecio e incluso poco cordial. 

En cuanto al “estado civil”, en la muestra de portugueses el estrés global percibido por los 

enfermeros solteros es superior al de los dos enfermeros casados o que viven como pareja 

de hecho y divorciados o separados. Dentro del Ambiente Psicológico también se registran 
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diferencias, destacando una vez más los enfermeros solteros con mayor nivel de estrés, 

principalmente en los factores I: La muerte y morir; III: Preparación inadecuada para afrontar 

las necesidades emocionales de los pacientes y de sus familiares y VII: Inseguridad en cuanto 

a los tratamientos. En la muestra de enfermeros españoles, destacan los enfermeros 

divorciados o separados, con mayores niveles de estrés, concretamente dentro del ambiente 

psicológico, en los factores I: La muerte y morir y IV: Falta de apoyo por parte de los 

compañeros. Estos resultados pueden ser justificados por el concepto de Santos (2010), em 

cuanto hace al estado civil, ya que afirma que la presencia o ausencia de un compañero 

sentimental convierte en diferente el modo de como de vivir y afrontar las circunstancias del 

día a día profesional. 

En la variable tiempo de ejercicio profesional, los resultados apuntaron hacia los 

enfermeros portugueses con tiempo de servicio entre 3 y 5 años, que experimentan más 

estrés. Lo mismo ocurre en el ambiente físico; por lo tanto, en la carga de trabajo y en el 

ambiente psicológico, principalmente en la inseguridad en cuanto a los tratamientos. 

Sin embargo, son los enfermeros portugueses con menos de 1 año de ejercicio profesional, 

los que presentan un nivel de estrés más elevado en el ambiente psicológico, y 

concretamente, en la preparación inadecuada para afrontar las necesidades emocionales de 

los pacientes y de sus familiares. En los enfermeros españoles, se observó que los que se 

encuentran entre  los 3 y 5 años de prestación de servicios, presentan más estrés a nivel del 

ambiente físico y carga de trabajo, mientras que los enfermeros entre 5 y 10 años de servicio, 

más estrés dentro del ambiente psicológico, particularmente en el factor “La muerte y morir”. 

Contrariamente a las expectativas, son los enfermeros que ya cuentan con algún tiempo de 

servicio (entre 5 y 10 años) los que demuestran más estrés en la cuestión particular de la 

muerte. Pensamos que estos resultados tengan que ver con un pensamiento de Santos 

(2010), al afirmar que, mucho tiempo de experiencia profesional puede ser (y es con toda 

seguridad) un factor influyente en la adaptación a nuevos contextos, aunque por sí sólo no es 

suficiente para condicionar esa adaptación. En realidad, aspectos como el ejercicio en un 

determinado servicio (por opción o por imposición) así como la seguridad laboral creada por 

un vínculo (definitivo o inestable) a la institución, pueden ser factores determinantes en esa 

capacidad de adaptación y gestión de las especificidades de una profesión, como es la 

cuestión de la muerte en la profesión de enfermería. 

En lo que concierne a las comparaciones efectuadas en el nivel de estrés y servicio donde 

se ejercen funciones, en los enfermeros portugueses los resultados apuntaron, de forma 

global, que se trata de los enfermeros que desarrollan su actividad en medicina interna y 

servicios de urgencia, los que experimentan más estrés. 
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En lo que se refiere a los ambientes, los efectos del estrés difieren. Dentro del ambiente físico 

y carga de trabajo, son los enfermeros de los servicios de urgencias y de cirugía y 

especialidades quirúrgicas los que más se quejan de la carga de trabajo.  

En el ambiente psicológico, globalmente, vuelven a ser los enfermeros de medicina interna 

los que más sienten su trabajo como estresante, sobre todo en el factor “I: La muerte y el 

morir”, seguido de los enfermeros de cuidados intensivos/intermedios, urgencias, UCC/UCP, 

geriátricos y cirugía y especialidades quirúrgicas.  

En el factor “III: Preparación inadecuada para afrontar las necesidades emocionales de los 

pacientes y de sus familiares”, los enfermeros que refieren sentir mayor estrés, ejercen 

funciones en geriátricos, cuidados intensivos/intermedios, pediatría y urgencias. Los 

enfermeros con menor estrés en este factor, son los de quirófano, lo que es obvio, ya que en 

este tipo de servicio la relación paciente-enfermero-familia no es de ninguna manera, 

comparable a la establecida en un servicio de internamiento. 

Estos datos no son del todo ajenos en la práctica de la enfermería, pues tal y como afirma 

Pacheco (2006), el enfermero es el elemento del equipo de salud que mantiene una relación 

más cercana con el paciente y con la familia, y no sólo por permanecer en los servicios de 

salud durante un período de tiempo más largo, sino también porque es él quien presta los 

cuidados más directos al paciente. También es generalmente el enfermero, quien en el equipo 

multidisciplinar conoce mejor al paciente como persona, así como su contexto familiar; sin 

embargo, no siempre se siente preparado para percibir sus necesidades específicas y saber 

cuál es la forma correcta de dar la respuesta más adecuada. Al corroborar estos resultados, 

referimos una investigación llevada a cabo por Martins et al. (2008) demostrando que, los 

enfermeros revelan tener dificultades para atender a las familias, principalmente por temor a 

involucrarse profesionalmente y por la falta de preparación, para enfrentar situaciones de 

crisis que puedan surgir. En el factor VII: Inseguridad en cuanto a los tratamientos, destacan 

con mayores niveles de estrés los enfermeros de los geriátricos, medicina interna, cirugía y 

especialidades quirúrgicas y urgencias. El hecho no conocer lo que ya fue comunicado al 

paciente y a su familia a cerca de su estado de salud y tratamiento a realizar; así como la 

impotencia sentida al no poder hacer más por el paciente es, sin duda, uno de los grandes 

precursores de estrés en los enfermeros, de acuerdo con Santos y Teixeira (2009). 

Internacionalmente, Konstantinos y Christina (2008) comparten la opinión de que los 

enfermeros se sienten frustrados cuando sus intentos por ayudar a su paciente y mejorar su 

calidad de vida, no tienen éxito. A nivel nacional, Santos (2010) concluyó que los enfermeros 

experimentan dificultad para afrontar la realidad de no siempre contribuir en la mejoría del 

estado del paciente con determinado tratamiento, así como, a su manera de entender, si el 

tratamiento elegido no fuera ese, con lo que el resultado también pudiese ser diferente. 
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Respecto al ambiente social, en el factor “II: Conflictos con los médicos”, los mayores niveles 

de estrés los experimentan los enfermeros de cirugía y especialidades quirúrgicas, urgencias 

y obstetricia. Los menores niveles de estrés observados en este factor, fueron los de 

enfermeros de geriátricos y de cuidados de salud primarios. A pesar de que existe consenso 

en que el conflicto es un factor de estrés profesional, no existe unanimidad a cerca de su 

poder de actuación. Son varias las investigaciones que han sido realizadas para referirse al 

conflicto con médicos u otros enfermeros como fuente de estrés de mayor relevancia en esta 

profesión, paralelamente al exceso de trabajo, interrupciones y carga horaria excesiva 

(Suehiro et al., 2008; Garrosa et al., 2010). 

Por lo que se refiere a los enfermeros españoles, los resultados obtenidos explican una 

realidad diferente, pues el estrés en el trabajo para estos enfermeros se percibe de forma 

significativa, a nivel del ambiente psicológico, concretamente, en el factor I: La muerte y morir. 

Son, de esta manera, los enfermeros que trabajan en las UCC/UCP, cuidados 

intensivos/intermedios y psiquiatría, los que más sienten su trabajo diario como estresante 

ante la presencia del factor muerte. 

Ante el tipo de horario practicado, los resultados obtenidos nos indican, como sería 

esperado y ya enunciado en varios estudios, que el trabajo por turnos (roulement) es uno de 

los grandes responsables del estrés sufrido por los enfermeros, tanto en los portugueses, 

como en los españoles. Es en este punto  donde se observan resultados más homogéneos, 

ya que en las dos muestras, los mayores niveles de estrés se sitúan de la misma forma en los 

tres ambientes: físico, psicológico y social. Aunque el trabajo por turnos sea una práctica 

frecuente y necesaria a nivel de varias organizaciones, principalmente en las instituciones de 

salud, este tipo de horario afecta considerablemente a los profesionales que lo practican. 

Estudios realizados han demostrado que los trabajadores que desarrollan este tipo de horario 

presentan, con mayor frecuencia, altos niveles de estrés, que se traducen en síntomas como 

fatiga crónica y alteraciones gastrointestinales, al contrario de los trabajadores que cuentan 

con un horario fijo, denominado “normal”. Las influencias son tanto biológicas como 

emocionales, debido a la alteración del ritmo circadiano, del ciclo sueño-vigilia, del sistema 

termorregulador y del ritmo de eliminación de adrenalina, Martins (2003). De acuerdo con este 

supuesto, fueron también varios los investigadores, tanto a nivel nacional (Martins, 2003; 

Costa, 2009; & Gonçalves, 2013), como internacional (Melo & Bianchi, 2013; García, 2016; & 

Ferri et al., 2016) los que encontraron una relación directa entre el estrés y el trabajo realizado 

por turnos en los enfermeros. 

En cuanto a las diferencias observadas entre las variables socio profesionales y las 

estrategias de coping, los resultados fueron estadísticamente significativos en todas las 

variables. 
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En las diferencias de género, de entre las diferentes estrategias de coping, concluimos, 

en las dos muestras, que son las enfermeras (género femenino) las que presentan mejores 

estrategias de coping, datos muy parecidos a los obtenidos por Sapata (2012).  

Las enfermeras portuguesas prefieren recurrir al “soporte instrumental”, “soporte emocional”, 

“religión”, “auto culpabilidad” y a la “auto distracción”, exceptuando el “humor”, que es más 

usado por los enfermeros (género masculino). Estas conclusiones, también son semejantes 

a las que llegó Ramos (2014). En los enfermeros españoles, son también las mujeres las que 

destacan, usando como estrategias de coping, el “soporte instrumental”, la “reinterpretación 

positiva” y la “auto culpabilidad”.  

El estado civil y estrategias de coping, tal como en la investigación de Ramos (2014), los 

resultados encontrados muestran que son los enfermeros solteros, en ambas muestras, los 

que recurren de forma más significativa a estrategias de coping como: “soporte instrumental”, 

“soporte emocional” y “auto distracción”. Además de estas estrategias, los enfermeros 

portugueses solteros, manifiestan todavía recurrir al “coping activo”, para hacer frente al estrés 

experimentado en el ejercicio de su profesión. 

En la variable edad y estrategias de coping, son los enfermeros portugueses con edades 

comprendidas entre los “26 y 30 años” y los “36 y 40 anos” los que más recurren a estrategias 

de coping como: “planificación”, “soporte instrumental”, “soporte emocional” y “auto 

culpabilidad”. Los enfermeros españoles, con edad comprendida entre los “26 y 30 años”, 

optan solamente por el “coping activo”, como forma de afrontar el estrés profesional. Para 

sostener estos resultados, citamos a Sapata (2012), una vez que los datos obtenidos por esta 

investigadora, han sido muy similares a los nuestros. Ramos (2014) afirma todavía, que son 

los profesionales más jóvenes los que más recurren a este tipo de estrategias. 

En lo que se refiere al tiempo de ejercicio profesional y estrategias de coping, los datos 

obtenidos mostraron diferencias significativas entre las muestras. Los enfermeros 

portugueses, con menos de un año de ejercicio profesional, optan por estrategias de coping 

a nivel de: Soporte Instrumental, “soporte emocional”, “religión”, “reinterpretación positiva”, 

“auto culpabilidad” y “auto distracción”. Son los enfermeros con más edad, y con más de diez 

años de servicio, los que apuntan de forma significativa a la estrategia de “reinterpretación 

positiva”, demostrando una transacción de estrés de forma más favorable. 

En lo que hace al servicio donde ejercen funciones y coping, los resultados mostraron que 

las estrategias variaron entre enfermeros portugueses y enfermeros españoles. Los 

enfermeros portugueses que trabajan en geriátricos, recurren más a la “religión” y al “humor”, 

para afrontar el estrés percibido. Son los enfermeros que ejercen en pediatría, psiquiatría y 

cuidados de salud primarios, los que eligen más la “religión” como estrategia de coping. Los 

enfermeros españoles que trabajan en los cuidados de salud primarios y psiquiatría, prefieren 

usar las estrategias de coping: “reinterpretación positiva” y “planificación”, aunque los 
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enfermeros de pediatría mencionan recurrir más a la última, es decir, prefieren pensar en 

estrategias de acción para hacer frente al problema. 

Dentro de la carga horaria semanal y estrategias de coping, sólo los enfermeros 

portugueses, evidenciaron resultados significativos. Para estos enfermeros, que practican un 

horario semanal de 35 horas, la “auto distracción”, parece ser la estrategia más habitual para 

afrontar el estrés a que se sienten sometidos. Sin embargo, el “soporte emocional” y el 

“desinvestimiento comportamental”, fueron más referidos por los que tienen otra carga horaria 

semanal, distinta de las 35 o 40 horas. 

Para el tipo de horario efectuado y estrategias de coping, los enfermeros españoles no 

indicaron ninguna estrategia como significativa. Sólo los enfermeros portugueses, que 

trabajan según un horario de roulement, mostraron recurrir más al “soporte emocional” y a la 

“expresión de sentimentos”, como forma de afrontar las situaciones que generan estrés en el 

día a día laboral. 

En el análisis entre engagement y las variables socio profesionales, los datos obtenidos 

alcanzaron  diferencias significativas relativas al género, estado civil, tiempo de ejercicio 

profesional, servicio donde se ejercen funciones, carga horaria y tipo de horario. Solamente 

en la variable edad no se registraron diferencias significativas. 

Entre el engagement y género, los datos obtenidos explican sólo diferencias significativas 

en los enfermeros portugueses, y dentro de éstos, son los de género femenino los que 

destacan, evidenciándose estos enfermeros más dedicados e integrados en su profesión. 

Estos datos son corroborados por diversos investigadores nacionales (Dias, 2012; Marques 

Pinto, Jesus, Mendes, y Fronteira, 2015); & Maio, 2016). 

Dentro del estado civil y engagement, una vez más, solamente los enfermeros 

portugueses mostraron diferencias significativas en esta variable, observando los resultados 

de los portugueses divorciados o separados, como más enérgicos, dedicados e integrados en 

su trabajo. Dias (2012) constató esta misma tendencia en enfermeros divorciados o 

separados. 

En cuanto al tiempo de ejercicio profesional el engagement, se constató como un 

parâmetro con alta tendencia en los enfermeros con más de 10 años de servicio. A estas 

conclusiones semejantes, llegaron también otros autores en estudios realizados con 

enfermeros (Correia, 2012; Dias, 2012; Marques Pinto, Jesus, Mendes, y Fronteira, 2015; & 

Maio, 2016). Sin embargo, fueron los enfermeros portugueses que ejercen hace menos de un 

año, los que obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la integración, 

sintiéndose más involucrados en el trabajo. En lo concerniente al vigor y dedicación, las 

diferencias no son estadísticamente significativas.  
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En los enfermeros españoles, los niveles de engagement medidos en los diferentes tiempos 

de servicio, no difieren estadísticamente entre sí, aunque manifestan una tendencia a 

elevarse. 

En lo que compete al servicio donde se ejercen funciones y engagement, los enfermeros 

portugueses que trabajan en quirófano, son los que se sienten con más energía al 

desempeñar su trabajo. Por su parte, en la muestra de enfermeros españoles, las diferencias 

más evidenciadas fueron en los enfermeros de Obstetricia, donde los niveles de energía e 

integración son más elevados. 

Dentro de las dimensiones de engagement, de acuerdo con la carga horaria semanal, en 

la muestra de enfermeros portugueses, se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas en la Integración, destacando los enfermeros con “otro” horario diferente del de 

las 35 y 40 horas semanales como los más integrados en su trabajo. En la muestra de 

enfermeros españoles, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las tres 

dimensiones del UWES. Los más enérgicos, dedicados y atraídos por su trabajo fueron los 

enfermeros que trabajan “35 horas” semanales o tienen “otra” carga horaria semanal. 

En las comparaciones efectuadas entre dimensiones de engagement de acuerdo con el 

tipo de horario, los principales resultados nos indican que, los enfermeros portugueses con 

horario “mixto” son los que se reconocen más enérgicos, dedicados y atraídos por su trabajo. 

Los enfermeros con horario “fijo”, a su vez, admiten sentirse solamente dedicados e 

integrados en su profesión. 

En la muestra de enfermeros españoles, sólo destacan los que trabajan con horario “Fijo”, 

mostrando ser más enérgicos y atraídos por su trabajo. Maio (2016), también se justifican 

estos resultados, en un estudio anterior.  

De acuerdo con Camerino et al (2010), trabajar por turnos, parece estar relacionado con el 

conflicto trabajo-familia, mayor exigencia emocional y menor soporte social por parte de 

compañeros y superiores. Einarsen et al (2016) llegan incluso a afirmar que estos factores, 

pueden potenciar el estrés que está negativamente asociado al engagement.  

Como último objetivo, nos hemos propuesto conocer las relaciones entre estrés, 

estrategias de coping y engagement, y los resultados obtenidos parecen estar de acuerdo con 

las reflexiones vestidas anteriormente por la doctrina.  

Particularmente, en la muestra de enfermeros portugueses, todas las correlaciones obtenidas 

entre engagement y estrés global y ambientes (Físico, Psicológico y Social) fueron negativas 

y estadísticamente significativas, por lo que deducimos que mayores niveles de estrés llevan 

a un menor engagement y viceversa. Las únicas correlaciones no significativas se observaron 

en el factor I: La muerte y morir y en la dimensión Integración.Dias y Queirós (2011) relatan 

que los profesionales de salud más motivados e identificados con su trabajo, se presentan 

más dedicados y menos exhaustos emocionalmente, y reaccionando con menos estrés frente 
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a las elevadas exigencias de su trabajo. Su engagement parece contribuir positivamente en 

su salud y bienestar mental, facilitando una mejor prestación de cuidados a los pacientes. De 

las correlaciones efectuadas con la muestra de enfermeros españoles, se observa todo lo 

contrario, ya que solamente una se reveló estadísticamente significativa: el ambiente social, 

correlacionado de forma negativa con el “Vigor”, colleva a deducir que mayores niveles de 

estrés social corresponden a menor “Vigor”. En los restantes ambientes, la mayoría de las 

correlaciones obtenidas no revelaron significado estadístico, a excepción del factor IV: Falta 

de apoyo por parte de los compañeros con el “Vigor” y la “Dedicación”; y el factor II: Conflictos 

con los médicos y “Vigor”. Estas correlaciones son en sentido negativo por lo que, cuanta más 

falta de apoyo de compañeros y más conflictos con los médicos, menor vigor y dedicación 

observados en los enfermeros españoles. 

En lo que nos remite hacia el estrés y su relación con las estrategias de coping verificamos 

que todas las correlaciones calculadas en la muestra de enfermeros portugueses entre el 

ambiente físico y las subescalas de Brief COPE son positivas, aunque no todas son 

estadísticamente significativas: “religión”, “reinterpretación positiva”, “aceptación”, “abuso de 

sustancias” y “humor”. En las restantes subescalas de Brief COPE se obtuvieron correlaciones 

estadísticamente significativas (“coping activo”, “planificar”, “soporte instrumental”, “soporte 

emocional”, “auto culpabilidad”, “expresión de sentimientos”, “negación”, “auto distracción” y 

“desinvestimiento comportamental”). En la muestra de enfermeros españoles, el ambiente 

físico está correlacionado positivamente y de forma significativa con: “coping activo”, 

“planificar”, “soporte instrumental”, “soporte emocional”, “reinterpretación positiva”, “negación” 

y “desinvestimiento comportamental”. Como se trata de correlaciones positivas, cuanto mayor 

sea el estrés físico, o sea, la carga de trabajo, el enfermero adopta más esas estrategias de 

coping.  

Las correlaciones con el ambiente psicológico y las subescalas de Brief COPE, aparecen 

en su integridad en sentido positivo, y son casi todas estadísticamente significativas en las 

dos muestras en estudio (solamente tres no lo son; en Portugal: “religión”, “reinterpretación 

positiva” y “abuso de sustancias”; en España: “religión”, “reinterpretación positiva” y “humor”). 

El factor I: La Muerte y Morir está correlacionado de forma positiva con todas las subescalas 

de Brief COPE, aunque no todas son estadísticamente significativas. En los enfermeros 

portugueses destaca la “auto distracción” y en los españoles el “coping activo”; en el factor III: 

Preparación inadecuada para afrontar las necesidades emocionales de los pacientes y de sus 

familiares, las correlaciones positivas y estadísticamente significativas se pueden observar en 

cinco y seis subescalas de Brief COPE en España y Portugal, respectivamente; el factor IV: 

Falta de apoyo por parte de los compañeros, está correlacionado de forma positiva y 

estadísticamente significativa con cinco de las subescalas de Brief COPE, en cada una de las 

muestras. El factor VII: Inseguridad en cuanto a tratamientos, presenta correlaciones positivas 
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y estadísticamente significativas, con nueve de las catorce subescalas de Brief COPE en la 

muestra de enfermeros portugueses, y con once subescalas en la muestra de enfermeros 

españoles. 

En lo que concierne al ambiente social, en la muestra de enfermeros portugueses, éste 

está correlacionado positivamente con el “soporte instrumental” y “emocional”, con la “auto 

culpabilidad”, “expresión de sentimientos”, “negación”, “auto distracción”, “desinvestimiento” y 

“abuso de sustancias”, y negativamente con la “reinterpretación positiva”. En los enfermeros 

españoles, todas las correlaciones son en sentido positivo. El Ambiente Social está 

correlacionado de forma significativa con diez de las catorce subescalas de Brief COPE. 

El factor II: Conflictos con los médicos, está positivamente correlacionado de forma 

significativa con ocho y diez de las subescalas de Brief COPE, en Portugal y España, 

respectivamente. El factor V: Conflictos con otros enfermeros, está correlacionado de forma 

estadísticamente significativa con ocho de las catorce subescalas de Brief COPE en cada una 

de las muestras. Procede destacar que todas las correlaciones son positivas, a excepción de 

la subescala “reinterpretación positiva” en la muestra de enfermeros portugueses. Como se 

trata de correlaciones positivas, cuanto mayor sea el estrés, los enfermeros adoptan más 

estas estrategias de coping. 

En cuanto a las correlaciones efectuadas entre el estrés global y las catorce subescalas 

de Brief COPE, procede apuntar que son todas positivas en las dos muestras en estudio, 

aunque sean frágiles con tendencia a muy frágiles. En ambas muestras se obtuvieron once 

subescalas de Brief COPE, con correlaciones estadísticamente significativas con el estrés 

global. Como se trata sobre todo de correlaciones positivas, cuanto mayor sea el estrés (físico, 

psicológico, social o global) más los enfermeros adoptan estas estrategias de coping. 

De acuerdo con Loff (2003), particularmente en el área de enfermería, se ha sugerido una 

especie de entrenamiento para afrontar las situaciones más difíciles en la práctica de los 

cuidados, como en el caso de la experiencia con la muerte, los conflictos interpersonales o la 

comunicación, entre otras; ya que esta estrategia puede revelar extrema importancia en la 

reducción de niveles de estrés. 

 
 Finalmente, en lo que respecta a la relación entre las estrategias de coping y engagement, 

en las dos muestras, se observa que en los enfermeros portugueses, el “Vigor” está 

positivamente correlacionado y de forma significativa con “coping activo”, “planificar”, 

“reinterpretación positiva” y “aceptación”, y negativamente correlacionado con la “negación”, 

“auto distracción”, “desinvestimiento comportamental” y “abuso de sustancias”. En los 

enfermeros españoles, el “Vigor” se correlaciona de forma positiva y significativa con el 

“coping activo”, “planificar”, “soporte instrumental”, “soporte emocional”, “reinterpretación 
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positiva”, “aceptación”, “negación” y “humor”; y negativamente correlacionado de forma 

significativa con el “desinvestimiento comportamental”. 

La “Dedicación” está correlacionada de forma positiva y significativa en ambas muestras 

en estudio, con el “coping activo”, “planificar”, “soporte instrumental”, “reinterpretación 

positiva” y “aceptación”; y negativamente correlacionada, también en las dos muestras, con la 

“negación” y el “desinvestimiento comportamental”. En los enfermeros portugueses, además 

de las correlaciones mencionadas, se observa todavía una correlación positiva significativa 

con la “expresión de sentimientos”, y negativa con el “abuso de sustancias”. En los enfermeros 

españoles, la correlación entre la “Dedicación” y el “soporte emocional”, la “religión” y el 

“humor” es significativa y positiva.  

La Integración, en los enfermeros portugueses, está positiva y significativamente 

correlacionada con el “coping activo”, “planificar”, “reinterpretación positiva”, “auto 

culpabilidad”, “aceptación” y “negación”, y negativamente correlacionada con la “auto 

distracción”.  

En cuanto a los enfermeros españoles, la Integración está positiva y significativamente 

correlacionada con el “coping activo”, “planificar”, “soporte instrumental”, “soporte emocional”, 

“religión”, “reinterpretación positiva”, “aceptación” y “expresión de sentimentos”; es negativa 

en la “negación” y “desinvestimiento comportamental”.  

En las correlaciones positivas, cuanto mayor sea el “Vigor”, “Dedicación” e “Integración”, más 

los enfermeros adoptan estas estrategias de coping. Las correlaciones negativas indican el 

recurrir con menos frecuencia a estas estrategias. 

De acuerdo con lo expuesto, podemos deducir que cuantas más estrategias de coping utilicen 

los enfermeros, más involucrados estarán con su trabajo. El hecho de recurrir a diferentes 

estrategias opuestas, está de cierta forma relacionado con el desarrollo de engagement 

profesional, observándose, de esta manera, individuos más vigorosos, dedicados y atraídos 

por su trabajo. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada esta investigación, cabe extraer las principales conclusiones 

retomando los objetivos e hipótesis anteriormente formuladas, refiriendo la consecución  de 

los mismos. Finalizaremos con las limitaciones a las que hicimos frente en la realización de 

este estudio y sugerencias para una posible investigación futura. 
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El primer objetivo, en el cual se pretendía caracterizar las muestras de enfermeros 

portugueses y enfermeros españoles en cuanto a las variables socio profesionales, las 

principales conclusiones que se han obtenido en la muestra de enfermeros portugueses son: 

• La muestra está constituida en su mayoría por el género femenino (78,6%); 

• La mayoría de la muestra está casada o vive como pareja de hecho (61,1%); 

• La edad mínima de los participantes corresponde a 22 años y la edad máxima a 60 

años, situándose la media de edad en 36,38 años; 

• Em relación com el expediente académico, la mayor parte cuentan con el grado de 

Licenciado (47,6%); 

• La categoría profesional de la muestra corresponde en gran parte (52,6%) a 

Enfermero; 

• En cuanto a la institución donde se ejercen funciones, la mayoría refiere trabajar en un 

hospital público (61,9%); 

• El vínculo profesional, correspondió en la mayor parte de los encuestados a un 

contrato individual de trabajo indefinido (50,4%); 

• Gran parte de los sondeados portugueses (17,6%) refiere trabajar en un servicio de 

cirugía y especialidades quirúrgicas; 

• El tiempo de ejercicio profesional con mayor representatividad, correspondió a más de 

10 años (57,7%); 

• En cuanto al tiempo de ejercicio en la institución, un 40,3% afirma que más de 10 años; 

• El 77,2% de los participantes cuenta con una carga horaria semanal de 40 horas y el 

57,5% refiere realizar un horario a turnos. 

 

En la muestra de enfermeros españoles las conclusiones obtenidas en esta investigación, 

manifiestan que: 

• La muestra está constituida en su mayoría por el género femenino (90,6%); 

• Gran parte de la muestra está casada o vive como pareja de hecho (52,9%); 

• La edad mínima corresponde a 22 años y la edad máxima a 64 años, con una media 

de edad de 38,85 años; 

• El expediente académico, correspondió en grande parte de los sondeados a una 

diplomatura (53,7%); 

• En la categoría profesional, el 71,3% se asume como enfermero asistente general; 

• La institución donde se ejercen funciones, es para la mayoría, un hospital público 

(58,4%); 

• El vínculo profesional, correspondió en los enfermeros españoles a funcionario público 

fijo (30,3%); 
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• La mayoría de los encuestados, (19,2%) afirma trabajar en un servicio de Medicina 

Interna; 

• El tiempo de ejercicio profesional, correspondió en un 60,6% a más de 10 años; 

• Em cuanto al tiempo de ejercicio en la institución, gran parte de los enfermeros 

españoles (28,9%) afirma llevalo a cabo desde hace más de 10 años; 

• El tiempo de ejercicio en la institución, es para  un 40,3% desde hace más de 10 años; 

• El 39,4% cuenta con una carga horaria semanal de 40 horas y el 51,5% refiere 

practicar un horario a turnos. 

 

Dentro del ámbito del segundo objetivo (Figura 8), que presuponía comparar el nivel de 

estrés, estrategias de coping y porcentaje de engagement en las dos muestras indagadas, 

formulamos la hipótesis 1 (H1), cuya suposición se basaba en la existencia de diferencias en 

el nivel de estrés, estrategias de coping y porcentaje de engagement en los enfermeros 

portugueses y en los enfermeros españoles. 

Se constata que esta hipótesis ha sido parcialmente aceptada, pues el estrés se presentó 

más elevado en los enfermeros portugueses, recurriendo éstos, a más estrategias de coping, 

comparativamente a los enfermeros españoles, en los cuales, el engagement mostró 

presentar niveles más elevados. 

 

 
Figura 8. Descripción del Objetivo 2 e Hipótesis 1 
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En lo que se refiere al tercer objetivo (Figura 9), que remite a las variables socio 

profesionales, enunciamos la hipótesis 2 (H2), la cual pretendía comparar los niveles de 

estrés estrategias de coping y niveles de engagement con las variables socio profesionales 

en ambas muestras de enfermeros.  

Esta hipótesis se ha subdividido en tres partes: hipótesis H2:1, que preveía la existencia de 

diferencias entre las variables estrés y socio profesionales; hipótesis H2:2, que suponía la 

existencia de diferencias entre las variables, estrategias de coping y socio profesionales; e 

hipótesis H2:3 que consideraba la concurrencia de diferencias entre las variables engagement 

y estrategias de coping. 

Se concluye que ésta fue validada parcialmente, pues se verificó la existencia de diferencias 

entre algunas variables socio profesionales y los niveles de estrés, estrategias de coping y 

niveles de engagement en las dos muestras de enfermeros. 

 

 
Figura 9. Descripción del Objetivo 3 y Hipótesis 2 

 

 

Cuarto objetivo (Figura 10), que se refiera a la relación entre el nivel de estrés, estrategias 

de coping y nivel de engagemet. A partir de este objetivo, se formula la hipótesis 3 (H3), que 

pretendía relacionar niveles de estrés y niveles de engagement en las dos muestras de 

enfermeros. Se concluye que se valida parcialmente esta hipótesis (H3), pues se comprueba 
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que en los enfermeros portugueses, el estrés está correlacionado negativamente con el 

engagement (aunque de forma poco apreciable), con lo que un mayor nivel de estrés 

corresponde a un bajo nivel de engagement. 

En la muestra de enfermeros españoles, sólo el ambiente social, mostró estar correlacionado 

negativamente y de forma significativa con el engagement, por tanto, a mayores niveles de 

estrés social corresponde menor Vigor. 

Se formula también la hipótesis 4 (H4), que pretendía analizar la relación entre niveles 

de estrés y estrategias de coping adoptadas por las dos muestras de enfermeros investigados. 

Se concluye que se valida esta hipótesis, ya que todas las correlaciones entre estrés y 

estrategias de coping son positivas. De manera que, cuanto mayor sea el nivel de estrés, los 

enfermeros adoptan más estrategias para minimizarlo. 

Igualmente dentro del ámbito del cuarto objetivo, se formula la hipótesis 5 (H5) que 

proponía analizar la relación entre las estrategias de coping y niveles de engagement de los 

enfermeros en estudio. 

Se concluye que se valida esta hipótesis, ya que en la relación entre estrategias de coping y 

niveles de engagement, se obtuvieron correlaciones positivas y negativas. Es decir, las 

correlaciones indican que cuanto mayor sea el vigor, dedicación e integración, los enfermeros 

adoptan más este tipo de estrategias de coping. Sin embargo, las negativas señalan las 

estrategias menos adoptadas. 
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Se expresa así la consecución de los objetivos propuestos y la verificación de las hipótesis 

de estudio, lo que permite suponer algunas consideraciones, principalmente a nivel de 

limitaciones y sugerencias para investigaciones futuras. 

En este sentido, recordando que el estudio es de naturaleza transversal, lo que permitió 

la caracterización de la muestra de estrés, estrategias de coping y engagement en un 

momento dado, entendemos que serían necesarios otros estudios longitudinales que 

proporcionasen un soporte diseñado, concluyendo la estabilidad de los resultados obtenidos, 

así como relaciones entre variables, analizando cómo se manifiestan a largo plazo y sus 

consecuencias en el mundo laboral. Otra limitación anotada remite al tamaño de la muestra, 

tanto en Portugal, como en España. Aumentar el tamaño de la muestra sería ventajoso para 

poder analizar el comportamiento de las relaciones entre las variables. 

Otra limitación apuntada, se refiere a la utilización de la metodología cuantitativa, sugiriéndose 

en un futuro la realización de estudios cualitativos, incrementando otro tipo de variables, en el 

sentido de completar la información obtenida. 

Por lo que hace cubrir al método cuantitativo, el hecho de usarse un cuestionario 

individualmente como instrumento de recogida de datos, puede conducir a desventajas. Ante 

posibles contradicciones, como la tendencia de respuesta y aleatoriedad de respuesta, entre 

otros, ya se describen en la literatura. 

Figura 10. Descripción del Objetivo 4 y Hipótesis 3, 4 y 5 
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Pese a todos estos inconvenientes, se espera con este estudio, haber contribuido para 

un mayor conocimiento de los enfermeros y de la profesión de enfermería en particular, en el 

sentido de mejorar la calidad, ya sea de los profesionales, como de los cuidados por ellos 

prestados. 

Cabe destacar también la humilde contribucion de este estúdio a la linea de trabajo 

seguida por las campañas de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(EU-OSHA, 2016), que tanto demandan la gestión del estrés en los lugares de trabajo, ya que 

reflejan una preocupación actual y un aumento en el mundo occidental, y que ha motivado la 

realización de muchos eventos e innumerables estudios, procurando obtener respuestas y 

soluciones con el objetivo de crear lugares de trabajo saludables y promotores de bienestar a 

sus colaboradores.  

Enfin, esta memoria se considera empírica e innovadora, ya que se estudian dos 

contextos internacionales sobre la profesión de enfermería, constituyendo una plusvalía en 

términos de progreso en la investigación en este área con las realidades científicas que se 

han referido. 
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Resumen 

 

El presente estudio incide sobre la temática del estrés laboral, estrategias de coping y engagement 

en enfermeros de dos países diferentes, Portugal y España. Se propone como principal objetivo, 

analizar comparaciones entre muestras de enfermeros portugueses y enfermeros españoles, en 

el sentido de identificar el nivel de estrés, estrategias de coping utilizadas y niveles de engagement. 

Se realizó un estudio comparativo, de naturaleza cuantitativa de carácter descriptivo correlacional, 

desarrollado en un plano transversal. Los participantes que han intervenido en dicho estudio, 

corresponden a 504 enfermeros portugueses y a 363 enfermeros españoles. Se han aplicado tres 

escalas de evaluación: la Nursing Stress Scale (NSS) de Gray-Toft y Anderson (1981), el Brief 

COPE de Carver (1997) y la Utrecht Work Engagement Scale de Schaufeli y Bakker (2003). Como 

resultados más significativos, se verificó que la mayoría de los encuestados pertenecen al género 

femenino (78,6% en Portugal y 90,6% en España) y también, la mayoría refirió estar casado o 

convivir como pareja de hecho (61,1% en Portugal y 52,9% en España). La edad mínima registrada 

en los participantes de los dos países fue de 22 años, correspondiendo la edad máxima a los 

enfermeros portugueses, 60 años, y a los enfermeros españoles, 64 años. En relación con el 

ejercicio de la profesión de enfermería, se  verificó que la mayoría ejerce desde hace más de 10 

años (57,7% en Portugal y 60,6% en España) y en Hospitales Públicos (61,9% y 58,4% en Portugal 

y España, respectivamente). El vínculo profesional más destacado es el contrato individual de 

trabajo (50,4% en Portugal) y funcionario público fijo (50,4% en España). La mayoría cumple un 

horario de trabajo de 40 horas (77,2% en Portugal y 39,3% en España) con un horario de 

“roulement”, es decir, por turnos (57,5% en Portugal y 51,5% en España). En lo que se refiere a la 

percepción de estrés, estrategias de coping y engagement, se concluye que el nivel de estrés es 

más elevado en los enfermeros portugueses, llevándolos a recurrir a mayor cantidad de 

estrategias de coping para poder afrontarlo de una forma adaptativa. Por lo que hace a la variable 

engagement, los enfermeros españoles evidencian sentirse con más energía, más dedicados y 

absorbidos por el trabajo, lo que se traduce a niveles más elevados de engagement en relación a 

los enfermeros portugueses. Las estrategias de coping más elegidas por los enfermeros 

portugueses, según la división teórica de Ramos (2014), han sido las enfocadas en los problemas 

(coping activo y proyectar), en las emociones (religión, reinterpretación positiva y humor) y en la 

interacción social (expresión de sentimientos y negación). Los enfermeros españoles, sin 

embargo, utilizan otro tipo de estrategias: enfocadas en el problema (coping activo), en las 

emociones (aceptación) y enfocadas en la interacción social (auto distracción). Así, a mayores 

niveles de estrés, corresponden menores niveles de engagement y mayor recurso a estrategias 

de coping para paliar el estrés percibido durante el ejercicio laboral. 
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Resumo 

 
O presente estudo incide sobre a temática do stress laboral, estratégias de coping e engagement 

em enfermeiros de dois países distintos, Portugal e Espanha. Propôs-se como principal objetivo, 

analisar comparações entre amostras de enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis, no 

sentido de identificar o nível de stress, estratégias de coping utilizadas e níveis de engagement. 

Realizou-se um estudo comparativo, de natureza quantitativa de carácter descritivo correlacional, 

desenvolvido num plano transversal. Os participantes intervenientes no estudo, corresponderam 

a 504 enfermeiros portugueses e 363 enfermeiros espanhóis. Foram aplicadas três escalas de 

avaliação: a Nursing Stress Scale (NSS) de Gray-Toft e Anderson (1981), o Brief COPE de Carver 

(1997) e a Utrecht Work Engagement Scale de Schaufeli e Bakker (2003). Como resultados mais 

relevantes, constatou-se que a maioria dos inquiridos pertencem ao género feminino (78,6% em 

Portugal e 90,6% em Espanha) e grande parte referiu ser casado ou a viver em união de facto 

(61,1% em Portugal e 52,9% em Espanha). A idade mínima registada nos participantes dos dois 

países foi de 22 anos, correspondendo a idade máxima para os enfermeiros portugueses 60 anos 

e para os enfermeiros espanhóis 64 anos. Relativamente à prática da profissão de enfermagem, 

constatou-se que grande parte, exerce há mais de 10 anos (57,7% em Portugal e 60,6% em 

Espanha) e em hospitais públicos (61,9% e 58,4%, em Portugal e Espanha, respetivamente). O 

vínculo profissional com maior destaque, foi o contrato individual de trabalho (50,4% em Portugal) 

e o funcionario público estatuário fijo (50,4% em Espanha). A maioria executa um horário de 

trabalho de 40 horas (77,2% em Portugal e 39,3% em Espanha) em horário de roulement, ou seja, 

por turnos (57,5% Portugal e 51,5% Espanha). No que diz respeito à perceção de stress, 

estratégias de coping e engagement, conclui-se que é nos enfermeiros portugueses que o stress 

é mais elevado, levando-os a recorrer a mais estratégias de coping no sentido de o enfrentar de 

forma adaptativa. Comparativamente à variável engagement, os enfermeiros espanhóis 

evidenciaram sentirem-se mais vigorosos, dedicados e absorvidos pelo trabalho, logo com níveis 

mais elevados de engagement, em relação aos enfermeiros portugueses. As estratégias de coping 

mais privilegiadas pelos enfermeiros portugueses, segundo a divisão teórica de Ramos (2014), 

foram as estratégias focadas nos problemas (coping ativo e planear), estratégias focadas nas 

emoções (religião, reinterpretação positiva e humor) e estratégias focadas na interação social 

(expressão de sentimentos e negação). Já os enfermeiros espanhóis utilizam outras estratégias: 

focadas no problema (coping ativo), focadas nas emoções (aceitação) e focadas na interação 

social (auto distração). Assim, a maiores níveis de stress, correspondem menores níveis de 

engagement e maior recurso a estratégias de coping de forma a atenuar o stress percebido 

durante o exercício laboral. 

 
 
Palavras Chave: Copin; Engagement; Profissão de Enfermagem; Stress Ocupacional 
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Abstract 

 

The present research focuses on the themes of work stress, coping strategies and engagement 

among nurses from two different countries, Portugal and Spain. The main goal was to analyse 

comparisons between samples of Portuguese nurses and Spanish nurses, in order to identify the 

level of stress, used coping strategies and levels of engagement. A comparative research of 

quantitative nature, of correlational descriptive character and developed in a transversal manner 

was carried out. Of the participants that took part in the research 504 were Portuguese nurses and 

363 were Spanish nurses. Three assessment scales were applied: the Nursing Stress Scale (NSS) 

by Gray-Toft and Anderson (1981), Carver's Brief COPE (1997) and the Utrecht Work Engagement 

Scale by Schaufeli and Bakker (2003). The most relevant results were that the majority of 

respondents belonged to the female gender (78.6% in Portugal and 90.6% in Spain) and a large 

part reported being married or living in a de facto union (61.1% in Portugal and 52.9% in Spain). 

The minimum age of the participants in both countries was 22 years, being 60 years the maximum 

age for Portuguese nurses and 64 years for Spanish nurses. Regarding the practice of the nursing 

profession, results indicate that a great part has been practicing for more than 10 years (57.7% in 

Portugal and 60.6% in Spain) and in Public Hospitals (61.9% and 58.4%, in Portugal and Spain, 

respectively). The most important professional contractual tie was the individual work contract 

(50.4% in Portugal) and the fixed statutory public servant (50.4% in Spain). The majority works a 

40-hour week (77.2% in Portugal and 39.3% in Spain) in rotating schedules, that is, shifts (57.5% 

in Portugal and 51.5% in Spain). Regarding stress perception, coping strategies and engagement, 

it is concluded that it is among Portuguese nurses that stress is higher, leading them to resort to 

more coping strategies in order to face it in an adaptive way. In what concerns the variable 

engagement, the spanish nurses showed to feel more vigorous, dedicated and absorbed by the 

work, thus with higher levels of engagement, when compared to portuguese nurses. The coping 

strategies most privileged by portuguese nurses, according to Ramos's theoretical division (2014), 

were strategies focused on problems (active coping and planning), strategies focused on emotions 

(religion, positive reinterpretation and humour) and strategies focused on interaction (expression 

of feelings and denial). On the other hand, spanish nurses use other strategies: focusing on the 

problem (active coping), focused on emotions (acceptance) and focused on social interaction (self 

distraction). As such, to higher stress levels stand lower engagement levels and increased recourse 

to coping strategies, in order to reduce stress perceived during the execution of work. 

 

 

Keywords: Coping; Engagement; Nursing Profession; Ocupacional Stress  
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SIGLAS, ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS 

 

 

A – Aceitação 
AC – Auto-Culpabilização 
AD – Auto-Distração 
AS – Abuso de Substâncias 
ATS – Ajudante Técnico Sanitário 
CLE – Curso de Licenciatura em Enfermagem 
CA – Coping Ativo 
DC – Desinvestimento Comportamental 
DGS – Direção Geral de Saúde 
DNA – Ácido Dexoxirribonucleico 
DP – Desvio Padrão 
DUE – Diploma Universitário em Enfermeria 
e.g. – Por exemplo 
Enf.ª - Enfermeira 
EFN – Federação Europeia de Enfermeiros 
ES – Expressão de Sentimentos 
ESENER – Inquérito Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes  
ESPE – Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros 
EU-OSHA – Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho 
H – Hipótese 
Hu - Humor 
ICN – Conselho Internacional de Enfermeiros 
INE – Instituto Nacional de Estadística de Espanha 
M – Média  
N – Negação 
NSS – Nursing Stress Scale 
OE – Ordem dos Enfermeiros 
OMS – Organização Mundial de Saúde 
P – Planear 
R – Religião 
REPE – Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros  
RI – Reinterpretação Positiva 
SGA – Síndrome Geral de Adptação 
SE – Suporte Emocional 
SI – Suporte Instrumental 
SNS – Sistema Nacional de Saúde 
SST – Saúde e Segurança no Trabalho 
UCC – Unidade de Cuidados Continuados 
UCP – Unidade de Cuidados Paliativos 
UWES – Utrech Work Engagement Scale 
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INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com a Agência Europeia para a Sehurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 

2015b), as mudanças constantes que se vivem atualmente no mundo do trabalho, conduzem 

inevitavelmente à emergência de riscos psicossociais. Estes, por sua vez relacionados com a 

conceção, organização e gestão do trabalho, assim como com o contexto social e económico 

em que se inserem, podem conduzir a elevados níveis de stress e a uma grave deterioração 

da saúde física e mental dos trabalhadores. 

Na atualidade, encontramos evidências científicas que afirmam a influência das variáveis 

do clima organizacional e dos contextos físicos do trabalho como potenciadores de alterações 

psicológicas e sociais nos trabalhadores. 

No entanto, esta evidência continua a não assumir a relevância que lhe seria merecida, 

sobre sinistralidade laboral. A verdade é que, o stress laboral desencadeia um conjunto de 

reações no organismo, que provocam além de lesões músculo-esqueléticas, outras doenças, 

nomeadamente do foro psicológico e/ou sociológico, em que o discurso legal e oficial é quase 

inexistente. É aqui, que a precariedade laboral, a insegurança no trabalho, as relações 

problemáticas e conflituosas com colegas ou chefias, os horários por turnos ou excesso de 

horas e os “prazos apertados” assumem a importância devida, como algumas das principais 

causas de stress laboral (CGTP, 2015). 

Constata-se no setor da área da saúde, que as condições de trabalho relacionadas com 

o stress, por exemplo: trabalho por turnos, horários de trabalho prolongados e contacto 

próximo com doentes, pode resultar em exaustão emocional (Burnout), presentismo, 

absentismo, doenças do foro psicossomático e elevado risco de turnover17, com intenção a 

longo prazo de abandono da profissão.  

Contudo, estas alterações nas condições de trabalho não são exclusivas dos enfermeiros, 

mas abrangem igualmente todos os profissionais em contextos de cuidados de saúde, 

tornando-os num grupo mais suscetível ao desenvolvimento de fatores de risco psicossociais, 

o que irá influenciar a sua saúde e bem-estar, com implicações na sua atividade profissional 

e consequentemente na qualidade dos cuidados prestados aos doentes. 

O presente estudo, refere-se à problemática do stress, estratégias de coping e 

engagement em enfermeiros a exercerem a sua profissão, tanto em Portugal, como em 

Espanha, enquadrado no Programa de Doutoramento “Investigação Aplicada às Ciências da 

Saúde, da Universidade de León, Espanha. O idioma deste trabalho, é realizado em língua 

portuguesa, com um breve resumo em espanhol, o que vai de encontro ao preconizado pelo 

                                                
17 Número e frequência da saída voluntária ou involuntária de pessoas da empresa, Ramos (2001). 
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Art. 19.3 do Regulamento Oficial do Ensino Doutoral e Título de Doutor da Universidade de 

León. 

A razão pela qual, optamos pela escolha deste tema para a realização do estudo, prende-

se em grande parte, com a nossa atividade enquanto enfermeiros e o interesse pela temática 

do stress, o qual já foi abordado num anterior estudo no âmbito de Mestrado em Gestão das 

Organizações – Ramo Unidades de Saúde, o qual pretendemos alargar e comparar resultados 

obtidos, em amostras de enfermeiros pertencentes a países diferentes. 

Assim, e porque diariamente na nossa profissão lidamos com uma realidade em que os 

conflitos interpessoais, a carga de trabalho e os horários por turnos, geram stress nos 

enfermeiros, quisemos investigar esta questão, para saber até que ponto os enfermeiros estão 

sujeitos ao stress durante a sua atividade profissional, a forma como gerem e lidam com o 

stress percebido/sentido e se estão realmente envolvidos com a sua profissão. 

Desenvolveu-se um estudo comparativo, de natureza quantitativa de carácter descritivo 

correlacional, num plano transversal. Este estudo teve como principal objetivo estabelecer 

uma comparação entre as amostras de enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis, no 

sentido de identificar o nível de stress, estratégias de coping utilizadas e níveis de 

engagement. 

Delinearam-se ainda, como objetivos específicos:  

• Caracterizar as amostras de enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis quanto 

às variáveis socioprofissionais; 

• Comparar o nível de stress, estratégias de coping e níveis de engagement em ambas 

as amostras; 

• Analisar a relação entre os níveis de stress, estratégias de coping e níveis de 

engagement e as variáveis socioprofissionais em ambas as amostras; 

• Relacionar os níveis de stress, estratégias de coping e níveis de engagement. 

 

Como instrumento de recolha de dados, optamos por utilizar um inquérito por 

questionário, constituído por duas partes. 

Na primeira parte, elencaram-se questões relativas à Caracterização Demográfica e 

Profissional das amostras e, na segunda parte, recorremos ao uso de três escalas, validadas 

para ambas as populações, tendo em consideração que as amostras do nosso estudo, são 

constituídas por enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis. Assim, esta segunda 

parte, foi constituída por três escalas: 

• a Nursing Stress Scale (NSS) de Gray-Toft e Anderson (1981), traduzida e adaptada 

para a população portuguesa, por José Manuel Santos e Zélia Teixeira (2008) - Escala 

de Stresse Profissional dos Enfermeiros (ESPE) e a versão castelhana, traduzida e 
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adaptada para a população espanhola por José Ángel López Fernández (2002) - 

Escala de Estrés de Enfermería; 

• o Brief COPE de Carver (1997), traduzido e adaptado à população portuguesa por 

Ribeiro e Rodrigues (2004) e o COPE-28, traduzido e adaptado para a população 

espanhola por Morán, Landero e González (2010);  

• a Utrecht Work Engagement Scale de Schaufeli e Bakker (2003), versão traduzida 

para a população portuguesa por Marques-Pinto (2009) - Escala de Engagement no 

Trabalho de Utrecht (UWES) e a Encuesta de Bienestar y Trabajo, versão espanhola 

da escala original. 

 

Para tratamento e análise dos dados obtidos, foi utilizado o programa estatístico SPSS - 

Statistical Package for Social SciencesÒ, versão 22.0 para Windows. 

Em termos estruturais, este trabalho encontra-se organizado em duas partes: 

• A primeira parte, corresponde ao constructo teórico onde é feita uma contextualização 

da evolução histórica da profissão de enfermagem, quer em Portugal, quer em 

Espanha, abordagem ao conceito de stress e suas perspetivas, stress laboral 

associado à profissão de Enfermagem, impacto da exposição ao stress profissional, 

com suas consequências, tanto individuais como organizacionais, formas de gestão 

de stress (coping) e envolvimento com o trabalho (Engagement) e por fim, prevenção 

e proteção do stress laboral. 

• A segunda parte, refere-se ao estudo empírico. Nesta, iniciamos com a 

contextualização metodológica, onde damos a conhecer a problemática do estudo, o 

tipo de estudo que serviu de suporte para a realização do mesmo, população e 

amostra em análise, hipóteses de investigação, modelo de investigação, 

procedimentos de recolha de dados respeitando os princípios elencados na 

declaração de Helsínquia e descrição dos instrumentos usados na recolha de dados. 

 

Por fim, é efetuada a apresentação e análise dos resultados obtidos. Seguindo-se a 

discussão dos mesmos, tendo em conta a revisão teórica apresentada no constructo teórico.  

Por último, são apresentadas as conclusões, limitações e sugestões face aos resultados 

obtidos no estudo. 
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1 | A PROFISSÃO DE ENFERMAGEM 

 

 

Segundo o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE – DL 

nº161/9618), a Enfermagem é a profissão que, na área da saúde, tem como objetivo prestar 

cuidados de enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos 

sociais em que ele está integrado, de forma que mantenham, melhorem e recuperem a saúde, 

ajudando-os a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível. 

Ainda de acordo com o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (OE) e REPE (2015), 

Enfermeiro é todo o profissional habilitado com um curso de enfermagem legalmente 

reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional que lhe reconhece competência 

científica, técnica e humana para a prestação de cuidados de enfermagem gerais ao indivíduo, 

família, grupos e comunidade, aos níveis da prevenção primária, secundária e terciária. 

A profissão de Enfermagem, desde a sua origem, está ligada à noção de "cuidar". 

Conceção que se refere à prestação de cuidados e que está relacionada com o conceito de 

sobrevivência das pessoas. 

O desenvolvimento das práticas da enfermagem esteve desde sempre, associado às 

diferentes sociedades ao longo da história. Estas, surgiram originalmente, como uma forma 

de prestação de cuidados basicamente feminina, associadas a uma natureza teológica, 

exercendo-se sobretudo através da prática da caridade, realizada pelas religiosas, cuja 

principal preocupação era aliviar a miséria dos pobres e dos enfermos. A assistência 

relacionava-se com o saber prático, fundamentado nas tisanas e nos cuidados domésticos 

ministrados pela mulher, às famílias, às crianças e aos enfermos (Collière, 1999; Nogueira, 

1990; Lourenço, 2006 & Vieira, 2009) citados por Cambotas (2014). 

O marco de referência da profissão de enfermagem, deveu-se à enfermeira Florence 

Nightingale, de origem inglesa que, na metade do século XIX, realizou trabalhos sobre 

higiene, saúde pública, direção e administração hospitalar, sendo que, para ela, a atuação da 

enfermagem tinha como objetivo primordial, colocar o doente nas melhores condições para 

que a natureza pudesse atuar. 

 

 

1.1. Evolução Histórica da Profissão de Enfermagem em Portugal 

 
No decurso dos últimos anos, o exercício da profissão de Enfermagem em Portugal, 

sofreu uma grande evolução, quer quanto à sua formação graduada, quer no aumento da 

                                                
18Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros - Decreto-Lei n.º 161/96, de 4 de Setembro, alterado pelo Decreto-lei 
n.º 104/98, de 21 de Abril 
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complexidade e ao reconhecimento desta atividade profissional, por parte da sociedade. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2008), a existência de enfermeiros em Portugal 

antecede em 23 anos a formação do próprio país (1143), ou seja, em 1120. Nessa altura, os 

relatos vindos de outras partes do mundo davam conta que os cuidados de Enfermagem eram 

prestados por monges e freiras. 

De acordo com o percurso histórico da profissão de enfermagem, a OE (2017) referencia 

que em: 

 

1860 – Surge a Enfermagem Moderna com Florence Nightingale. Durante este período, 

em Portugal, os cuidados aos enfermos, em hospitais e asilos, eram prestados por um grupo 

indiferenciado de pessoas aos quais se juntavam grupos de religiosas. 

 

1880-99 – Só nas últimas duas décadas do século XIX, surgem cursos especificamente 

concebidos para formar enfermeiros. O primeiro foi criado em 1881 nos Hospitais da 

Universidade de Coimbra, seguiram-se em 1886 no Hospital de Lisboa e em 1887 no Hospital 

do Porto (Graça & Henriques, 2000). A partir dessa data, os cuidados de Enfermagem 

começaram a corresponder a um trabalho técnico assistencial. 

 

1900-1909 – Dá-se um surto de peste bubónica no Porto, que levou ao falecimento de 

muitas enfermeiras devido ao contacto com doentes. Às enfermeiras são atribuídas medalhas 

de ouro, prata e cobre graças à sua dedicação. Em Lisboa, é criada a Escola Profissional de 

Enfermeiros. A sua constituição encontra-se legislada no Regulamento Geral dos Serviços 

Clínicos do Hospital Real de S. José e Anexos, onde podem ler-se os deveres e direitos de 

vários funcionários, incluindo os enfermeiros. Estes tinham três grandes áreas de atuação: a 

administrativa, a administração da terapêutica e os cuidados de higiene aos pacientes. 

 

1910-1919 – Continuam a surgir cursos de Enfermagem. No terreno, os enfermeiros 

deixam de fazer atividades relacionadas com a lida doméstica e assiste-se a uma progressiva 

demarcação profissional.  

O Decreto nº 4563 de 9 de Julho de 1918 cria a Escola Profissional de Enfermagem dos 

Hospitais Civis de Lisboa, estabelecendo igualmente o Curso Geral e o Curso Complementar 

de Enfermagem, este último destinado aos lugares de chefia de Enfermagem. No ano 

seguinte, o Decreto-lei nº 5739 de 10 de Maio de 1919 cria a Escola de Enfermagem dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra. 

 

1920-1929 – Aparecem as primeiras publicações profissionais destinadas a enfermeiros, 

que se relacionam com a expansão associativista registada nesta fase: «Arquivo do 
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Enfermeiro» e «O Enfermeiro Português». 

 

1930-1939 – Transformação da Escola Profissional de Enfermagem em Escola de 

Enfermagem Artur Ravara, trocando as instalações do Hospital de São Lázaro pelas do 

Hospital dos Capuchos. Apesar da formação do Estado-Novo, dá-se início ao movimento 

sindical com a fundação do Sindicato Profissional dos Enfermeiros da Região Sul e, 

posteriormente, do Sindicato Profissional dos Enfermeiros da Região Norte. Uma das 

primeiras reivindicações, incidia sobre os riscos para a integridade física dos enfermeiros 

decorrentes da falta de proteção. Neste sentido, sugeriu-se a elaboração de um Código 

Profissional de Enfermagem integrado num Código da Saúde. 

É instituído o regime das «90 velas», ou seja, um período trimestral de trabalho noturno.  

Surgem as primeiras escolas de Enfermagem em congregações religiosas, como a Escola de 

Enfermagem da Casa de Saúde da Boavista. O curso da Escola de Enfermagem de São 

Vicente de Paulo tinha três anos de duração e foi o primeiro curso religioso a formar 

enfermeiras laicas. 

 

1940-1949 – É fundada a Escola Técnica de Lisboa (nas instalações do atual Instituto 

Português de Oncologia), integrando um semestre de pré-aprendizagem. São criados alguns 

cursos de aperfeiçoamento como atividades de formação continua (Psiquiatria, Puericultura e 

Saúde Pública).  

O Decreto-lei nº 31:913 de 12 de Março de 1942 define que a Enfermagem só pode ser 

exercida por mulheres solteiras ou viúvas sem filhos.  

O Decreto-lei nº 36:219 de 10 de Abril de 1947 cria novas escolas, reestrutura outras e permite 

a criação de cursos de Pré-Enfermagem e de Enfermagem Auxiliar. Neste período, também 

é proibido o exercício público da profissão a quem não tivesse um diploma. 

 

1950-1959 – Acontece a 1ª Reunião Nacional dos Profissionais de Enfermagem. É 

realizada uma nova reestruturação do ensino da Enfermagem, com a aprovação, entre outros, 

do Regulamento das Escolas de Enfermagem. O Curso Geral de Enfermagem passou a ter 

três anos e as escolas passaram a ter autonomia técnica e administrativa.   

O Decreto-lei nº 39:143 de 2 de Maio de 1953 trouxe para a legislação portuguesa o 

Regulamento Sanitário Internacional, um documento assinado dois anos antes pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Nessa época começa a assinalar-se o dia 8 de Março – aniversário da morte de S. João de 

Deus, patrono da Enfermagem – como o Dia da Enfermagem Portuguesa. É criada a «Revista 

da Enfermagem» em Outubro de 1953. A Enf.ª Fernanda Alves Diniz foi nomeada Consultora 

Regional da OMS para a Europa.  
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Apesar do número considerável de escolas que existia, o número de diplomados não era 

elevado, uma vez que ¾ dos alunos preferiam desempenhar funções de auxiliares de 

Enfermagem. Em 1955 foi criada uma comissão de estudo para elaborar um programa de 

incentivo à Enfermagem. A pouca consideração social e os baixos salários foram os principais 

motivos apontados para a falta de profissionais. 

 

1960-1969 – É criada a 1ª Direção de Serviço de Enfermagem Hospitalar da Direção-

Geral dos Hospitais (1962), a cargo da Enf.ª Maria Fernanda Resende. Devido à Guerra 

Colonial, é organizado o 1º Curso de Especialização em Enfermagem de Reabilitação. 

Dá-se o fim da proibição do casamento das enfermeiras e reforma da prática assistencial, 

com a Lei 2120 de 19 de Julho de 1963.  

Aprovação do Decreto-lei 46:448 de 20 de Julho de 1965 que leva a uma nova reestruturação 

do ensino de Enfermagem, resultante do trabalho desenvolvido por um grupo de trabalho, 

onde se incluiu a Enf.ª Mariana Diniz de Sousa (primeira bastonária da OE).  

O diploma defendia, entre vários aspetos, que o ensino da Enfermagem deveria ser feito por 

enfermeiros. 

Dois anos mais tarde surge o Decreto-lei 48:166, de 27 de Dezembro de 1967 que viria a 

definir estruturação das carreiras: Enfermagem hospitalar, de Saúde Pública e a do Ensino, 

sendo que remunerações e carga horária semanal eram diferentes nas três carreiras. Em 

1968 foi criada a Associação Portuguesa de Enfermeiros. 

 

1970-1979 – O Decreto-lei 414/71 de 27 de Setembro legisla sobre a Reforma dos 

Serviços de Saúde. Foi nesta época que surgiram os Centros de Saúde de 1ª Geração onde 

os enfermeiros se passam a dedicar a atividades de promoção da saúde e prevenção da 

doença. 

Em 1973, realizou-se o I Congresso Nacional de Enfermagem onde foram defendidas 

questões como a integração do ensino da Enfermagem no sistema educativo nacional e no 

Ensino Superior bem como a defesa do estatuto profissional. Começa a ser debatida a 

possibilidade de criação de uma Ordem dos Enfermeiros. Nesta altura foi extinto o curso de 

Auxiliares de Enfermagem e houve uma valorização financeira e social dos profissionais de 

Enfermagem. Em 1979, com a criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS) considera-se o 

direito à saúde como um bem universal e gratuito e assiste-se a uma valorização financeira e 

social dos profissionais de Enfermagem. Estabelece-se como exigência, o 12º ano para 

ingresso no Curso. 

 

1980-1989 – O Decreto-lei 305/81 sobre o Diploma da Carreira de Enfermagem veio 

consagrar uma carreira única para todos os enfermeiros, com três áreas de atuação 
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(prestação de cuidados, administração e docência) e definiu cinco categorias profissionais 

(Batalha & Amaral-Bastos, 2014), entre as quais a de enfermeiro especialista: 

• Grau 1: enfermeiro; 

• Grau 2: enfermeiro graduado e enfermeiro-monitor; 

• Grau 3: enfermeiro especialista, enfermeiro-chefe e enfermeiro assistente; 

• Grau 4: enfermeiro-supervisor e enfermeiro-professor; 

• Grau 5: técnico de enfermagem. 

 

Nesta década iniciam-se os primeiros cursos de equiparação a especialista e surgem três 

escolas Pós-Básicas que ministravam cursos de especialização em Lisboa, Porto e Coimbra.  

Os cursos de especialização clínica, tinham a duração de 18 a 24 meses e as áreas de 

especialização eram: 

• Especialização em Enfermagem Comunitária;  

• Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica; 

• Especialização em Enfermagem de Reabilitação;  

• Especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica; 

• Especialização em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica; 

• Especialização em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica. 

 

O Decreto-lei nº 178/85 de 23 de Maio trouxe nova legislação para a Carreira de Enfermagem, 

melhorando os diplomas anteriores. Três anos mais tarde, o Decreto-lei nº 480/88 de 23 de 

Dezembro viria a integrar o Ensino da Enfermagem no Sistema Educativo Nacional. 

 

1990-1999 – Integração das Escolas Superiores de Enfermagem no Ensino Superior.  

O regime de trabalho dos enfermeiros passa a ser de 35 horas semanais, tendo como opção 

o regime de horário acrescido de 42 horas semanais. O Decreto-Lei nº 437/91 de 8 de 

Novembro veio definir uma nova Carreira da Enfermagem, estabelecendo que os enfermeiros 

passam a ter três áreas de actuação: prestação de cuidados, gestão e assessoria. Cinco anos 

mais tarde chegou a publicação do Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros 

(REPE) através do Decreto-lei nº 161/96 de 4 de Setembro. Este documento veio 

regulamentar a profissão, clarificando conceitos, intervenções e funções, bem, como os 

aspetos básicos dos direitos e deveres dos enfermeiros.  

Finalmente, o Decreto-lei nº 104/98 de 21 de Abril veio estabelecer a criação da Ordem dos 

Enfermeiros como associação profissional de direito público que promove a «regulamentação 

e disciplina da prática de Enfermagem». Mais tarde seriam publicados os Estatutos da OE 

que consagram o Código Deontológico dos Enfermeiros. Um ano depois realizaram-se as 
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primeiras eleições para os Órgãos da OE que elegeram a Enf.ª Mariana Diniz de Sousa a 

primeira Bastonária da Ordem dos Enfermeiros (OE). 

Na sequência da assinatura da Declaração de Bolonha, em 1999, ocorre uma reestruturação 

de todo o Ensino Superior. A formação pré-graduada em Enfermagem passa a ser 

assegurada pelo Curso de Licenciatura em Enfermagem (quatro anos), com um acréscimo 

significativo de competências ao nível da gestão de serviços de saúde, formação e 

investigação em Enfermagem. 

 

2000-2009 – Foi a década de afirmação da Ordem dos Enfermeiros enquanto entidade 

que regula o exercício da Enfermagem Portuguesa. Além da criação dos Padrões de 

Qualidade em Enfermagem e da definição das Competências do Enfermeiro de Cuidados 

Gerais, foi também nestes anos que teve início a discussão em torno do novo Modelo de 

Desenvolvimento Profissional, que culminou com a aprovação da Lei 111/2009 de 16 de 

Setembro, que procedeu à primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros 

(aprovado anteriormente pelo Decreto-Lei nº 104/98, de 21 de Abril). Durante este período 

tomaram posse Órgãos Estatutários dos segundo e terceiro mandatos. Foram anos de árduo 

trabalho não só a nível nacional, como internacional, com a filiação da OE em várias 

organizações internacionais, como o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN) ou a 

Federação Europeia de Enfermeiros (EFN).  

 

2010-...– A crise socioeconómica que assolou a Europa não poupou Portugal. Uma das 

principais manifestações dessa realidade foi o fenómeno migratório que levou muitos 

enfermeiros (recém-licenciados e não só) a abandonar o País. Desde 2009 e até ao final de 

2015, 14.770 enfermeiros pediram à OE documentação para emigrar no espaço da União 

Europeia. Na sequência da crise, da emigração e da exaustão sentida pelos enfermeiros nos 

serviços de saúde, foi publicada a Norma para o Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados 

de Enfermagem. 

Foi também na primeira metade desta década, que se assistiu a um aprofundamento das 

especialidades em Enfermagem, com a publicação de vários regulamentos. A Lei nº 

156/2015, de 16 de setembro, formalizou a segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos 

Enfermeiros. 

 

Atualmente, o Curso de Licenciatura em Enfermagem, é ministrado em Escolas 

Superiores de Enfermagem e Escolas Superiores de Saúde, públicas ou privadas. O 

desenvolvimento científico e técnico das ciências de Enfermagem é da responsabilidade 

exclusiva dos enfermeiros. 
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1.2. Evolução Histórica da Profissão de Enfermagem em Espanha 

 

Como já descrito anteriormente, na atualidade a enfermagem é uma profissão 

reconhecida socialmente, no entanto nem sempre assim foi. A Enfermagem através do tempo, 

percorreu um longo caminho até que lhe fosse permitido obter aprovação, consideração e 

respeito que hoje em dia possui, a nível mundial. 

A profissão de enfermagem, como já vimos, estava a cargo de ordens religiosas, 

ajudantes voluntários, com escassa formação, e era uma ocupação mal valorizada pela 

sociedade em geral. Teve o seu maior impacto e desenvolvimento com Florence Nightingale, 

através dos seus estudos relativos ao ambiente e bem-estar dos enfermos, na Guerra da 

Crimeia (1853-1856).  

Mais concretamente em Espanha, a Enfermagem viu o seu desenvolvimento e 

crescimento com o movimento reformista. Este teve uma grande influencia na modernização 

da vida da mulher em Espanha, e repercutiu-se de forma significativa na enfermagem 

espanhola, com a incorporação da mulher no âmbito laboral. 

Em Espanha, à semelhança de outros países europeus, antes do século XX, a 

Enfermagem mais não era, do que um conjunto de conhecimentos primitivos relativos à saúde 

que eram transmitidos de geração em geração. Estes conhecimentos englobavam o cuidado 

na assistência aos enfermos, noções sobre alimentação, higiene e ambiente. 

Segundo Morales (2015), de forma resumida a evolução histórica da enfermagem em 

espanha passou por:  

 

Desde o século XV ao século XVIII – Durante estes séculos, na decadência económica, 

os enfermos pobres estavam desamparados e como resposta a esta situações apareceram 

as Confrarias e as Irmandades. 

Em Espanha, a atenção ao doente, esteve desde sempre ligada a religiosas e religiosos, como 

as Irmãs da Caridade de San Vicente de Paúl e as Irmãs de San Juan de Dios. Estas religiosas 

estavam motivadas pela vocação, pelo amor a Deus e aos Homens. 

A Ordem dos “Hermanos Hospitalários”, foi introduzida por San Juan de Dios e as suas 

funções compreendiam a assistência a órfãos, e o tratamento de feridas. Estes cuidados eram 

realizados por homens. 

Existem testemunhos, que desde 1210, a palavra enfermeira era aplicada. Contudo, só a partir 

do ano de 1316, a palavra enfermeiro aparece documentada em Espanha pela primeira vez. 

 

Séculos XIX e XX – É a partir do século XIX, que em grande parte, a prática de 

enfermagem se evidencia. No final deste século e princípios do século XX, começam a 
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reconhecer-se legalmente as enfermeiras, ou seja, instituicionalizam-se os cuidados segundo 

três denominações distintas: Enfermeiras, Praticantes e Matronas. 

 

 1857 – Conforme a Ley Moyano, regulam-se as profissões relativas à área da saúde. 

Aparece a figura de Praticante, que englobava todos os que prestavam serviços como 

ajudantes dos médicos (cirurgiões, dentistas e assistentes de partos). Os estudos para obter 

o título de Praticante, consistiam numa série de determinadas atividades para ser auxiliar de 

Medicina. 

 

 1876 – Regula-se o título de Matrona, limitando-se a sua atuação à assistência a partos 

ditos normais. 

 

 1895 – Criada a primeira escola de Enfermagem em Espanha, Escola de Santa Isabel de 

Hungría, pelo Doutor Frederico Rubio Gali. Este cirurgião madrilheno, com os conhecimentos 

adquiridos na Inglaterra, onde viveu dois anos, baseou-se no modelo de aprendizagem teórico 

e prático aplicado por Florence Ningtingale. Contudo, estes estudos eram privados, e as 

pessoas que os frequentavam não eram possuidoras de um título oficial. 

 

1915 – É legislado o título de enfermeira, pela primeira vez na história. Reconhece-se a 

partir desta data, a atividade profissional das enfermeiras, para as religiosas que detinham 

capacidades para desempenhar a dita profissão, desde que superassem um exame teórico-

prático, realizado na Faculdade de Medicina. Surge assim, uma profissão na área da saúde – 

Enfermagem – distinta da criada no ano de 1857 – Praticante. 

Reconhece-se legalmente a profissão de enfermagem, segundo três denominações distintas: 

Enfermeiras, Praticantes e Matronas. 

Assim, mesmo como funções e formação semelhantes, os estudos realizavam-se em 

diferentes lugares, Montes (2013): 

• Enfermeiras (em grande parte mulheres), estudavam em escolas integradas em 

hospitais; 

• Praticantes (quase todos homens), recebiam formação nas faculdades de Medicina; 

• Matronas (exclusivamente mulheres), tinham as suas própprias escolas de parteiras 

ou matronas, ligadas a Maternidades. 

 

1917 – É criada a Escola de Santa Madrona em Barcelona. Surgem os primeiros textos 

para a Enfermagem, na Escola de Santa Isabel. São fundadas as primeiras Escolas 

Oficiais de Enfermagem reconhecidas pelo Ministério da Educação. Inicia-se 
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paulatinamente, a profissionalização da Enfermagem em Espanha e a integração das 

Escolas de Enfermagem na Universidade. 

 

1919 – Fundada a Escola de la Mancomunidad de Cataluña. 

 

 1923 – Criada a Escola Nacional de Puericultura, onde se podiam realizar estudos de 

enfermeira visitadora e comadrona puericultura. Estas eram assim denominadas, por fazerem 

um seguimento das crianças sãs em sua casa, dando à mãe conselhos sobre higiene e 

alimentação. 

 

 1924 – Criada a Escola Nacional de Saúde. 

 

 1929 – Concebida a Escola da Casa de Saúde de Valdecilla. 

 

Durante a Guerra Civil Espanhola, a formação de praticantes, matronas e enfermeiras 

manteve-se paralisada. 

 

1941 – Depois da Guerra Civil Espanhola, é estabelecida a escola Nacional de Instrutoras 

Sanitárias. 

 

 1952/3 – É criado o título de Ajudante Técnico Sanitário (ATS), que unifica o plano de 

estudos, pela primeira vez, de praticantes, comadronas e enfermeiras.  

O Ministério da Educação Nacional, organiza os estudos da carreira de enfermagem, segundo 

Ordem de 4 de agosto de 1953, relativos ao reconhecimento, funcionamento e normas de 

estudos das Escolas de Ajudantes Técnicos Sanitários. As três profissões até então existentes 

(praticante, comadrona e enfermeira), passam a reduzir-se a uma só: Ajudante Técnico 

Sanitário. 

Surgem nove subespecialidades: Assistência Obstétrica, Fisioterapia, Radiologia e 

Electrología, Pediatria e Puericultura, Neurologia, Psiquiatria, Análises Clínicas, Urologia e 

Nefrologia, e por último, Podologia. 

 

1977 – Fundadas as Escolas Universitárias de Enfermagem, onde se formam os 

profissionais detentores de um título universitário, com a duração de três anos: Diplomado 

Universitário em Enfermeria (D.U.E.) 

Desde essa data, são legislados múltiplos Decretos-Leis, Ordens Ministeriais e Leis 

destinados a marcar as diretrizes dos profissionais de saúde. É aprovada a Lei de Integração 

na Universidade as Escolas de Ajudantes Técnicos Sanitários, como Escolas de Enfermagem.  
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Esta Lei considerou o acesso à Enfermagem, como estudos superiores e a alteração da 

denominação de ATS para Diplomado em Enfermeria (Morales, 2015). 

 

 1980 – Os estudos de Fisioterapia e Podología separam-se da Enfermagem. 

 

 2005 – São reconhecidas setes especialidades na área da Enfermagem: Enfermagem 

Obstétrica-Ginecológica; Enfermagem de Saúde Mental; Enfermagem Geriátrica; 

Enfermagem do Trabalho; Enfermagem de Cuidados Médico-Cirúrgicos; Enfermagem 

Familiar e Comunitária e Enfermagem Comunitária. 

 

Na atualidade, com a aplicação do Plano de Bolonha, nas universidades espanholas, são 

formados os Graduados em Enfermagem, com formação universitária de 4 anos (Montes, 

2013). 

 



 

 
 

- 27 -  

2 | STRESS: DEFINIÇÃO E PERSPETIVAS 

 

 

Diariamente, durante a vida, as pessoas são marcadas por centenas de acontecimentos 

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

constante. No desenrolar das atividades de vida diárias, os indivíduos deparam-se com a 

tarefa de responderem de forma adaptativa às frequentes ocorrências e mudanças, não só do 

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

e psicológico individual. Decorrente destas vivências, as pessoas poderão em qualquer 

momento da sua vida, experienciar stress.  

Segundo o Instituto Americano do Stress (2015), o termo stress, é difícil de definir, sendo 

altamente subjetivo para cada um de nós. Situações que para alguns indivíduos são 

angustiantes, para outros podem ser uma fonte de prazer.  

Este termo, utilizado e referenciado como hoje se conhece é recente, existindo nos últimos 

cem anos. O seu significado como uma resposta inespecífica de adaptação, acompanhou o 

ser humano, como sendo um estímulo de aprendizagem e adaptação, perante as diversas 

situações e experiências de vida com o ambiente onde o indivíduo se insere. 

O uso deste conceito, já instaurado de forma generalizada na sociedade, nem sempre 

teve o mesmo significado. De acordo com Serra (2011) o “termo stress provém do verbo latino 

stringo, stringere, strinxi, strictum que significa apertar, comprimir e restringir” (p. 12). A 

expressão não é nova, pois existe na língua inglesa desde o século XIV, sendo 

frequentemente utilizada para exprimir uma pressão ou uma constrição de natureza física. Só 

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

sobre um órgão corporal ou sobre a mente humana. 

No âmbito psicossocial, o seu uso abarca significados distintos, como: esforço, sobrecarga, 

cansaço, fadiga, tensão emocional, frustração, entre outros (Martín, 2014). 

A noção de stress, tem a sua origem no século XIX, mais propriamente através dos 

trabalhos realizados por Claude Bernard (médico e fisiologista francês) que em 1865, na sua 

obra intitulada Introduction à la medicine expérimentable, definiu o conceito de “meio interno” 

e ressaltou a importância da manutenção do equilíbrio do meio interno, para a sobrevivência 

das células e do organismo. Segundo ele, o ser humano possui uma faculdade de auto-

regulação que lhe permite manter o equilíbrio do seu meio interno, face às condições externas 

e aos acontecimentos circundantes. Logo, os organismos para se manterem vivos têm de 

possuir meios de autoproteção, não só para se adaptarem às simples mudanças de 

temperatura do exterior, como também para o confronto com outros seres (Bernard, 2011). 

Mais tarde, no início do século XX (1929) inspirado em Bernard, chamou Walter Cannon, 

à capacidade de adaptação dos organismos às mais variadas situações, Homeostase. Esta 
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palavra derivada do grego homolos (semelhante) e stasis (posição), designa os processos 

fisiológicos coordenadores que mantêm a maior parte dos estados constantes no organismo. 

Com isto, descobre que o ser humano pode responder aos acontecimentos, através da 

segregação de adrenalina pelas cápsulas supra-renais, preparando o organismo para a sua 

defesa. Descreveu ainda, as reações de ataque ou fuga e fez a ligação entre as respostas 

adaptativas ao stress, com a secreção de catecolaminas. 

Apresentadas estas considerações, o que é o stress? Não é fácil encontrar uma definição, 

já que as pessoas têm ideias muito diferentes do que este significa. Contudo, é consensual 

que a sua definição está intimamente ligada a uma “tensão”, seja do foro físico, mental ou 

emocional. Assim, podemos entender o stress, como uma condição ou sentimento 

experienciado por alguém que percebe que as exigências do meio envolvente, excedem os 

recursos pessoais e sociais que o indivíduo é capaz de mobilizar para os enfrentar. 

Selye (1984) considerado o pai do stress, chega mesmo a afirmar, que “o stress é um 

elemento natural da vida. Está em qualquer lugar; não podemos evitá-lo, nem seria adequado 

fazê-lo se pudéssemos” (p. 202). 

Distingue ainda, dois termos diferentes: o “Eustress” e o “Distress” como forma de constatar 

uma dupla valorização do stress. 

O primeiro, Eustress refere-se a situações e experiências em que o stress produz resultados 

e consequências positivas, pois induz a estimulação e a ativação adequada para que o 

indivíduo alcance resultados satisfatórios nas suas atividades (e.g., casamento, nascimento 

de um filho, promoção no local de trabalho, novos amigos, ganhar dinheiro). 

O segundo, Distress, reporta-se a situações e experiências pessoais desagradáveis e com 

consequências nefastas para a saúde e bem-estar psicológico, sendo esta a razão pela qual, 

este segundo aspeto tem recebido mais atenção por parte dos investigadores (e.g., divórcio, 

morte de cônjuge ou filho, dificuldades financeiras, contrariedades no local de trabalho). 

No decurso da história, do estudo deste fenómeno, foram delineadas diferentes definições 

e formas de concetualização do stress, destacando-se três perspetivas predominantes: a 

perspetiva de resposta, a perspetiva de estímulo e a perspetiva de processo.  

 

 

2.1. Stress Enquanto Resposta 

 

Esta abordagem, designada por perspetiva de resposta (ou fisiológica), define o stress 

como a resposta geral do organismo perante qualquer estímulo, ou situação stressante, que 

ameace o seu equilíbrio interno, traduzindo-se em reações e ativações fisiológicas (e.g., 

alterações hormonais).  

Segundo Leite e Uva (2010), esta perspetiva baseada nas respostas fisiológicas do 
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indivíduo, foi inicialmente desenvolvida por Hans Selye a partir da década dos anos 40. Os 

seus trabalhos, debruçaram-se essencialmente, não sobre o nosso organismo, mas sobre a 

resposta biológica do nosso organismo a estímulos externos. De acordo com este, após uma 

agressão física ou psíquica que ameaça o equilíbrio interno, o organismo desencadeia uma 

contra-reação procurando restabelecer o equilíbrio.  

Esta perspetiva, centra-se essencialmente nas reações do organismo perante um 

estímulo adverso, pelo que o stress é visto como a resposta dos sistemas fisiológicos de 

defesa, que permitem que o corpo se proteja ou reaja face a uma agressão. Para Selye (1984), 

a reação não é específica, pois a mesma não depende da natureza do agente agressor, trata-

se sim, de uma resposta geral do organismo, a que este denominou de Síndrome Geral de 

Adaptação (SGA): 

§ Síndrome – porque envolvia um conjunto de manifestações coordenadas e 

relativamente independentes; 

§ Geral – porque eram afetados grandes departamentos orgânicos; 

§ de Adaptação – porque tinha como finalidade última, a reativação de defesas que 

ajudam a repor o equilíbrio perturbado. 

 

• Síndrome Geral de Adaptação (SGA) 

 
Hans Selye, ao realizar investigações com ratos, verificou que ao submeter estes animais 

à ação de preparações glandulares tóxicas e impuras, os ratos desenvolviam um síndrome 

típico, apresentando um alargamento e uma hiperatividade do córtex supra-renal, atrofia do 

timo e dos nódulos linfáticos e o aparecimento de úlceras gastrointestinais. A ação do frio ou 

do calor, da infeção, de traumatismos, hemorragias, irritação nervosa e outros estímulos, 

faziam surgir um síndrome idêntico. 

Mais tarde, demonstrou que o stress persistente infligido nestes animais, levava ao 

aparecimento de doenças similares em humanos, como enfartes agudos do miocárdio, artrite 

reumatóide e doença renal, Instituto Americano do Stress (2015). 

Selye (1984) descreve este síndrome em três etapas (Figura 1): reação de alarme, fase 

de resistência e fase de esgotamento: 

§ Reação de alarme – caracterizada pela resposta imediata, psicofisiológica, tem início 

quando o indivíduo se depara com um agente stressor e ao mesmo tempo, o 

organismo é submetido a estímulos que ameaçam a quebra da sua homeostase, 

produzindo de imediato uma intensa ativação fisiológica que lhe faculta mais recursos 

para uma possível atuação. Nesta fase, a frequência cardíaca e respiratória 

aumentam, eleva-se a tensão arterial e dá-se uma vasoconstrição dos vasos da região 

esplénica e dos membros, a fim de o sangue poder ser canalizado para os músculos 
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e para o coração. As extremidades ficam frias e suadas. O glicogénio armazenado no 

fígado, é libertado para a corrente sanguínea sob a forma de glicose na tentativa de 

ajudar a alimentar as células do organismo. Esta fase, é geralmente curta em duração 

(de alguns segundos a alguns dias). Se este esforço extraordinário permite colocar um 

fim na situação de stress (permitindo e facilitando a análise da situação e organização 

da resposta adequada à mesma), coloca um fim, também no SGA. Caso a situação 

de stress se mantenha, o organismo continua a fazer o seu esforço de adaptação 

através da ativação fisiológica, até o agente stressor desaparecer. Esta termina, 

quando desaparece o agente indutor de stress. Contudo, se o organismo não 

consegue manter este esforço acrescido, evoluirá para a fase seguinte.  

 

§ Fase de resistência – composta pela ativação do eixo hipotálamo-hipófiso-supra-renal 

e surge com objetivos reparadores no intuito de o organismo utilizar os seus recursos 

excecionais para ultrapassar a situação de stress que continua a enfrentar. 

Caracteriza-se pelo esforço que o organismo faz, para tentar repor o equilíbrio inicial 

que foi perdido. Os sinais de alarme desaparecem, apaziguando-se muitas das 

modificações induzidas na fase anterior, preparando-se o individuo para lidar e 

adaptar-se à situação perturbadora. Dá-se uma elevação do cortisol no sangue, uma 

ativação do metabolismo em geral e um aumento da força muscular. Ocorre uma 

diminuição dos processos de tumefação e inflamação. No entanto, se a hiperativação 

for mantida, o organismo vai esgotando os seus recursos perdendo progressivamente 

ou de forma repentina, a sua capacidade de atuação, levando à manifestação da fase 

seguinte. 

 

§ Fase de esgotamento – ocorre se o ser humano não consegue lidar, nem adaptar-se 

à situação que induz o stress. Aqui, dá-se uma reativação vegetativa e a manutenção 

de níveis elevados de cortisol, que vão tendo efeitos negativos sobre o organismo. A 

resistência a infeções diminui substancialmente, dando lugar ao aparecimento de 

doenças pelo aumento das estruturas linfáticas, do esgotamento psicológico que 

ocorre, quase sempre, sob forma de depressão, bem como a manifestação do 

esgotamento físico. Em casos extremos o indivíduo pode morrer. 
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Este modelo (SGA), mostra de algum modo a evolução da ativação do organismo para 

enfrentar situações de stress, primeiro com uma grande hiperativação, depois com uma 

hiperativação menor mas que perdura no tempo, e por último com algum tipo de disfunção, 

física ou mental, geral ou específica. 

 

 

2.2. Stress Enquanto Estímulo 

 
Nesta abordagem, o stress é definido como um estímulo, proveniente do meio e que 

causa na pessoa uma reação. Por outras palavras, trata-se de uma exigência ou sobrecarga 

externa que afeta o indivíduo e é potencialmente perigosa. Esta visão é defendida por diversos 

autores, como Holmes e Rahe (1967), os quais afirmam que os fatores stressantes são os 

acontecimentos importantes de vida (e.g., divórcio, morte do cônjuge, casamento) que 

requerem uma necessidade de adaptação do organismo, na sequência de um 

constrangimento, ameaça ou exigência que lhe é imposto. Esta adaptação será no sentido de 

restabelecer a normalidade, ou seja, o equilíbrio dinâmico do organismo humano (Gonçalves, 

2013b). 

Nesta perspetiva, o conceito de agente stressor assume uma relevância significativa para 

designar a situação ou acontecimento potencialmente stressante. É possível identificar uma 

série de propriedades das situações que as podem tornar stressantes: magnitude do 

ajustamento das exigências, tipos de ajustamentos possíveis, nível de controlo, nível de 

previsibilidade e valência positiva ou negativa (Lazarus & Folkman, 1984).  

Lazarus e Folkman (1984), referem três tipos de agentes stressores com base na 

amplitude e intensidade da situação:  

§ Grandes mudanças, normalmente cataclismos que atingem um elevado número de 

pessoas, são ameaças universalmente stressantes e fora do controlo de qualquer 

pessoa, incluindo-se nesta categoria de stressores os desastres naturais (e.g., 

Tsunamis, Furacões); 

Figura 1. Síndrome Geral de Adaptação, adaptado de Selye (1956) 
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§ Grandes mudanças que afetam apenas uma ou poucas pessoas (e.g., morte de 

alguém querido, ameaça de vida ou doença incapacitante, perder o emprego, divórcio, 

parto);  

§ Aborrecimentos do dia-a-dia que, apesar de serem menos dramáticos do que os 

anteriores, requerem esforços de adaptação (e.g., o cão ficar doente, o fumo do 

tabaco, discutir com alguém). 

 

 

2.3. Stress Enquanto Processo 

 

A perspetiva do stress enquanto processo, também designada por interacionista ou 

psicossocial, emergiu como resposta às limitações das perspetivas anteriores, do stress como 

estímulo ou como resposta. Esta preconiza a existência de um processo de avaliação 

cognitiva de uma determinada situação, assim como de uma “decisão” relativamente ao 

carácter mais ou menos ameaçador (e consequentemente stressor) dessa mesma situação. 

Esta, centra-se na avaliação individual de determinados acontecimentos exteriores, e na 

avaliação que é feita dos recursos individuais disponíveis para lidar com essa situação. Neste 

sentido, o stress é encarado como um processo e traduz-se numa resposta multidimensional 

na sequência de uma avaliação cognitiva.  

O modelo transacional de stress de Lazarus e Folkman (1984), constitui uma das 

principais referências teóricas nesta área e serve de base a modelos posteriores nos 

diferentes domínios da vida da pessoa. 

 

• Modelo Transacional de Lazarus e Folkman 
 

Neste modelo, o stress é encarado como resultado do processo de avaliação cognitiva e 

traduz-se num conjunto de respostas de distress (mal-estar), as quais conduzem, por sua vez, 

ao desencadear de um novo processo de coping, relativo aos esforços de adaptação 

desenvolvidos no sentido de resolver a situação avaliada como ameaçadora e/ou regular as 

reações de distress. De acordo com Lazarus e Folkman (1984), uma situação indutora de 

stress é toda aquela em que a relação estabelecida entre o indivíduo e o meio ambiente é 

avaliada como excedendo os seus recursos, prejudicando por isso, o seu bem-estar.  

Perante este modelo (Figura 2), numa situação de ameaça (potencial), um indivíduo evolui 

ao longo de uma sequência processual, que tem início na perceção da situação em causa, 

passando pela sua avaliação face aos recursos pessoais e envolvendo ainda, o 

desencadeamento de estratégias de coping para lhe fazer frente.  
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Esta conceção, salienta assim, uma dimensão cognitiva de classificação das situações 

como ameaçadoras (avaliação), a qual é seguida de esforços cognitivos e comportamentais 

para lidar com essas situações de stress (coping).  
 

 
 

Figura 2. Modelo Transacional de Lazarus e Folkman (1984) 
 

 
 

Segundo Lazarus e Folkman (1986), existem dois tipos de avaliação cognitiva:  

 

§ Avaliação primária – consiste na avaliação do significado individual ou da relevância 

do acontecimento, conduzindo à classificação dos acontecimentos como: irrelevantes 

(o encontro com o ambiente não acarreta implicações para o bem-estar da pessoa, 

não há perdas ou ganhos associados à transação); positivos (o encontro com a 

situação é classificado como positivo, isto é, o bem-estar é mantido ou aumentado); 

ou ameaçadores (o encontro com a situação inclui situações de perda, ameaça ou 

desafio); 

§ Avaliação secundária – ocorre quando um acontecimento é considerado ameaçador, 

durante a avaliação primária. Consiste na avaliação dos recursos disponíveis para 

enfrentar o acontecimento, recursos que podem ser pessoais (e.g., personalidade 

resistente ou otimismo disposicional) e/ou sociais (e.g., estatuto socio-económico ou 

as redes de apoio social).  
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Estes dois tipos de avaliação vão conduzir a respostas fisiológicas (e.g., aumento do ritmo 

cardíaco), respostas cognitivas (e.g., crenças sobre as consequências de um acontecimento) 

e respostas emocionais (e.g., medo) e comportamentais (e.g., fuga) de stress. 

Se um determinado acontecimento for considerado como ameaçador na avaliação primária, 

e se os recursos existentes para lidar com a situação, forem considerados insuficientes na 

avaliação secundária, esta avaliação conduzirá à experiência de stress, a qual desencadeará 

um conjunto de esforços individuais no sentido de lidar com a situação, eliminando, reduzindo 

ou evitando a ameaça.  

Este é o chamado processo de coping definido por Lazarus e Folkman (1984), como o 

processo que implica uma constante mudança e adaptação dos esforços cognitivos e 

comportamentais, com vista a gerir as exigências externas e/ou internas específicas, as quais 

são avaliadas como excedendo os recursos do indivíduo. 

Esta definição, tem inerente a ideia, de que o coping se pode alterar de situação para 

situação e de momento para momento, em função da reavaliação que a pessoa faz. Isto 

significa, que as estratégias de coping utilizadas pelo indivíduo podem ser alteradas ao longo 

do tempo (e.g., a pessoa pode adoptar uma estratégia X logo a seguir à ocorrência do 

acontecimento e, passado algum tempo, adoptar a estratégia Y), e também, são situacionais 

(e.g., a mesma pessoa pode utilizar diferentes estratégias de coping perante as mesmas 

situações ameaçadoras, no trabalho e em situações de ameaça familiar).  

Estas estratégias, consistem em formas práticas de fazer face às situações ameaçadoras, 

podendo distinguir-se dois tipos básicos de estratégias: focalizadas na resolução de 

problemas, que são formas de lidar com o stress centradas no problema e que implicam o 

desenvolvimento de ações no sentido de eliminar, prevenir ou reduzir a ameaça, estando, 

neste sentido, direcionadas para a definição do problema e para o gerar de soluções 

alternativas, ponderando as alternativas em termos de custos e benefícios, escolhendo entre 

elas e agindo; e focalizadas na regulação emocional, que são formas de lidar com o stress 

centradas nas emoções (e.g., o evitamento, o distanciamento e a atenção seletiva) e que 

ocorrem tendencialmente quando a avaliação mostra que não existe solução a aplicar para 

modificar a ameaça ou as condições ambientais. 

Concluindo, conforme este modelo, o stress é um processo individualizado que se pode 

considerar como sendo o resultado da interação entre características ambientais e pessoais. 

Este modelo de stress e coping valoriza o papel ativo do indivíduo enquanto agente (e não 

apenas objeto):  

i. de avaliação da situação que viveu (i.e., o que explica que um mesmo acontecimento 

possa ser avaliado por algumas pessoas como irrelevante e, por outras, como 

ameaçador);  

ii. de avaliação dos recursos disponíveis para lidar com a situação; 
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iii. de resolução dos problemas indutores de stress e/ou regulação das suas próprias 

reações de distress. 

 

Após esta abordagem às definições de stress, segundo alguns autores e as suas 

perspetivas, iremos seguidamente enquadrar este conceito, em torno do contexto laboral de 

enfermagem.
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3 | STRESS NO CONTEXTO LABORAL 

 

 

Nos últimos anos, produziram-se numerosas e importantes mudanças no ambiente e 

estrutura laboral, que fizeram aumentar consideravelmente a carga mental e emocional da 

atividade laboral, Martín, Salanova e Peiró (2003). Estas mudanças demográficas, 

económicas, políticas e tecnológicas originaram novos riscos psicossociais no trabalho, que 

podem ter consequências claras para a saúde e bem-estar dos trabalhadores e organizações, 

Gil-Monte (2006). 

Goméz, Guerrero e Gonzaléz-Rico (2014) afirmam que todas estas alterações 

desencadearam fontes de stress no trabalho, afetando o desempenho laboral, tanto ao nível 

individual, como ao nível organizacional. Neste sentido, o estudo das condições 

organizacionais e psicossociais relacionadas com a saúde dos trabalhadores, foi adquirindo 

grande importância nos últimos anos, chegando-se à conclusão, que o stress é o segundo 

problema relacionado com o trabalho mais frequente na Europa (depois das perturbações 

músculo-esqueléticas), já que 51% dos trabalhadores refere ser comum o stress laboral na 

sua organização e 4 em cada 10, referem que o problema não é gerido da melhor forma, EU-

OSHA (2015a). 

Tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, o stress laboral é considerado na 

atualidade como um um dos principais problemas de saúde laboral, com grandes custos 

económicos e sociais. No que respeita à componente financeira do problema, a Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2014a), estima que na Europa os custos 

totais com perturbações de saúde mental (relacionadas ou não com o trabalho) ascendam a 

240 mil milhões de Euros por ano, sendo 136 mil milhões de Euros imputáveis à perda de 

produtividade, incluindo o absentismo por baixa médica. É por estas razões objetivas, que o 

stress laboral tem sido considerado por muitos como a “pandemia” do século XXI, CGTP 

(2015). 

O interesse pelo stress laboral, recebeu uma constante atenção nas investigações e nas 

organizações internacionais. Consequência desta pesquisa, é a Diretiva da União Europeia 

(89/391/CEE) e em Espanha, a aprovação da Lei de Prevenção de Riscos Laborais (Ley 

31/1995 de 8 de novembro), que na atualidade são um pilar em que assenta toda a normativa 

sobre segurança e saúde no trabalho. Estas refletem a importância dos fatores psicossociais, 

muitos dos quais, percursores do stress laboral. 

De acordo com Leite e Uva (2010), o trabalho é considerado um dos principais valores da 

sociedade já que exerce um papel fundamental na vida das pessoas e contribui em muitos 

casos, para a saúde dos indivíduos. Serra (2011) corrobora com esta afirmação e reforça-a, 

afirmando que a atividade profissional pode ter aspetos positivos ou negativos, já que esta 
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influencia a auto-estima e a identidade do indivíduo, além de constituir uma fonte de 

rendimento fundamental, conferir estatuto social e aumentar os contactos sociais.  

Ramos (2016), suporta esta premissa, ao declarar que o trabalho é uma atividade humana 

de efeito dúplice sobre a saúde, já que o trabalho implica esforço físico e mental e obriga à 

divisão de tarefas e de recursos humanos constituindo-se como um fator de risco para as 

pessoas. Por outro lado, este pode ser também, uma fonte de motivação, de realização 

pessoal e de crescimento psicológico. No entanto, o trabalho pode ser um dos grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento de fatores desencadeantes de stress (processo que 

melhor explica como o trabalho pode afetar a saúde das pessoas) que gradualmente 

desgastam o indivíduo, trazendo prejuízo tanto para a saúde física como mental do 

trabalhador. 

De certa forma, o stress, pode ter efeitos negativos sobre o funcionamento da organização 

e até implicar custos de produção, já que nos últimos anos têm surgido pesquisas que se 

debruçam sobre as causas e consequências do stress laboral. Estes estudos são importantes 

por duas razões: em primeiro lugar, todas as pessoas experienciam, nalgum momento, stress 

relacionado com o trabalho e, em segundo lugar, o stress laboral pode ser um dos mais 

evitáveis problemas de saúde. Para a maioria de nós, o stress laboral é breve e não 

representa uma ameaça séria à nossa saúde, contudo para algumas pessoas, este pode ser 

crónico, se continuado por vários anos (Straub, 2005).  

Schaufeli, Salanova, González-Roma e Bakker (2002), explicam o stress laboral, como 

um processo onde intervêm stressores ou exigências de diversas índoles, consequências do 

stress e também dos recursos disponíveis pela pessoa ou pelo trabalho. 

Castellá et al. (2005), entendem-no como um conjunto de reações emocionais, cognitivas, 

fisiológicas e do comportamento a certos aspetos adversos ou nocivos, à organização ou 

ambiente laboral. Trata-se de um estado, que se caracteriza por altos níveis de excitação e 

de angústia, com a agravante em muitos casos, de não poder fazer nada para alterar este 

estado. 

Para López et al. (2012) o stress laboral, define-se como a resposta psicológica e física 

que ocorre quando as exigências do trabalho não se ajustam às capacidades, recursos ou 

necessidades do trabalhador. Se este for intenso e de algum modo duradouro, pode induzir 

problemas de saúde física e mental. Esta relação do stress com o trabalho, pode ser resultado 

de fatores de risco psicossociais, tais como: a organização e gestão do trabalho, a sua 

elevada exigência e o mau controlo do mesmo, bem como de problemas de assédio (moral 

ou sexual) e violência no local de trabalho. Pode ainda ser provocado por fatores de risco 

físicos, como o ruído e a temperatura.  

Segundo o descrito, atualmente no âmbito laboral, predomina o enfoque transaccional do 

stress. Na conceção do stress como transação cognitiva pessoa-ambiente (Lazarus & 
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Folkman, 1984), o stress é considerado como uma falta de conexão entre as capacidades 

percebidas ou reais de um indivíduo e as exigências percebidas ou reais do meio ambiente. 

A abordagem transacional, relaciona a pessoa com o meio em que se insere e resulta, quando 

a pessoa considera que os recursos de que dispõe são insuficientes para fazer frente às 

imposições do meio.  

Em geral, o conceito de stress relaciona o sujeito com o seu meio organizacional, laboral 

e ocupacional, percebendo-o como uma ameaça ou perigo para a sua integridade física e 

mental.  

Neste contexto, de forma a compreender a saúde dos trabalhadores e descrever os conceitos 

de uma organização saudável, a literatura tem recorrido de forma detalhada ao quadro teórico 

e paradigma do stress no trabalho (Ramos, 2016). 

Assim, neste âmbito, passaremos a descrever os principais modelos explicativos de 

stress laboral. 

 

 

3.1. Modelos Explicativos de Stress Laboral 

 

Uma vez definido o stress laboral, recorremos à exposição das teorias e estudos 

empíricos que ao longo das últimas décadas, se ocuparam em dar resposta, no campo da 

Psicologia, ao conceito de stress no trabalho. 

De acordo com Gíl-Monte (2006) e Ramos (2016), existem três modelos predominantes 

relacionados com o stress laboral: o Modelo de Exigências-Controlo, o Modelo de 

Ajustamento Indivíduo-Ambiente e o Modelo de Desiquílibrio entre Esforço-Recompensa no 

Trabalho. 

 

3.1.1. Modelo de Exigências-Controlo 

 

Desenvolvido por Karasek nos finais da década de 1970, constitui um dos modelos mais 

influentes na investigação, estando na origem de inúmeros estudos e de outros modelos, 

Gonçalves (2013b). Este concebe o stress no trabalho, enquanto ausência de controlo do 

individuo sobre as exigências impostas pelo trabalho. Quando o controlo das pessoas é 

elevado, mesmo na presença de fortes exigências profissionais, o trabalho é agente de 

aprendizagem, de desenvolvimento pessoal e de saúde, Ramos (2016). 

Neste modelo, considera-se que os níveis de stress laboral dependem da relação de altas 

exigências percebidas pelos trabalhadores e com o baixo controlo que os mesmos têm, para 

lhe fazer frente. São dois, os conceitos chaves: as exigências do trabalho (e.g, sobrecarga, 

pressão de tempo, ritmo e conflito de papel) e o controlo em termos de possibilidade de tomar 
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decisões e de utilizar ou desenvolver as suas competências. 

Tendo em conta a interação entre as exigências e o controlo, o autor propôs um modelo 

bidimensional (Figura 3) baseado na abordagem simultânea das exigências e do grau de 

controlo, explicando o stress (Eixo A) e a aprendizagem (Eixo B). Estes eixos diagonais 

atravessam as diferentes combinações das duas dimensões: controlo (baixo, elevado) e 

exigências (baixas, elevadas). 

Posteriormente, foi introduzida uma terceira dimensão, o apoio social no posto de trabalho, 

como fator protetor da saúde dos trabalhadores perante as exigências do local de trabalho, 

Johnson e Hall (1988). 

Para Gonçalves (2013b) e Ramos (2016) a combinação entre diferentes níveis de controlo 

e de exigências, traduzem-se em experiências ocupacionais distintas:  

1) trabalho stressante – são os trabalhos que geram mais tensão fisiológica e 

psicológica, precipitando doenças;  

2) trabalho ativo – quando os trabalhos encerram elevadas exigências psicológicas, 

mas o trabalhador possui liberdade para usar as suas capacidades com vista a 

gerir os problemas decorrentes do seu trabalho;  

3) trabalho com baixo stress – trabalhos de tensão baixa e que permitem aos 

trabalhadores corresponder de forma relaxada às exigências do trabalho; 

4) trabalho passivo – trabalhos que representam a segunda ameaça à saúde e bem-

estar, na medida em que concorrem para a falta de motivação profissional, 

depressão e reduzida participação social. 

 

Em resumo, o que este modelo nos transmite, é que se as pessoas puderem controlar as 

exigências psicológicas impostas pelo trabalho (beneficiando de um bom suporte social), não 

só não existirá stress laboral, como se obterá saúde, bem-estar e desenvolvimento pessoal. 
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Figura 3. Modelo Exigências-Controlo, adaptado de Gonçalves (2013b) 

 

 

3.1.2. Modelo de Ajustamento Indivíduo-Ambiente 

 

Trata-se de um dos modelos mais antigos, que começou a ser desenvolvido no início dos 

anos 1970. Neste modelo (Figura 4), o stress laboral está relacionado com o papel 

desempenhado pelos trabalhadores. A sua consequência, é devida a um desequilíbrio entre 

as exigências individuais e os benefícios do posto de trabalho. A relação entre ambiente 

laboral e trabalhador não é perfeita, pois está afetada pela perceção distorcida da situação 

por parte do indivíduo, pelos processos cognitivos, pessoais e de organização (Edwards, 

Caplan, & Harrison, 1998). 

De acordo com este modelo, o stress no trabalho é entendido como o desajustamento 

entre o indíviduo e o ambiente laboral. Ou seja, fracos ajustamentos individuo-ambiente 

definem o stress laboral, enquanto que bons ajustamentos indivíduo-ambiente refletem a 

saúde e o bem-estar no trabalho. O modelo distingue coping de defesa, referindo-nos ao 

primeiro como as ações da pessoa para alterar o desajustamento objetivo (controlando o 

ambiente e/ou procurando adaptar-se), e o segundo, a defesa, como distorções cognitivas 

destinadas a aumentar o ajustamento percebido (e.g., negação, projeção, repressão). Por fim, 

o desajustamento percepcionado origina tensões fisiológicas (e.g., aumento da tensão 

arterial, hipercolesterolemia, baixa imunidade), psicológicas (e.g., insatisfação, ansiedade, 

insónias) e comportamentais (e.g., comportamentos aditivos, absentismo). A manutenção 

destas tensões podem originar doenças físicas e perturbações psicológicas. Contudo, o 
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estabelecimento de um bom ajustamento indivíduo-ambiente, produz resultados positivos 

para a saúde e bem-estar. 

Portanto, existe stress laboral quando as exigências ocupacionais e organizacionais 

suplantam as competências do trabalhador ou quando as necessidades do último não são 

satisfeitas pela organização, Ramos (2016). 

 

 
Figura 4. Modelo de Ajustamento Indivíduo-Ambiente, adaptado de Gonçalves (2013b) 

 

 

3.1.3. Modelo de Desequilibrio Esforço-Recompensa 

 

Desenvolvido por Johannes Siegrist, na década de 1990, este modelo postula que o stress 

resulta da discrepância entre o esforço das pessoas e as recompensas obtidas no trabalho. 

A saúde no trabalho é entendida como a reciprocidade entre os custos do envolvimento no 

mesmo e os ganhos obtidos (Ramos, 2016). 

Aproxima-se do conceito de “norma de reciprocidade”, esperando-se que os esforços 

investidos correspondam às recompensas recebidas. Contudo, quando esta norma é violada 

e a reciprocidade não se produz (caso a pessoa tenha investido muitos esforços e não seja 

recompensada), é provável que se manifestem emoções negativas e que decorram reações 

de stress. 

Pelo contrário, se existe um equilíbrio entre esforço-recompensa, o indivíduo tenderá a 

experienciar emoções positivas promotoras de bem-estar e saúde, Gonçalves (2013b). 

De acordo com este modelo (Figura 5), existem dois tipos de fatores que podem afetar a 

perceção de esforço-recompensa: fatores extrínsecos – associados às condições do trabalho 
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indicativas do esforço (e.g., exigências, obrigações), e às recompensas (e.g., dinheiro, apoio, 

estima e oportunidades de carreira); e fatores intrínsecos – associados ao indivíduo, às suas 

estratégias de coping e personalidade. 

Este modelo, hipotetiza que as experiências cronicamente stressantes, são o resultado 

de um desequilíbrio entre altos esforços intrínsecos e baixas recompensas extrínsecas, 

somado, em alguns casos, a um alto nível de “super-dedicação” ou a uma combinação de 

ambos, caracterizado por um estado prolongado de investimento ativo de energia (Llorens, 

Líbano, & Salanova, 2009; Vasconcelos & Guimarães, 2009). 

 

 
Figura 5. Modelo de Desiquilibrio Esforço-Recompensa, adaptado de Gonçalves (2013b) 

 

 

As evidências a favor deste modelo, têm sido demonstradas através de alguns estudos: 

Siegrist (1996) encontrou fortes associações entre o desequilibro esforço-recompensa e o 

risco de doenças cardiovasculares; já Bakker, Killmer, Siegrist e Schaufeli (2000) referem 

casos de enfermeiros que, ao experimentarem desequilíbrio entre esforço e recompensa, 

manifestavam uma exaustão emocional significativamente maior e reduzida realização 

pessoal (Burnout), relativamente aos que não apresentaram desequilíbrio esforço-

recompensa. 

Em suma, o stress laboral, segundo este modelo, é um processo social de reciprocidade 

entre esforços e recompensas, identificando as reações ao stress laboral, como o resultado 

de um desequilibrio entre o alto esforço e as baixas recompensas no trabalho, caracterizando-

se por ter em conta, tanto as variáveis do contexto laboral, como as variáveis individuais do 

trabalhador, Magán (2015). Ou seja, há stress ocupacional quando as pessoas dão ao 

trabalho mais do que aquilo que recebem dele. 
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Estes três modelos, são os de maior relevância no estudo do stress laboral nas últimas 

décadas. Debruçam-se nos diversos estudos que relacionam as fontes de stress laboral com 

outros riscos psicossociais no trabalho, como: a instabilidade laboral, a sobrecarga de 

trabalho, a alta exigência emocional no trabalho, os conflitos ou desequilíbrios entre trabalho 

e família, a satisfação laboral, a intenção de abandono da profissão e absentismo laboral por 

doença, Kinman e Jones (2008), Kinnunen, Feldt e Makikangas (2008). 

 

 

3.2. Fatores Organizacionais Promotores de Stress 

 

Segundo os modelos teóricos do stress que foram analisados anteriormente, percebe-se 

que o stress laboral, surge quando a pessoa compreende uma situação como ameaçadora e 

tem necessidade de reagir à mesma, recorrendo aos seus recursos individuais e da conjuntura 

do meio em que está inserida, para enfrentar os agentes stressores. 

Por agentes stressores, entendem-se todos os estímulos que após a sua perceção e 

avaliação, geram uma resposta negativa nos indivíduos, que depende da importância que 

cada pessoa dá à situação vivida. 

Uma das preocupações centrais dos especialistas que estudam o stress no trabalho, 

consiste na identificação das suas causas relacionadas com a organização e a relação destas 

com a produtividade e com a saúde dos trabalhadores. 

Nas organizações podem desenvolver-se fatores geradores de stress que, gradualmente, 

desgastam o trabalhador conduzindo a prejuízos para a sua saúde física e mental, bem como 

para a entidade empregadora.  

Segundo a literatura consultada, a classificação das fontes organizacionais de stress 

foram enquadradas segundo algumas categorias: condições físicas do trabalho, 

características do trabalho, papel na organização, estrutura e clima organizacional, 

relacionamento interpessoal, carreira profissional e fatores extrínsecos ao trabalho. É de 

realçar que estas fontes de stress não são mutuamente exclusivas, mas sim complementares, 

já que as mesmas se relacionam entre si, na maioria dos casos. 

De seguida, serão descritas cada uma destas fontes organizacionais de stress para 

melhor perceção das mesmas, enquanto possíveis fatores indutores de stress nos 

trabalhadores. 

 

3.2.1. Condições Físicas do Trabalho 

 
Todos nós sabemos que as condições físicas do trabalho, são um fator preponderante no 

nosso bem-estar e até no rendimento que cada um de nós poderá trazer para a organização. 
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O lugar onde se desenvolve o trabalho tem sido alvo de inúmeros estudos, caso da 

Ergonomia, onde são abordados fatores desde a forma como o espaço envolvente se 

encontra organizado, passando pelo desenho dos instrumentos de trabalho até às questões 

de iluminação, temperatura e ventilação. 

 

§ Iluminação 

A iluminação é uma das condições físicas mais citadas na literatura, já que na 

antiguidade o interesse pela iluminação motivou as célebres investigações da Western 

Electric Company nas décadas de 20 e 30. Sabe-se que a luz natural será a melhor forma 

de iluminação, já que a mesma tem efeito sobre os ritmos internos das pessoas. No 

entanto, serão poucas as organizações que farão uso deste tipo de iluminação ideal no 

seu quotidiano, assim torna-se indispensável proporcionar aos colaboradores uma 

intensidade ótima de luz artificial. O conforto visual está relacionado com o conjunto de 

condições, num determinado ambiente, no qual o ser humano pode desenvolver tarefas 

visuais com o máximo de acuidade e precisão visual, com o menor esforço, com o menor 

risco de prejuízos e com reduzidos riscos de acidentes. Além de afetar a segurança do 

trabalhador e de aumentar o risco de acidente, uma iluminação inadequada pode provocar 

tensões psíquicas e fisiológicas, que se traduzem através de sinais e sintomas como 

dificuldade de concentração na execução de tarefas, stress, dores de cabeça, fadiga física 

e nervosa (depressão, alterações do sistema nervoso, angústia) origem ou agravamento 

de doenças como o astigmatismo ou miopia, tendo como consequências finais o 

absentismo (Quick, Wright, Adkins, Nelson, & Quick, 2013). 

 

§ Temperatura e Ventilação 

A temperatura é outra condição física do trabalho que pode estar na origem de 

reações de stress, pois muito frio desanima e desmotiva, ao contrário de que muito calor 

irrita. Também a conjugação da temperatura com a qualidade do ar reveste-se de grande 

importância, já que estes dois componentes constituem um “micro-ambiente climatérico” 

dos locais de trabalho. 

Atualmente, a generalidade dos locais de trabalho é climatizada através de dispositivos 

de ar condicionado, que quando inadequados aos sistemas de ventilação têm sido 

associados a reações de irritação respiratória (afetando nariz, olhos e garganta) e 

sintomas neuropsiquiátricos (cefaleias, fadiga e tonturas). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) designou este conjunto de sintomas de “Síndrome de Edifício Doente” já 

que o mesmo se manifesta maioritariamente em indivíduos que trabalham em ambientes 

com ar condicionado, janelas fechadas e sem ar fresco. Segundo a OMS, 30% dos 



 

 
 

- 45 -  

edifícios novos mostram evidências do síndrome e 10 a 30% dos seus ocupantes podem 

estar afetados (Mendelson, Catano & Kelloway, 2000). 

 

§ Ruído 

O ruído ambiental decorrente do funcionamento de máquinas, conversas entre 

pessoas e telefones, contribui para o stress em 54% das atividades de trabalho 

(Chiavenato, 2008).  

A exposição ao ruído associa-se a fadiga, cefaleias, irritabilidade e dificuldade de 

concentração, prejudicando a execução de tarefas que exigem minúcia e cuidado (Serra, 

2011). 

 

§ Espaço Físico 

De acordo com Quick, et al. (2013), o espaço físico do trabalho deve oferecer proteção 

e segurança, facilitar o contacto social, promover a instrumentalização de tarefas, 

aumentar o prazer e estimular o crescimento. Se um local de trabalho não cumprir com 

qualquer uma destas características, pode transformar-se num fator promotor de stress. 

Assim, o espaço, bem como as restantes condições físicas do trabalho, podem causar 

stress quando não são assegurados níveis mínimos de funcionamento biológico e de 

segurança física. Além do consequente desconforto sentido pelas pessoas, também a 

perceção das deficientes condições físicas do lugar podem desencadear experiências de 

stress. 

 

 

3.2.2. Características do Trabalho 

 

Todos os locais de trabalhos podem ser descritos com base nas suas características ou 

seja, com base nas suas propriedades intrínsecas, tais como as exigências, desafios, 

constrangimentos típicos, forma como está organizado e natureza dos processos implicados 

na realização do trabalho. 

Contudo, independentemente dos seus atributos específicos, é possível isolar algumas 

características comuns a todos os trabalhos e que funcionam como agentes potenciais 

geradores de stress. 

 

§ Sobrecarga de Trabalho 

Este é talvez um dos clássicos agentes stressores organizacionais. Por norma, a 

sobrecarga de trabalho refere-se ao excesso de trabalho, ou seja, ao elevado número de 

tarefas a desempenhar. Muitas vezes, este tipo de sobrecarga está associado à falta de 
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tempo, designando-se por sobrecarga quantitativa, que pode ser traduzido pela expressão 

“ter muito trabalho para fazer”. O excesso de trabalho articula-se com a escassez de 

tempo para o realizar, originando muitas vezes horários alargados e a necessidade de 

levar trabalho para casa. Já a sobrecarga qualitativa, refere-se ao “trabalho muito díficil”, 

que acontece quando as pessoas não possuem os conhecimentos e as competências 

adequadas para cumprir determinada tarefa, ou quando a tarefa é de grande 

complexidade (Ramos, 2001; 2016). 

Os enfermeiros, são um exemplo deste tipo de sobrecarga qualitativa já que, na sua vida 

profissional têm que lidar com a dor e a morte, mas por muita experiência profissional e 

capacidade de auto-controlo emotivo que se possua, é sempre difícil conviver com estas 

realidades.  

As profissões que assentam na relação humana (caso dos médicos, enfermeiros, 

professores, psicólogos, etc.) apresentam uma subtil sobrecarga qualitativa, na medida 

em que encerram uma exigência acrescida: além das competências e conhecimentos 

técnicos também lhes é exigida habilidade no relacionamento interpessoal (Ramos, 2001).  

 

§ Subcarga de Trabalho 

Ross e Altmaier (1994) afirmam que a subcarga de trabalho pode funcionar como 

stressor, já que esta se refere a uma situação em que um indivíduo no seu dia-a-dia tem 

pouco ou nada para fazer ou se envolve numa atividade monótona e repetida em relação 

à qual não se encontra envolvido nem intelectual nem emocionalmente e, por conseguinte 

não se encontra estimulado. 

A subcarga de trabalho é o “segredo” das práticas hostis de algumas organizações que 

desejam dispensar determinado funcionário e lhe retiram sistematicamente funções e 

responsabilidades, pondo fim à sua missão na empresa. A finalidade é levar o funcionário 

a uma situação de mal-estar e insatisfação tal, que o faça abandonar a organização pela 

sua própria vontade (Ramos, 2001). 

 

§ Autonomia de Decisão 

Theorell (2006) refere que é de grande importância para a saúde, o indivíduo ter o 

controlo sobre a situação que está a viver, já que quando um indivíduo não tem controlo, 

pode ficar exposto a humilhações suscetíveis de lhe determinarem reações 

psicofisiológicas que se forem mantidas por longo tempo, podem fazer surgir a doença. 

Segundo este autor, a grande maioria dos sujeitos, nos momentos em que se vêem 

obrigados a tomar uma decisão, sentem ansiedade. 
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§ Ritmo de Trabalho 

O ritmo de trabalho enquanto fator indutor de stress, consiste no encontro entre o que 

o determina, quem o determina ou o grau de controlo que o profissional pode exercer 

sobre as tarefas a desempenhar (Karasek & Theorell, 1990; Ross & Altmaier, 1994). 

Este pode ser marcado por causas que ultrapassam a pessoa, como o aparecimento de 

uma emergência, gerando um ritmo de trabalho mais intenso já que a situação não era 

prevista, impondo ao profissional uma resposta eficaz às solicitações que lhe são 

impostas. 

 

§ Trabalho por Turnos 

Ramos (2001) afirma que trabalhar por turnos é uma necessidade social, já que 

concorre para uma realidade económica e uma novidade competitiva. Socialmente, é 

indispensável que determinados serviços estejam permanentemente disponíveis, como é 

o caso dos serviços de saúde, bombeiros, polícias e até transportes públicos.  

Uma vez que o trabalho por turnos, obriga a que existam duas ou mais equipas que 

permitam dar resposta ao alargamento do horário estabelecido, este pode revelar-se de 

certo modo positivo, pois permite ao indivíduo gozar de uma disponibilidade de tempo 

vantajosa em termos sociais. No entanto, quando o trabalho por turnos se estende por um 

período de tempo prolongado pode acarretar consequências negativas e crónicas ao 

organismo, desorganizando o seu ritmo circadiano. 

Em estudos anteriormente realizados, tem sido demonstrado que os trabalhadores que 

praticam este tipo de horário apresentam, com maior frequência, queixas de fadiga crónica 

e alterações gastrointestinais, ao contrário dos trabalhadores que praticam um horário 

normal. As influências são tanto biológicas como emocionais, devido às alterações dos 

ritmos circadianos, do ciclo sono-vigília, do sistema termorregulador e do ritmo de 

excreção de adrenalina. 

Isto vai de encontro ao que afirma Gomes citado em Ramos (2001), quando diz que esta 

alteração no ritmo interno do organismo, provoca alterações da líbido, do apetite, do peso, 

problemas digestivos e cardiovasculares, apatia, irritabilidade e cansaço, contribuindo 

para o aparecimento de perturbações do sono (quer ao nível da qualidade e quantidade), 

da saúde física e psicológica (elevados níveis de ansiedade) e da vida social e familiar 

(obstáculos ao convívio social; dificuldade na edução e supervisão dos filhos; insatisfação 

conjugal, obrigando a ajustamentos entre os casais, evitando assim problemas de 

comunicação e sexuais). 

Um exemplo de profissionais que trabalham por turnos, são os enfermeiros. Estes ao 

exercerem a sua atividade nesta modalidade horária, desregulam o seu relógio biológico 

interno, obrigando o organismo a esforçar-se constantemente para se adaptar à 
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dessincronização. Como consequência, surgem alterações na sua saúde (física e mental), 

na vida familiar e social, no trabalho (segurança e desempenho) e consequentemente na 

capacidade para o trabalho. Estas consequências assumem particular relevância quando 

é considerada a saúde ocupacional dos profissionais envolvidos, a responsabilidade 

profissional e as implicações para os sujeitos alvo dos cuidados de enfermagem, que são 

os doentes. 

Para alguns autores, os efeitos deste stressor podem ser minimizados utilizando as 

estratégias seguintes: recuperação adequada dos défices de sono e reservar e planear 

algum tempo para a vida familiar e social. 

Ao nível das organizações, segundo alguns autores, o trabalho por turnos, está associado 

aos acidentes de trabalho, à produtividade, ao absentismo e ao bem-estar do trabalhador 

(Martins 2014; Serra, 2011; Ramos, 2001) 

 

§ Novas Tecnologias 

A forma como as novas tecnologias entraram e se difundiram no mundo do trabalho, 

modificaram e recriaram a forma como o representamos atualmente. De facto, elas 

colocam novas exigências aos indivíduos, muitas vezes designado por “tecnostress”. 

Salanova citado por Coelho (2010:85), define o “tecnostress como um estado psicológico 

negativo relacionado com o uso das tecnologias de informação e comunicação ou ameaça 

do seu uso futuro (...), condicionado pela perceção de um desajuste entre as exigências e 

os recursos relacionados com o uso destas novas tecnologias". 

Alguns estudos revelam que a introdução e implementação de novas tecnologias nas 

organizações, têm contribuído para o aparecimento de situações indutoras de stress, as 

quais podem produzir experiências de stress negativas e altamente nocivas para a saúde 

mental e bem-estar psicológico. Contudo, a necessidade de novos conhecimentos e 

competências, requer mudanças que podem constituir também situações indutoras de 

stress. Vários autores referem que a adaptação à mudança produzida pelas novas 

tecnologias, é uma das situações indutoras de stress no trabalho.  

 

 

3.2.3. Papel na Organização 

 

Enquanto unidades sociais, as organizações são constituidas por indivíduos que se 

relacionam entre si. No entanto, já que os mesmos indivíduos estão distribuídos por grupos 

formais dentro da organização, existem normas explícitas e tácitas que definem essas 

relações. 
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Neste sentido, o conceito de papel assume particular importância para entender o 

funcionamento social das organizações. Segundo Robbins (1998), o papel define o padrão 

comportamental esperado pelos outros, atribuído a alguém de acordo com a sua posição na 

organização. Numa situação ideal, cada papel organizacional deveria ser claramente definido 

e percebido por todos os elementos da organização. Contudo, nem sempre isso acontece, 

gerando ambiguidade, conflito e sobrecarga de papéis, que de alguma forma induzem stress.  

Neste contexto, passaremos de seguida a descrever estes mesmos fatores indutores de 

stress assim como, a responsabilidade inerente ao papel organizacional. 

 

§ Conflito e Ambiguidade de Papel 

Segundo Serra (2011) o termo "papel" pode ser definido como o conjunto de 

expetativas e solicitações sobre os comportamentos que se esperam da pessoa que 

ocupa uma determinada posição (pessoa focal). 

Cartwright, Cooper (1997) e Jex (1998) afirmam que um papel desempenhado na 

organização é ambíguo quando não é claramente definido, fazendo com que o indivíduo 

que o representa não tenha uma correta atuação no âmbito dos objetivos do seu trabalho, 

das expetativas dos seus colegas em relação a ele e das suas responsabilidades perante 

a organização.  

Por vezes, não é indicado ao indivíduo com clareza e de uma forma concreta, quais são 

as funções que tem de cumprir, podendo levá-lo à sobreposição de competências com 

outras pessoas, ou seja ao conflito de papéis. 

Quando as expetativas e solicitações são emitidas com insuficiente informação, pode 

produzir-se uma outra situação indutora de stress, a ambiguidade de papel. Uma vez 

avaliadas e constatadas, por parte do sujeito, as dificuldades ou a impossibilidade de 

enfrentar adequadamente essas situações, surgem as experiências subjetivas de stress 

de papel.  

São exemplos de situações indutoras de stress de papel: as discrepâncias entre a 

prioridade das tarefas a realizar e os objetivos; a sobrecarga de papéis quantitativa ou 

qualitativa, por acumulação de funções e solicitações provenientes de um ou de vários 

papéis que a pessoa tem de desempenhar; o grau de autonomia e a delimitação de 

objetivos; o "feedback" recebido pelos colegas de trabalho e a participação na tomada de 

decisões. 

Tem-se verificado uma relação significativa entre a ambiguidade de papel e sintomas, tais 

como: humor depressivo, baixa auto-estima, ansiedade, sintomas neuróticos, queixas 

somáticas (e.g., fadiga, insónias), obesidade e doenças coronárias. Apresenta também 

relações negativamente significativas como a insatisfação profissional, reduzida 

motivação para o trabalho, desempenho e compromisso organizacional, absentismo, 
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baixa auto-estima e abandono do trabalho (Glowinkowski & Cooper,1987; Cartwright & 

Cooper, 1994 e Burke, 1998 referidos por Ramos, 2001). 

 

§ Responsabilidade 

A responsabilidade inerente ao papel desempenhado numa organização está 

relacionada habitualmente com coisas ou pessoas. A responsabilidade por coisas, como 

equipamentos, materiais e orçamentos, origina menos stress que a responsabilidade por 

pessoas. Esta última tem sido mais associada às doenças cardiovasculares que a primeira 

(Cartwright & Cooper, 1997).  

Algumas profissões ilustram de forma exemplar a pressão causada pela responsabilidade 

por pessoas, sendo uma das principais fontes organizacionais de stress, caso dos 

enfermeiros que são responsáveis pela vida das pessoas, segundo Marshall (1980) 

referido em Ramos (2001). 
 

 

3.2.4. Estrutura e Clima Organizacionais 

 
Para Robbins (1998), uma organização pode ser definida como uma unidade social 

conscientemente coordenada, constituída por pessoas comprometidas entre si e que dirige a 

sua atividade para a obtenção de determinados objetivos. 

Esta pressupõe a divisão do trabalho em distintas tarefas agrupadas em departamentos de 

forma a promover a sua coordenação, ou seja, a existência de uma estrutura organizacional. 

É esta estrutura, que definirá a ordem e articulação das relações sociais e das atividades em 

rede. No mesmo sentido, a organização dispõe de um padrão de suposições basilares e de 

valores, resultantes da sua história que serve de orientação ao comportamento dos seus 

membros, a chamada cultura organizacional, Schein (1990) referido por Ramos (2001). 

 

§ Estrutura Organizacional 

Numa organização, a estrutura reporta-se à forma como se dispõem os diferentes 

órgãos e níveis hierárquicos, as suas ligações e relações de interdependência, o seu 

funcionamento e formas de coordenação de esforços, com vista a cumprir os objetivos. 

Alguns estudos referem que a centralização da organização na tomada de decisões 

demonstra relações positivas com a alienação dos trabalhadores, e negativas com a 

satisfação. Também se têm encontrado, relações negativas entre a complexidade vertical 

(muitos níveis hierárquicos) e a satisfação do trabalho. 

Por norma, distinguem-se dois tipos de estruturas organizacionais: as centralizadas e as 

descentralizadas. Nas primeiras, a tomada de decisão concentra-se num único ponto da 
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organização, habitualmente na figura dos gestores, diretores ou administradores. Nas 

segundas, a tomada de decisão é descentralizada, quando os empregados possuem 

controlo sobre o seu trabalho porque podem tomar decisões ou porque as suas opiniões 

contribuem para a tomada de decisões. 

A não participação nas decisões relativas ao trabalho, própria das estruturas 

centralizadas, desencadeia situações de stress, expressas por indicadores tais como: má 

saúde geral, baixa auto-estima, depressão, absentismo, perturbações afetivas (elevados 

índices de ansiedade), fadiga excessiva e repetição de acidentes em vários grupos 

profissionais (Cartwright & Cooper, 1997). Ao contrário das estruturas organizacionais 

descentralizadas que permitem aos indivíduos maior poder na tomada de decisão, pois 

não provocam tanto stress. 

 

§ Clima Organizacional 

O termo refere-se especificamente às características motivacionais do ambiente 

organizacional, ou seja, aos aspetos da organização que produzem diferentes espécies 

de motivação nos seus membros. Nesta perspetiva, o clima organizacional é favorável 

quando proporciona satisfação das necessidades pessoais e eleva a auto-estima, e é 

desfavorável quando proporciona a frustração daquelas necessidades. Além disso, o 

clima organizacional influencia o estado motivacional dos indivíduos e é por ele 

influenciado (Chiavenato, 2008). 

Hartley (1995) referido por Serra (2011) afirma que as pessoas e as empresas lidam 

atualmente com níveis de mudança sem precedentes no local de trabalho. De acordo com 

este autor, existem quatro situações indutoras de stress que podem afetar a saúde física 

e mental do trabalhador, como a incerteza, os avanços tecnológicos, a distribuição do 

trabalho e as taxas de desemprego. 

Também a comunicação organizacional e interpessoal tem sido alvo de atenção por parte 

das organizações, já que a sua melhoria e promoção têm levado a um aumento do 

rendimento.  

A comunicação é o instrumento capital da relação humana sendo por isso, o principal meio 

psicossocial do trabalho. Quando esta é pobre ou incompleta entre chefias e 

subordinados, surgem situações indutoras de stress (Ramos, 2001). 
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§ Downsizing19 

Segundo Ramos (2001) as práticas de dowsizing, são uma das principais fontes de 

stress na vida atual, na medida em que implicam uma efetiva perda de emprego para 

muitos trabalhadores. A ameaça de despedimento e a incerteza relativamente ao seu 

posto de trabalho, são angustiantes para os indivíduos que permanecem na organização 

pois a dispensa de colegas ensombra o seu desempenho profissional, já que aumenta a 

probabilidade de acontecer o mesmo com eles, resultando num aumento significativo dos 

seus níveis de ansiedade e num correspondente decréscimo de produtividade. 

Por fim, o downsizing implica um stressor já anteriormente definido, a sobrecarga de 

trabalho, pois o número de trabalhadores sofre uma redução, mas o mesmo não se verifica 

com o trabalho em si, o que acrescenta aos indivíduos que permanecem na organização 

o trabalho dos outros entretanto dispensados. O trabalho dos que saem passa a ser 

cumprido pelos que ficam, caso dos enfermeiros que são dispensados das instituições de 

saúde, mas que o número de doentes a quem são prestados cuidados se mantém. 

 

§ Trabalho em Equipa 

Muitos gurus da gestão aconselham as organizações a fomentar o trabalho em 

equipa, já que desta forma a organização vê aumentar o seu rendimento e promove o 

empenho dos seus colaboradores. 

Ramos (2001) afirma que o trabalho em equipa favorece a produtividade, a participação 

na tomada de decisões, a resolução de problemas, a motivação, o comprometimento com 

a organização (Engagement), a qualidade do trabalho, a identidade profissional e o 

suporte social. Este autor, afirma também que um dos principais méritos das equipas de 

trabalho, é o seu potencial papel na prevenção do stress. 

 

§ Violência no Trabalho 

Atualmente assiste-se com maior visibilidade a uma forma de violência psicológica, 

cuja designação anglo-saxónica é mobbing (do verbo to mob, que significa “atacar”, 

“maltratar”), que consiste na demonstração sistemática e continuada de ações e atitudes 

que visam hostilizar determinada pessoa. Por norma, é praticada por indivíduos isolados 

(superiores hierárquicos ou colegas) ou pela própria organização e destina-se a encerrar 

a pessoa visada numa situação de desgaste, levando-a a sentir que a cedência e a 

desistência são as sua únicas alternativas (Ramos, 2001). 

                                                
19 Definido como uma reestruturação organizacional com vista à redução de despesas, tem constituido, uma das principais 
estratégias organizacionais de promoção da competitividade, Ramos (2001). 
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No entanto, a violência psicológica afeta não só os seus alvos, mas também os restantes 

membros da organização, que encontram nela um potencial indutor de stress 

materializado num clima organizacional negativo ou na possibilidade de lhes acontecer o 

mesmo. 

Ao nível da enfermagem, segundo Carvalho (2008), os enfermeiros que já foram 

submetidos de alguma forma ao mobbing no seu contexto de trabalho, têm uma opinião 

mais crítica relativamente ao clima organizacional, ou seja, apresentam uma perceção 

menos positiva do seu clima de trabalho, quando comparado com aqueles que não foram 

submetidos a qualquer ato de mobbing. Estes apontam a existência de um excesso de 

trabalho, uma ambiguidade de papéis, uma diminuição nas decisões a tomar e uma 

diminuição do controlo sobre a sua profissão. Quando expostos, apresentam níveis mais 

baixos de satisfação, níveis mais elevados de abandono, de ansiedade e de depressão e 

uma taxa de absentismo por doença mais elevada, quando comparados com os que não 

estão expostos. 

 

 

3.2.5. Relacionamento Interpessoal 

 
A relação entre as pessoas é um dos agentes com maior influência no stress, tanto por 

ser uma das suas principais causas, como por funcionar como protetor das suas 

consequências.  

As relações interpessoais, são potencialmente indutoras de stress, quer seja no trabalho ou 

fora dele, uma vez que as diferenças individuais têm grande importância na forma como nos 

relacionamos com os outros. Selye (1984) chegou mesmo a afirmar que aprender a viver com 

os outros é um dos aspetos da vida de cada pessoa que mais stress desencadeia. 

 

§ Relação com Colegas 

O relacionamento entre colegas é de extrema importância para a definição de um bom 

clima de trabalho já que pode ser uma fonte potencial de stress e ser altamente nociva 

para a saúde mental. As relações precárias, fracas ou pobres entre colegas de trabalho 

estão associadas a sentimentos de ameaça, desconfiança, reduzido apoio interpessoal e 

ausência de empatia. Se o grupo não é coeso, a comunicação não será seguramente 

franca, aberta e interessada, o que contribuirá para a desenvolvimento de conflitos 

interpessoais (Ramos, 2001). No entanto, se forem pautadas pela compreensão, 

tolerância e espírito de auto-ajuda, tais relações podem ser muito gratificantes e contribuir, 

significativamente, para um bom ambiente de trabalho. 
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Alguns autores, apontam como principais agentes de stress nas relações interpessoais 

entre os membros de um grupo numa organização: a competição e rivalidade, a falta de 

apoio em situações difíceis e a falta de relações entre iguais. 

 

§ Relação com Superiores 

No mundo do trabalho, o superior hierárquico, chefe ou diretor, é um ponto de 

referência importante para a maior parte das pessoas e pode ser uma das fontes de 

recompensas ou de sanções. Assim, as relações com o superior imediato podem 

contribuir para a satisfação do trabalho e bem-estar psicológico ou, pelo contrário, ser 

fonte de stress e de tensão. 

De acordo com Ramos (2001), a relação com os superiores pode induzir stress sobretudo 

se eles optam por um estilo de liderança autoritário, distante e diretivo.  

Já McLean, em 1979 atestava que um tratamento pautado pela desconsideração e os 

favoritismos, por parte do superior, relacionam-se positivamente com a tensão e a pressão 

no trabalho. Além disso, uma liderança muito estreita e demasiado rígida sobre o trabalho 

dos subordinados também pode resultar em stress. 

Outro fator associado à relação com os superiores, prende-se com o seu próprio stress. 

Ou seja, as chefias, costumam enfrentar mais situações de stress, muitas vezes ligadas à 

responsabilidade acrescida por pessoas e bens. Nestas situações, o stress que 

experienciam denota-se na relação que estabelecem com os subordinados, contribuindo 

para a prejudicar, ou por perturbar as suas competências comunicacionais, ou por impor 

aos subordinados exigências suplementares. 

 

§ Relação com Subordinados 

A necessidade de motivar os subordinados, de os criticar, corrigir, premiar ou punir, 

preservando simultâneamente uma boa relação com eles e um bom ambiente de trabalho, 

é um nítido agente gerador de stress. 

Por outro lado, os superiores devem possuir boas competências de relacionamento 

interpessoal e mostrar disponibilidade para o mesmo. Estar disponível para ouvir de forma 

atenta os subordinados, compreendê-los, mostrar interesse e dar-lhe respostas 

adequadas de forma a garantir o bom funcionamento do seu departamento é uma 

exigência que pode causar stress às chefias (Ramos, 2001). 

 

§ Relação com Utentes 

Têm sido feitas diversas investigações com o objetivo de esclarecer os processos 

pelos quais os profissionais que prestam serviços de ajuda a outras pessoas, começam 

a manifestar sentimentos de despersonalização, esgotamento emocional, frieza, 
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indiferença e rejeição emocional perante essas pessoas. Estas e outras manifestações 

de natureza psicológica, comportamental e psicossomática, têm sido caracterizadas como 

"síndrome de burnout" (Maslach & Jackson, 1981).  

Estudos realizados sobre stress em profissionais de saúde (e.g., enfermeiros, assistentes 

sociais, médicos e outros) têm demonstrado que o trabalho com pessoas e as relações 

com elas, especialmente se estas apresentam problemas pessoais e familiares (e.g., 

doentes, pessoas com problemas sociais, marginalizados), pode levar a experiências de 

stress. 

Os enfermeiros são um dos grupos profissionais que estão diariamente sujeitos a 

inúmeras situações desgastantes, quer a nível do contacto com os doentes quer com o 

próprio ambiente de trabalho e confrontam-se regularmente com situações de alterações 

emocionais e potenciadoras de stress, cujas causas apontadas são: o contacto com o 

medo, doenças e morte do doente e seus  familiares. No entanto, a atividade dos 

enfermeiros e os fatores indutores de stress associados a essa atividade podem diferir em 

relação ao tipo de doentes mais ou menos característicos de cada unidade ou setor do 

hospital/instituição de saúde. Além da diferença relativa ao tipo de doentes a quem 

prestam cuidados, as condições específicas de cada setor ou unidade a nível 

organizacional, assim como as relações interpessoais existentes, parecem influenciar o 

nível de stress e a perceção de determinadas circunstâncias como potenciadoras de 

stress, Gama (2013). 

Num estudo realizado por Limonero Garcia (1996), com o objetivo de estudar as emoções 

presentes no fenómeno morte, verificou que os profissionais de saúde que cuidavam de 

doentes em fase terminal, para além de terem de enfrentar os medos dos doentes e das 

suas famílias, tinham também que enfrentar os seus próprios medos. Segundo este autor, 

o maior impacto emocional estaria relacionado com as caracteristicas da doença (e.g., 

sofrimento, alterações da autoimagem) ou com a trajectória da doença (e.g., proximidade 

da morte, incapacidade para diminuir o sofrimento do doente).  

 
 

3.2.6. Fatores Extrínsecos ao Trabalho 

 
A existência humana é dificilmente compartimentada de forma estanque, já que as 

diversas dimensões da vida influenciam-se e recriam-se reciprocamente. As preocupações e 

sofrimentos exteriores ao trabalho manifestam-se inexoravelmente no trabalho, mas o inverso 

também não é inegável (Ramos, 2001). 
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Neste sentido, serão descritas outras fontes de stress que atuam sobre o indivíduo que 

trabalha, nomeadamente a articulação entre o trabalho e a família, os acontecimentos 

importantes de vida, os stressores crónicos, micro e macrostressores. 

 

§ Articulação Trabalho – Família 

Para a maioria dos homens e mulheres dos nossos dias, as organizações 

empregadoras e a família são as duas instituições centrais da vida, já que no seio da 

família, os indivíduos definem a sua identidade e encontram o principal reforço da mesma. 

O trabalho representará a oportunidade para confirmar e desenvolver tal identidade ou 

para a reestruturar (Ramos, 2001). 

O trabalho e a família, são dois marcos fundamentais na vida dos sujeitos, estando estas 

interligadas e articulando-se. Aparentemente, esta influência apesar de recíproca, não 

possui a mesma intensidade nos dois sentidos, sendo mais frequente o trabalho 

influenciar a família, particularmente nas experiências negativas. 

No caso das mulheres, e sendo elas enfermeiras, esta articulação entre trabalho e família 

pode ser mais difícil de gerir, pois a sua atividade, na maioria das vezes, implica trabalhar 

por turnos, o que pode representar a ausência em momentos decisivos e de grande 

importância para a família. É o caso, do acompanhamento na educação dos filhos, que 

nem sempre pode ser feito, da mesma forma, que o fazem trabalhadores com horários 

estabelecidos entre as 09:00 horas e as 17:00 horas, de segunda a sexta feira, por 

exemplo. 

O fato de trabalharem por turnos (incluindo-se fins de semana e feriados) e se este for o 

da tarde/noite, pode implicar não estar presente quando os filhos chegam a casa (ou até 

ir buscá-los à escola), acompanhá-los nos trabalhos escolares, no jantar, no ritual de deitar 

entre outras situações. 

Por outro lado, se algumas atividades se realizam ao fim de semana ou feriados, como 

festas de aniversário, festas escolares, ou momentos de convívio escola/família, estas 

podem trazer momentos de angústia e ansiedade para os pais, neste caso trabalhadores, 

por não poderem estar presentes, sabendo que esta seria a vontade dos filhos. 

Situações como as descritas, são sempre situações indutoras de stress, pois por mais que 

se desejem controlar, as mesmas não estão ao alcance do trabalhador, fazendo com que 

a articulação trabalho-familia seja de difícil conciliação, acabando por gerar stress. 

É neste aspeto, que as mulheres se ressentem mais, em relação aos homens, pois como 

afirma Jesus (2014), com a igualdade entre os géneros começa a ter pouco sentido, fazer 

a distinção entre homens e mulheres. Contudo, para este professor, membro da 

Sociedade Mundial para o Estudo do Stress e da Ansiedade (representante de Portugal) 

as mulheres são ainda mais confrontadas com maiores exigências do que os homens, 
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pela sobrecarga na vida familiar e doméstica e por vezes a nível profissional, o que as 

torna mais vulneráveis, com tendência a procurar mais ajuda do que os homens.  

 

§ Acontecimentos de Vida Não Normativos 

Ao longo da vida, a existência de cada pessoa é marcada por acontecimentos 

extraordinários que alteram o curso normal da estabilidade da vida e que lhe impõem uma 

necessidade constante de adaptação. No entanto, nem sempre é fácil esta adaptação, 

implicando a mesma, transformações e readaptações na personalidade dos indivíduos. 

Exemplos deste tipo de acontecimentos são a morte de familiares, casamento, divórcio, 

desemprego, nascimento de filhos, entre outros. Estes acontecimentos suscitam naturais 

vivências de stress que se mantêm para lá do fim da sua ação, concorrendo 

frequentemente para o surgimento de doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares 

e depressão (Ramos, 2001). 

 

§ Stressores Crónicos 

Segundo Ramos (2001) por vezes um grande número de pessoas convive com 

dificuldades contínuas, que perduram no tempo, muitas vezes iniciando-se e mantendo-

se de forma insidiosa. Ao contrário do que acontece nos acontecimentos importantes de 

vida, referidos atrás, neste tipo de adversidade o que causa stress é a ausência de 

mudança isto é, são mantidos os agentes indutores de stress e consequentemente, os 

seus efeitos. Exemplos de stressores crónicos, são a toxicodependência de um filho, 

doenças crónicas do próprio ou familiares próximos, problemas financeiros constantes, 

dificuldade em engravidar, entre outros.  

 
§ Microstressores 

Estes são caracterizados pelas situações de menor stress que se prendem com a 

rotina quotidiana e que se traduzem nos regulares aborrecimentos do dia-a-dia, que 

apesar de representarem stressores de reduzida importância quando exprimentados de 

forma repetida e cumulativa, geram considerável stress. São exemplo de microstressores 

as filas de trânsito, os vizinhos barulhentos, a perda de objetos, as condições climatéricas, 

o planear e preparar refeições (Ramos, 2001). 

 

§ Macrostressores 

Estes dizem respeito a circunstâncias sociais que provocam nos indivíduos que as 

percecionam, uma relativa preocupação. A recessão económica e o desemprego, são um 

dos maiores macrostressores vividos atualmente. 

A atual crise económica, é pois responsável pelo aparecimento de novos grupos 



 

 
 

- 58 -  

vulneráveis, já que provoca o aumento de problemas mentais e de suicídios, 

empobrecimento, marginalização, violência doméstica, afetando substancialmente a 

saúde mental (OMS, 2013). 

Ao nível do desemprego, este constitui-se de uma fatalidade quando acontece a um 

indivíduo, já que este tem de se confrontar com uma diminuição dos seus rendimentos, 

com a alteração do estatuto social, e com a modificação do relacionamento com os outros, 

resultando num sentimento de fracasso, de isolamento e de perda de sentido para a vida.  

Assim, o desemprego é uma fonte de stress que se repercute na saúde física e mental do 

indivíduo, contribuindo para o aumento da incidência da mortalidade. Estudos 

longitudinais comprovam que o desemprego induz sintomas de quadros clínicos e 

manifestações sintomatológicas sub-clínicas. Os sintomas depressivos são os que se 

encontram mais frequentemente associados, manifestando uma correlação positiva com 

sintomas de ansiedade e de somatização. Quando o indivíduo consegue reempregar-se 

a sintomatologia tende a esbater-se (Serra, 2011). 

De uma forma geral, os períodos de recessão económica são responsáveis pelo 

aparecimento de diversas doenças mentais. Os constrangimentos associados aos 

períodos de crise, tais como, a perda de emprego, incapacidade para atingir objetivos 

profissionais, o endividamento, a necessidade de conter despesas e as privações 

económicas estão associados à violência familiar ou social, a elevados níveis de stress, à 

diminuição da autoestima, ao aumento da ansiedade, depressão e suicídio e ao aumento 

de comportamentos aditivos, como o consumo de álcool e drogas (Serra, 2014). 

 

A seguir, no Quadro 1, apresentamos de forma resumida alguns dos principais fatores de 

stress de acordo com a categoria a que pertencem. 
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Quadro 1. Fatores organizacionais promotores de stress 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Ramos (2001) 

 
 
3.3. Stress na Profissão de Enfermagem 

 

Uma vez apresentadas as questões gerais que afetam o stress no trabalho, é pois 

necessário descrever as particularidades das instituições de saúde, onde o trabalho dos 

profissionais é realizado em unidades de cuidados, organizadas de acordo com as diferentes 

especialidades médicas. Neste contexto, os enfermeiros integrados nessas unidades, 

realizam o seu trabalho em equipas de 15, 20, 30 ou mais elementos, consoante as 

necessidades e o tipo de cuidados exigidos. 

Em termos de espaço físico, a maioria das unidades de cuidados, destinam aos 

enfermeiros um gabinete para o chefe, uma sala de trabalho, onde se realizam todas as 

atividades dos profissionais de enfermagem, excetuando os cuidados diretos ao doente. 

Fatores Organizacionais Promotores de Stress 

Condições Físicas do Trabalho 

Iluminação 
Temperatura e Ventilação 
Ruído 
Espaço Físico 

Características do Trabalho 

Sobrecarga de Trabalho 
Subcarga de Trabalho 
Autonomia de Decisão 
Ritmo de Trabalho 
Trabalho por Turnos 
Novas Tecnologias 

Papel na Organização�  
Ambiguidade no Papel 
Conflito de Papéis 
Responsabilidade 

Estrutura e Clima Organizacional 

Estrutura 
Clima 
Downsizing 
Trabalho de Equipa 
Violência no Trabalho 

Relacionamento Interpessoal 

Relacionamento com Colegas 
Relacionamento com Superiores 
Relacionamento com Subordinados 
Relacionamento com Utentes 

Fatores Extrínsecos ao Trabalho 

Articulação Trabalho-Família 
Acontecimentos de Vida 
Importantes 
Stressores Crónicos 
Microstressores 
Macrostressores 



 

 
 

- 60 -  

Como tal, nem sempre, os enfermeiros possuem um espaço distinto para reuniões de equipa, 

ou para alguns momentos de pausa durante o turno. 

No que se refere ao tipo de horário, os enfermeiros, em média, podem trabalhar 35 a 40 

horas semanais distribuídas por turnos de 8 horas, que podem ser praticadas no período da 

manhã (e.g., das 8 às 16 horas), da tarde (e.g., das 16 às 24 horas) e da noite (e.g., das 24 

às 8 horas).  

Porém, na maioria da vezes, o número de horas de trabalho pode ainda prolongar-se por 

diversos motivos, tais como: excesso de atividades a realizar, tempo gasto na passagem de 

turno (a transmitir informação), atraso por parte dos colegas ou ainda por situações 

inesperadas e urgentes relacionadas com os doentes ou colegas. Verifica-se, porém, que o 

acréscimo de horas de trabalho, fora do horário normal de serviço dos enfermeiros, nem 

sempre é objeto de qualquer compensação, seja em formato de folgas ou remuneratório. 

De acordo com o Consejo General de Enfermería (2017), no exercício de suas funções, 

os enfermeiros devem possuir determinadas competências profissionais que os capacitem 

para o exercício profissional, tais como: Capacidade de organização - é necessário o 

planeamento do tempo de trabalho, pois podem ocorrer dificuldades ou complicações nos 

doentes que estão sob os seus cuidados; Capacidade para o relacionamento interpessoal – 

por norma, os enfermeiros, são pessoas expontâneas e com boas habilidades relacionais, o 

que é uma vantagem, pois trata-se de uma profissão onde as relações interpessoais são 

estabelecidas em situações especiais e delicadas na vida das pessoas; Empatia – os 

enfermeiros devem dotar-se de capacidade empática, ou seja, de se relacionar 

emocionalmente com os outros e compreender as suas emoções e sentimentos; 

Responsabilidade – os enfermeiros têm o dever e a responsabilidade pela saúde e até mesmo 

a vida dos doentes que são alvo dos seus cuidados. 

Do supracitado, torna-se fácil compreender alguns dos constrangimentos vivenciados 

pelos enfermeiros, tanto no contexto do seu trabalho, como no exercício das suas funções. 

Tais constrangimentos, refletem-se sobretudo a nível dos sentimentos de identidade e 

autonomia. 

Contudo, tal problemática advém também da própria atitude destes profissionais de 

saúde, os quais têm permitido que o seu trabalho seja organizado para dar resposta 

prioritariamente às prescrições médicas, assim como às regras institucionais. 

No entanto, todos os enfermeiros sabem que têm uma forte razão social para existirem, 

já que não é possível imaginar uma organização de saúde onde tais profissionais não estejam 

incluídos. Mas, apesar disso, e muito embora se trate do maior grupo profissional do setor da 

saúde, não lhes é, por vezes, dada a oportunidade de participar nas decisões das suas 

políticas, seja a níveis mais elevados ou a níveis mais intermédios, Martins (2003). 
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No sentido de compreendermos algumas das causas desta problemática, é importante 

referir que, devido à evolução técnica e ao conhecimento científico (desde o início do século 

XX), os enfermeiros passaram a acumular uma diversidade de papéis, tais como: o de gestor 

da unidade de cuidados, o de apoio à pessoa doente e, também, com um relevo especial, o 

de colaborador no trabalho médico. 

De acordo com Lopes (1997), neste vasto conjunto de funções sempre foi concedido aos 

enfermeiros um certo "espaço de poder", tratando-se porém de um poder virtual, dado que 

havia sempre alguém a controlar tal poder, mesmo que de uma forma subjetiva. Por isso, os 

enfermeiros ocuparam sempre um papel essencial nas instituições hospitalares, mas 

ocupando sempre um lugar de retaguarda. 

Deste modo, os profissionais de enfermagem foram-se organizando e permitindo que os 

organizassem, no sentido de que aceitariam o dever de cuidar das pessoas sem nunca 

exigirem o direito de determinar o modo como satisfariam tal dever. Como tal, sempre se 

esperou que os enfermeiros respondessem à obrigação de cuidar fosse em que 

circunstâncias fosse (Salvage, 1990 citado por Martins, 2003). 

Neste sentido, os enfermeiros ocupam o seu tempo numa multiplicidade de tarefas e 

atividades polivalentes. No entanto, sabe-se que são constantemente dominados por uma 

sensação de ambivalência, por não estarem a realizar aquilo que lhes compete, devido à 

enorme quantidade de atividades que são obrigatórias e quotidianamente devem executar em 

tempo útil. 

Tal realidade, quando percebida, provoca sentimentos de irritação e de frustração nos 

enfermeiros, sentindo-se condicionados e levando-os a reagir à margem do seu ideal 

profissional e pessoal. Consequentemente, surge o stress laboral. 

Como já descrito anteriormente, as causas de stress são diversas e a resposta aos fatores 

indutores de stress, nomeadamente os de índole profissional, podem variar entre indivíduos 

e até no mesmo, em circunstâncias distintas. 

O stress relacionado com o trabalho, parece ser resultado de uma interação negativa do 

indivíduo com a tarefa e com a organização, onde a sobrecarga ou subcarga de trabalho, 

responsabilidade por pessoas, existência de conflitos, ambiguidade de papéis, fraca 

autonomia de decisão, má comunicação e liderança e deficientes condições físicas de 

segurança no trabalho, funcionam como agentes indutores de stress. 

No âmbito da saúde, como já vimos, é possível identificar alguns fatores percursores de 

stress associados às condições de trabalho, não só a nível físico mas essencialmente a 

aspetos organizacionais. Contudo, outros, são predominantemente de ordem socio-

emocional, estreitamente relacionados com a atividade desenvolvida pelos profissionais de 

saúde, em que é sabido que as exigências a nível emocional são particularmente relevantes. 

Concretamente, nos enfermeiros, são vários os estudos desenvolvidos ao longo dos anos, 
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mostrando que estes, no decorrer da sua prática clínica estão expostos a inúmeros fatores 

desencadeadores de stress.  

Resultados obtidos num estudo realizado por Wolfgang (1988), com 379 enfermeiros, 

referem-se às exigências dos doentes e aos conflitos na equipa, como principais fontes de 

stress nestes profissionais de saúde. 

Alguns estudos desenvolvidos sobre esta temática, indicam que a sobrecarga de trabalho 

e a pressão do tempo, são apontados como as principais circunstâncias indutoras de stress 

em profissionais de saúde, estando intimamente relacionadas com a exaustão emocional 

(Negeliskii & Lautert, 2011; Lim, Bogossian, & Ahern, 2010; Xianyu & Lambert, 2006). 

Outro estudo desenvolvido com 92 enfermeiros chineses, de dois hospitais universitários, 

revelou que a sobrecarga de trabalho, o contato com doentes terminais e os conflitos com os 

médicos, foram as fontes de stress predominantes em enfermeiros (Xianyu & Lambert, 2006). 

Relativamente a estudos portugueses, numa investigação levada a cabo por Santos e 

Teixeira (2008), com 965 enfermeiros, evidenciou que eram fatores geradores de stress nos 

enfermeiros, aspetos como: a morte e o sofrimento dos doentes, a pressão do tempo e dos 

resultados, a falta de recursos, a carga de trabalho, a dificuldade de lidar com a “frustração” 

de não serem “deuses”, o contacto com a família dos doentes e as relações entre os vários 

grupos profissionais. 

A sobrecarga de trabalho, a pressão do tempo e a falta de recursos, constituíram os 

fatores indutores de stress mais frequentemente referidos entre enfermeiros a exercer em 

serviços distintos (Gomes, Cruz, & Cabanelas, 2009; Leite, 2009; Gomes & Cruz, 2004; 

McIntyre, McIntyre, & Silvério, 2001). Estes fatores parecem estar relacionados com 

solicitações múltiplas e simultâneas, em que Edwards (2006) identificou como situação 

particularmente geradora de stress em enfermeiros, as interrupções frequentes durante a sua 

atividade. 

Também Leite (2009) e Gonçalves (2013a) concluíram nas suas pesquisas, que os 

conflitos entre profissionais, foram os fatores indutores de stress mais apontados, 

nomeadamente em amostras de enfermeiros que trabalhavam em Blocos Operatórios. 

 De seguida iremos descrever o impacto negativo que o stress no trabalho provoca, quer 

ao nível individual quer ao nível organizacional e consequentemente impacto na 

produtividade. 
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4 | IMPACTO DO STRESS LABORAL 

 

 

As consequências negativas do stress manifestam-se no domínio da saúde e na 

produtividade. Consequências como a angústia, a desmotivação, a incapacidade, o sub-

rendimento, o mau desempenho, a produtividade insatisfatória e o reduzido envolvimento no 

trabalho e na vida real, são outros dos exemplos em que o stress pode estar presente.  

Ao nível do trabalho, como já vimos, as pessoas sofrem de stress quando sentem que há 

um desequilíbrio entre as solicitações que lhes são feitas e os recursos de que dispõem para 

responder a essas solicitações. Cada indivíduo reage de forma diferente às mesmas 

circunstâncias, sendo que uns reagem melhor do que outros à pressão de muitas solicitações. 

O que conta é a avaliação subjetiva que cada indivíduo faz da sua situação, não sendo 

possível determinar com base exclusivamente na situação, o stress que esta pode provocar. 

Algumas consequências do stress podem refletir-se ao nível da saúde individual e ainda 

ao nível da organização. Neste contexto, iremos identificar algumas das consequências 

individuais e organizacionais pelas quais o stress pode ser responsável. 

 

 

4.1. Consequências Individuais 

 

As consequências individuais do stress, são o que na globalidade, as pessoas melhor 

conhecem. O stress afeta a saúde, já que este provoca alterações nas atitudes individuais, 

promovendo o envolvimento em comportamentos relacionados com a doença (e.g., vigilância 

de sinais e sintomas, consultas médicas, entre outros). Quando as situações de stress são 

muito prolongadas, intensas ou frequentes e o indivíduo não possui adequadas possibilidades 

de resistência ou adaptação, o stress pode causar doenças. Destas, podem resultar 

alterações comportamentais, ou efeitos fisiológicos nocivos de duradouras respostas ao 

stress, dependendo também da combinação de fatores predisponentes quer de natureza 

genética e psicológica.  

Neste sentido, com base na literatura consultada iremos descrever de forma sucinta 

algumas doenças e comportamentos decorrentes das consequências negativas do stress. 

 

§ Comportamentos Aditivos 

É do conhecimento da sociedade em geral, que o stress faz aumentar o consumo de 

tabaco, bebidas alcoólicas e drogas ilegais. O facto de não representar em si mesmo uma 

doença, este comportamento aditivo pode no entanto desencadear um considerável 
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número de patologias, como a cirrose hepática, diabetes, doenças cardiopulmonares e 

neoplasias malignas. 

Em termos financeiros, este tipo de consumos acarreta elevados custos tanto para quem 

os pratica, como pelas suas evidentes consequências para as economias nacionais, que 

associadas à sua elevada incidência social, o abuso destas substâncias é assumido como 

problema de saúde nacional e os seus utilizadores como populações de risco. 

 

§ Perturbações Gastrointestinais 

O sistema digestivo é uma das primeiras vítimas da acumulação de consequências 

nocivas do stress, pois quem já não teve a desagradável sensação de ter os ritmos 

intestinais alterados quando sujeito a um período de stress? O sistema gastrointestinal é 

especialmente sensível ao stress geral. A perda de apetite, é um dos sintomas mais 

relatados por pessoas em stress, devido à paralisação do trato gastrointestinal sob ação 

simpática, que pode ser seguido por vómitos, obstipação e diarreia no caso de bloqueios 

emocionais. Sinais de irritação e perturbação dos órgãos digestivos podem ocorrer em 

qualquer tipo de stress emocional. 

As perturbações gastrointestinais mais frequentes são a dispepsia funcional e as úlceras 

pépticas. Muitos dos indivíduos em stress, referem dificuldades digestivas, apontando as 

digestões lentas e pesadas, dores epigástricas e abdominais, sensação de enfartamento 

e intenso desconforto. Esta sintomatologia corresponde ao retardamento do esvaziamento 

gástrico, devido à redução da motilidade gástrica. 

As úlceras pépticas, são talvez, o típico quadro clínico no contexto atual do trabalho, 

registando-se com mais frequência em pessoas desajustadas no seu trabalho e que 

sofrem de tensão e frustração constantes. Estas resultam da excessiva secreção dos 

sucos ácidos produzidos durante a digestão. Esta secreção é altamente influenciada por 

estados emocionais, pois a investigação sugere que estar numa situação em que se 

antecipam consequências negativas, em que nada se pode fazer, pode desencadear 

doença péptica ulcerosa resultante dos altos níveis de sucos ácidos segregados (Serra, 

2011). 

 

§ Doenças Cardiovasculares 

São a primeira causa de morte nos países industrializados, pelo que foram uma das 

primeiras razões para o início de investigações no âmbito do stress no trabalho. Pesquisas 

desenvolvidas neste âmbito, revelaram que elevadas exigências psicológias do trabalho, 

combinadas com baixo poder de decisão faziam aumentar o risco de doença 

cardiovascular. Estes resultados têm sido confirmados ao longo das últimas décadas, pelo 

que se afirma existir uma notória relação causal entre stress no trabalho e doenças 
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cardiovasculares, independentemente do tipo de trabalho e do género dos indivíduos. 

Segundo Bohus e Koolhas (1993) citados por Serra (2011), a exposição a tipos diferentes 

de circunstâncias indutoras de stress tem demonstrado que é muito rápida a reatividade 

do coração às modificações do meio ambiente, com um tempo de latência mais curto, 

induzindo a alterações na frequência cardíaca, levando a doenças cardiovasculares, 

como doença cardíaca coronária, hipertensão arterial, arritmias cardíacas e lesões 

patológicas no sistema cardiovascular. 

 

§ Neoplasias 

O stress é um dos fatores que contribui para o aparecimento ou evolução de 

neoplasias, estando mesmo associado ao aumento de alguns dos seus fatores de risco, 

à maior disseminação de metástases e consequente aceleração de certos tipos de cancro 

e ao aumento de respostas desfavoráveis aos tratamentos (Quick, et al., 2013). 

Como a maioria dos carcinogénios parece induzir cancro através da danificação do DNA 

das células, a incapacidade do organismo em reparar estas células está criticamente 

relacionada com o risco de cancro. A reparação do DNA pode ser afetada pelo stress 

psicológico, Serra (2011). 

O stress pode ainda influenciar os processos de malignidade, de duas formas: 

aumentando a produção de células anormais e diminuindo a capacidade do organismo 

em as eliminar. Já Selye (1984) afirmava que a redução da imunocompetência podia 

concorrer para o desenvolvimento de neoplasias, já que o organismo perdia a capacidade 

de controlar e destruir pequenos nichos de células cancerosas. McKinnon et al. (1989) 

referidos por Serra (2011) comprovaram que o stress pode inibir a formação de células B, 

T e assassinas. 

 

§ Depressão 

As depressões surgem do entrecruzamento de predisponentes e precipitantes que 

afetam a pessoa no seu todo: organismo, estado de humor, pensamentos, perspetivas 

pessoais, vida social, familiar e profissional. Os fatores predisponentes correspondem a 

mecanismos de natureza genética ou a vulnerabilidades psicológicas que facilitam o 

desencadear do quadro clínico. Os precipitantes, referem-se às circunstâncias do meio 

ambiente que são capazes de ativar as vulnerabilidades do individuo, quer sob o ponto de 

vista genético quer psicológico, Serra (2011). 

Para Ramos (2016) é talvez a perturbação mais frequente e com maiores 

probabilidades de acontecer a cada um de nós. Têm sido distinguidos dois tipos de 

depressão, a endógena, sem causa aparente, e a exógena ou reativa, a qual tem sido 

associada às vivências de stress. 
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O stress pode causar depressão em grande parte pelos acontecimentos importantes de 

vida, sabendo-se através de pesquisas que esta associação é verdadeira já que a 

severidade da depressão depende da severidade dos acidentes de vida, pois quanto mais 

graves, mais intensa é a depressão. 

Ao nível do stress no trabalho, a depressão surge, quando falha a possibilidade de controlo 

pessoal, como já foi referido anteriormente. 

 

§ Perturbações Sexuais 

Uma vida sexual satisfatória é uma das condições essenciais para o equilíbrio, bem-

estar e saúde dos indivíduos. No entanto, esta pode ser perturbada pelo stress, diminuindo 

a disponibilidade emocional e inibir o prazer na intimidade, bem como precipitar algumas 

disfunções. Segundo Quick, Wright, Adkins, Nelson e Quick (2013) a primeira 

consequência sexual do stress no trabalho é a inibição do desejo, pois segundo estes 

autores a resposta de stress mobiliza a atenção e energia do indivíduo para o confronto 

com a situação indutora de stress, resultando na inibição do desejo e na redução da 

disponibilidade para os momentos amorosos, podendo os encontros sexuais revelar-se 

mais insatisfatórios porque “a cabeça não está ali”. 

 

§ Perturbações do Sono 

São das principais queixas das pessoas em stress, na medida em que os indivíduos 

referem sintomas como dificuldade em adormecer, sono fragmentado (acordar várias 

vezes durante a noite, com dificuldade em retomar o sono), acordar muito cedo e não ser 

capaz de voltar a adormecer, sono insuficiente e não retemperador e fadiga ao longo do 

dia. 

A relação entre o stress no trabalho e este tipo de perturbações é diretamente 

proporcional, pois estas afetam a concentração, vigília, memória, desempenho de tarefas 

e aumentam a propensão para acidentes (Ramos, 2001). 

 

§ Perdas de Memória 

A memória (a curto prazo), aliada às queixas relativas ao sono, é uma das funções 

afetadas pelo stress, sendo uma queixa recorrente observada na prática clínica. As 

pessoas referem esquecimentos frequentes de nomes de pessoas, o local onde deixaram 

objetos e tarefas que deviam cumprir, demonstrando grande preocupação, pois referem 

que “eu antes não era assim”. 

Dormir bem revela-se de extrema importância para a capacidade e qualidade da memória, 

pois é durante o sono que o cérebro procede à regulação neurohormonal indispensável à 
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manutenção da memória, organizando a informação acumulada ao longo do dia 

preparando-a para futuras utilizações, Rosch (1997) descrito por Ramos (2001). 

 

§ Morte 

Talvez seja o exemplo mais extremo das consequências individuais de stress, contudo 

sabe-se que o stress aumenta a susceptibilidade e o risco de acontecer a morte resultante 

de doenças, como os Enfartes Agudos do Miocárdio e a ocorrência de comportamentos, 

do qual o suicídio é exemplo mais radical (Ramos, 2001). 

 

§ Burnout 

O burnout é designado como um estado de fadiga física e emocional traduzindo a mais 

insidiosa e trágica consequência do stress no trabalho. Este instala-se a partir de vivências 

de stress no trabalho que confrontam a pessoa com um desajustamento entre as suas 

motivações e expetativas e os recursos que o trabalho disponibiliza para as satisfazer. Na 

tentativa de o superar, a pessoa envolve-se mais, sobrecarregando-se, sendo a 

consequência desta entrega esforçada, o burnout, a desistência, o cinismo e o 

distanciamento emocional quando a pessoa conclui que os seus esforços foram 

infrutíferos. 

Para Gil-Monte (2006), o Burnout é definido como uma resposta ao stress laboral crónico 

que aparece segundo um processo de reavaliação cognitiva, quando as estratégias 

iniciais para enfrentar o stress laboral crónico não resultam funcionais. Esta resposta é 

uma variável mediadora entre o stress percebido e as suas consequências, iniciando-se 

com um desenvolvimento de baixa realização pessoal no trabalho e alta exaustão 

emocional. 

 

 

4.1.1 Efeitos Individuais do Stress nos Enfermeiros 

 

As organizações de saúde constituem, por norma, organismos de grande dimensão e 

complexidade. Na origem desta complexidade, entende-se a existência de relações 

hierárquicas múltiplas e complexas, não só a nível formal, mas também na interdependência 

da atividade de vários grupos profissionais que nelas operam, assim como os elevados níveis 

de especialização de funções. Estas características, constituem fatores de natureza 

organizacional, que são facilitadores do aparecimento de conflitos interpessoais nestas 

instituições (Leite & Uva, 2012). 

Uma característica de elevada importância, associada à atividade dos enfermeiros, 

prende-se com a responsabilidade por pessoas. Esta, não só com os doentes, mas também 



 

 
 

- 68 -  

com os seus familiares e amigos, representando uma responsabilidade social. Segundo 

alguns autores, a responsabilidade por pessoas parece estar na origem de níveis mais 

elevados de stress que a responsabilidade por aspetos de natureza material, (Calhoun, 1980 

& McQuade, 1972) citados por Leite e Uva (2012). 

Na literatura está explanado de forma convincente que o stress é um fator constante na 

atividade profissional de enfermagem, independentemente da nacionalidade, área/serviço ou 

prática clínica. Os enfermeiros são um dos grupos profissionais de saúde que de mais perto 

lida com aspetos problemáticos de ordem física, psicológica e social. Particularmente, o 

cuidado a doentes em fase terminal, é uma das situações mais tensas e exigentes a que estão 

sujeitos muitos enfermeiros. Estes, quando incapazes de se libertarem do seu próprio medo 

da morte e do sofrimento, desenvolvem reações de stress, bem como sentimentos emocionais 

de impotência, culpa, frustração, ansiedade, insegurança, angústia, assim como perturbações 

somáticas, à medida que são confrontados com a realidade do sofrimento, da morte e da 

doença terminal, Gama (2013). 

Elevados níveis de stress, também parecem estar relacionados positivamente com a 

ansiedade manifestada pelos profissionais de saúde, com a insatisfação no trabalho e a 

rotatividade de pessoal, prejudicando a prestação de cuidados e constituindo um importante 

problema para as entidades empregadoras (Gray-Toft & Anderson, 1981; Zaghloul, 2008). O 

impacto exercido por estes fatores no indivíduo tem potencial prejudicial na sua saúde e bem-

estar físico e mental. 

Estudos desenvolvidos, por Lambert e Lambert (2008) e Gonçalves (2013a), evidenciam 

que os sintomas de stress encontrados em enfermeiros, foram agrupados em quatro 

categorias: cognitivos, físicos, emocionais e comportamentais (Quadro 2). Segundo estes 

investigadores, a experiência de stress por um longo período de tempo ou de forma crónica, 

pode ter efeitos destrutivos na saúde do indivíduo.  

Deste modo, importa conhecer as características e as particularidades do contexto de 

trabalho dos enfermeiros para promover uma adequada preparação dos profissionais, através 

do desenvolvimento de recursos ajustados às exigências do mesmo. 
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Quadro 2. Sintomas mais frequentes de stress em enfermeiros 
 

Sintomas de Stress 

Cognitivos 
Problemas de concentração 
Problemas de memória 
Negativismo 

Físicos 

Alterações gastrointestinais 
Falta de vontade para se levantar de manhã 
Cefaleias 
Palpitações 
Lombalgias  
Náuseas e tonturas 

Emocionais 

Agitação 
Irritabilidade 
Ansiedade 
Depressão 
Isolamento social 

Comportamentais 
Insónias 
Alterações de hábitos alimentares 
Diminuição da apetência sexual 

 

Fonte: Adaptado de Lambert & Lambert (2008) e Gonçalves (2013a) 

 

 

4.2. Consequências Organizacionais 

 
O stress afeta a saúde das organizações, podendo esta ser entendida como o conjunto 

de três conceitos: harmonia, capacidade de produção e vitalidade. Às organizações interessa 

que a sua saúde se traduza num aumento de ganhos e redução de custos, já que a saúde 

organizacional, designa um processo contínuo e sistemático de adaptações e mudanças no 

sentido de assegurar o pleno funcionamento das organizações (Quick, et al., 2013). 

Segundo vários investigadores, as organizações são sustentadas por quatro dimensões 

internas interligadas pela cultura organizacional: pessoas, estruturas, tecnologia e tarefas. A 

sobrevivência, a vitalidade e o sucesso empresarial depende em grande parte do equilíbrio 

destas quatro dimensões, ao mesmo tempo que o seu desajustamento ameaça o seu 

funcionamento. 

Uma organização saudável deve fazer esforços constantes para atingir a integração das 

suas quatro dimensões internas e o ajustamento com o ambiente externo. A saúde 

organizacional concretiza-se num processo contínuo de vigilância sobre possíveis 

incongruências internas e relações com o meio. É precisamente ao nível dos desajustamentos 

internos que resulta o stress no trabalho que se não for vigiado, prevenido e controlado torna-
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se num dos mais poderosos elementos destabilizadores da saúde organizacional, traduzindo-

se em custos para as organizações (Ramos, 2001). 

De acordo com Serra (2011) os custos do stress só podem ser calculados por indicadores 

indiretos, já que estes consistem no mal-estar, nas incapacidades e nas mortes prematuras 

que origina, decorrentes de transtornos físicos e psíquicos que induz, no consumo de 

analgésicos, tranquilizantes, tabaco, drogas ilícitas ou bebidas alcoólicas frequentemente 

utilizadas pelos indivíduos de forma a tolerar os seus efeitos. 

As repercussões do stress são muito significativas no mundo do trabalho, já que no plano 

organizacional traduz-se diretamente no comportamento do indivíduo e, indiretamente no 

clima da organização, na insatisfação com o desempenho das tarefas, na baixa adesão aos 

objetivos organizacionais, nos atrasos de produção, no absentismo, nos acidentes de 

trabalho, nas mudanças de emprego e nas reformas antecipadas (Serra, 2011). 

Conforme a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2010), em 2005 

observou-se uma redução dos níveis de stress nos números da UE-27. Contudo, a redução 

da exposição ao stress foi registada sobretudo nos países da UE-15 (20,2%), sendo que os 

novos Estados Membros continuavam a denotar altos níveis de exposição, acima dos 30%. 

Nos 15 Estados-Membros da UE pré-2004, estima-se que os custos do stress no local de 

trabalho e dos problemas de saúde mental dele decorrentes, correspondam entre 3 a 4% do 

produto nacional bruto, ascendendo anualmente a 265 mil milhões de euros.  

A redução do stress relacionado com o trabalho e dos riscos psicossociais constitui um 

imperativo não só moral como jurídico, sendo de extrema importância já que em 2002, o custo 

económico do stress relacionado com o trabalho na UE-15 foi estimado em 20 000 milhões 

de euros. No que se refere ao absentismo, a investigação mostra que do total de dias de 

trabalho perdidos, 50% a 60% estão relacionados com o stress, Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho (2010). 

Os estudos realizados, apontam para que os custos do stress relacionado com o trabalho 

para as empresas e os governos dos países em causa, rondem os 20 000 milhões de euros, 

e isto só em custos de absentismo e problemas de saúde. 

A seguir, para melhor entendimento desta problemática, descrevemos os custos diretos 

e indiretos que conduzem a custos para as organizações, decorrentes do stress no trabalho. 

 

 

4.2.1. Custos Diretos 

 

Estes são devidos aos decorrentes da participação dos indivíduos, do desempenho dos 

mesmos no local de trabalho e dos cuidados de saúde e dos prémios de compensação e 

indemnização. 
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§ Absentismo 

O termo indica a não comparência no local de trabalho, o que significa que as tarefas 

que a pessoa ausente deveria fazer, ou não são cumpridas ou terão que ser executadas 

por terceiros. O absentismo acarreta custos para as organizações, tanto pelo trabalho que 

não é executado como pela contratação excecional de outras pessoas para a realização 

do mesmo. Pode ainda contribuir para diminuir a moral dos restantes trabalhadores, pois 

muitas vezes são eles a colmatar a ausência do colega em falta. Por outro lado, é muito 

díficil para uma organização atingir os seus objetivos se os funcionários faltam ao 

trabalho, podendo mesmo, ao nível da gestão, fazer adiar decisões importantes. 

O absentismo pode ainda ser benéfico para a organização já que pode revelar-se uma 

boa estratégia de coping para o indivíduo. Assim, pode ser melhor que o trabalhador falte 

um ou outro dia ao trabalho por estar doente, cansado ou em stress, do que comparecer 

e tomar decisões erradas contribuindo para um decréscimo da produtividade (Quick, 

Wright, Adkins, Nelson, & Quick, 2013). 

No entando, as organizações procuram fazer face ao absentismo e falta de assiduidade, 

atribuindo prémios financeiros, obtendo deste modo resultados significativamente 

satisfatórios. Porém, este tipo de estratégias apenas minimiza possíveis efeitos do stress, 

mas não resolve as suas causas. 

 

§ Presentismo 

Termo relacionado com o próprio significado da palavra - presente no local de 

trabalho. Na Europa, o presentismo é definido numa perspetiva positiva, em que o 

trabalhador mesmo doente vai para o seu local de trabalho e, mesmo com as suas 

limitações, consegue executá-lo. No entanto, este apresenta-se como um dos principais 

responsáveis pelas alterações da produtividade no trabalho, já que este conceito é 

utilizado para explicar o motivo pelo qual os trabalhadores estão presentes no trabalho 

mas, devido a problemas de saúde, sejam eles fisiológicos (e.g., cefaleias, dores crónicas, 

problemas respiratórios) ou psicossomáticos (e.g., ansiedade, depressão, dificuldade de 

concentração) não conseguem cumprir totalmente as suas funções afetando, de forma 

significativa, a sua produtividade, apresentando-se como um fenómeno mais frequente e 

com custos mais elevados que o absentismo (García, 2011; Hemp, 2004; Champman, 

2005; Johns, 2010) referidos por Palha (2014). 

Na profissão de enfermagem, são várias as investigações que começam a surgir neste 

âmbito. Num estudo desenvolvido num hospital de Lisboa (Martinez & Ferreira, 2012), 

numa amostra de 296 enfermeiros, avaliaram o número de dias, por ano, que estes 

passaram no trabalho com um problema de saúde e concluíram que no total os 
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enfermeiros deslocaram-se em média 530,2 dias por ano com a presença de um problema 

de saúde. 

O seu aparecimento está intimamente relacionado com as mudanças do contexto de 

trabalho, nomeadamente, à insegurança, ao desemprego, necessidades de progressão 

na carreira e pressões financeiras. Ribeiro (2011) declara que este surge do mesmo modo, 

quando há mudanças e reestruturação nas organizações e quando se verifica uma 

diminuição do efetivo e um aumento do trabalho, originando um sentimento de 

insegurança nos trabalhadores. García (2011) corrobora estes dados, afirmando que a 

crise atual e o medo de perder os seus empregos leva a uma redução da taxa de 

absentismo muito significativa e a um aumento considerável do presentismo. 

 

§ Turnover20 

Uma elevada taxa de turnover resulta em custos significativos de recrutamento, 

seleção e formação com vista à substituição do trabalhador que abandona a organização, 

estimando-se que esse custo corresponda a cinco vezes o seu salário mensal (Quick, et 

al., 2013). 

Por outro lado, o turnover pode afetar de forma preocupante a eficiência e eficácia de uma 

organização, quando são os bons colaboradores que a abandonam. Neste sentido, ao 

colmatar as faltas destes colaboradores, a organização vê-se forçada a encontrar 

substitutos com os mesmos níveis de conhecimento, experiência e eficácia, o que de 

alguma forma pode revelar-se dispendioso. 

Porém, no mundo atual, em constante mudança, a prática de turnover, pode revelar-se 

uma condição saudável, pois promove a flexibilidade das organizações e reforça a 

empregabilidade das pessoas. Uma organização equilibrada deve procurar manter uma 

taxa de turnover adequada, no sentido de assegurar a sua renovação, evitando perder os 

colaboradores que não quer perder, impedindo desta forma custos consideráveis (Ramos, 

2001). 

 

§ Greves 

As greves, são talvez a consequência de stress mais radical que afeta as pessoas no 

trabalho. Para Ramos (2001) a greve revela um desajustamento nas dimensões internas 

da organização, cuja gravidade percebida pelos empregados justifica a paragem do 

trabalho. Assim, a organização perde um volume considerável de receitas com as greves, 

já que é suspensa a produção além de acarretar outros prejuízos para as organizações, 

perturbando a sua relação com o meio exterior, nomeadamente com clientes e 

                                                
20 Número e frequência da saída voluntária ou involuntária de pessoas da empresa, Ramos (2001). 



 

 
 

- 73 -  

fornecedores, no caso dos enfermeiros, adiam-se cuidados prestados aos doentes (e.g., 

anulação de consultas médicas, não realização de tratamentos e/ou cirurgias) e 

consequentemente agravam-se estados de saúde. 

 

§ Desempenho no Trabalho 

As organizações dependem do rendimento dos seus funcionários, ou seja do seu 

desempenho. O stress, influencia o desempenho ao deteriorar a maneira como as 

pessoas decidem os seus comportamentos no trabalho, principalmente para que objetivos 

canalizam os seus esforços, empenhando-se muito ou pouco e se utilizam ou não as suas 

capacidades. Se o desempenho dos indivíduos no trabalho é prejudicado, o mesmo 

acontecerá com a eficiência, eficácia e consequentemente com a produtividade das 

organizações. 

Da mesma forma que os incentivos existem para atenuar o absentismo, as organizações 

recorrem a estes prémios financeiros, contrariando as quebras de produtividade devidas 

ao mau desempenho dos colaboradores no sentido de contrariar estes efeitos. Contudo, 

os prémios de assiduidade e produtividade não alcançam frequentemente os resultados 

esperados, facto que os especialistas em recursos humanos não conseguem explicar 

(Ramos, 2001). 

 

§ Acidentes de Trabalho 

O stress provoca um aumento na propensão para todo o tipo de acidentes. Sabe-se 

que os acidentes de trabalho implicam custos para as organizações que são tanto 

maiores, quanto mais grave for o acidente, quer em termos de produção perdida, quer em 

termos de saúde do trabalhador. Já Warshaw (1979) citado por Quick, et al. (2013), 

reforçou esta ideia quando afirmou que uma pessoa em stress era um acidente prestes a 

acontecer. 

Concretamente na profissão de enfermagem, os acidentes de trabalho nas instituições de 

saúde são múltiplos e têm sido foco de interesse na comunidade científica, 

nomeadamente após a década de noventa, a partir da qual surgiu um conjunto de 

normativas legais com enfâse nas condições de Saúde, Higiene e Segurança, nos locais 

de trabalho (Martins, 2014). Segunto esta autora, o ambiente hospitalar, constitui por si 

só, um meio propício ao aparecimento de acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

já que os trabalhadores deste setor têm um risco 1,5 vezes maior de ter acidentes de 

trabalho ou padecer de doenças profissionais comparativamente aos trabalhadores dos 

restantes setores. 

Aliado ao stress, sabe-se que trabalhar sob tensão, onde a capacidade de concentração 

e resposta estão diminuídas, pode facilitar a propensão para os acidentes de trabalho. 
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§ Custos de Saúde 

É indiscutível que o stress aumenta os custos diretos com a saúde, tanto ao nível dos 

pagamentos de cuidados de saúde, como quanto aos prémios de seguros. Todavia, não 

é fácil calcular os custos com a saúde e mais díficil é calcular aqueles que são relativos 

ao stress.  

Tomemos como exemplo os custos organizacionais com dois problemas de saúde 

relativamente associados ao trabalho: a depressão e os enfartes agudos do miocárdio. A 

depressão mergulha as pessoas num sofrimento tal, incapacitando-as para o 

funcionamento social, mas raramente implica um internamento hospitalar. Por outro lado, 

os enfartes agudos do miocárdio, implicam necessariamente esse procedimento. Assim, 

poder-se-ia quantificar os custos de uma e de outra doença a partir das despesas 

hospitalares e medicação, no entanto, não só elas não são comparáveis, como a 

depressão é muito mais frequente que os enfartes agudos do miocárdio (Ramos, 2001). 

De acordo com Cartwright e Cooper (1997), no total as empresas norte-americanas 

gastam mais de 700 milhões de dólares anualmente para substituir os mais de 200.000 

homens entre os 45 e 65 anos que morrem ou ficam incapacitados em resultado de 

doenças cardiovasculares. Por outro lado, os custos com seguros individuais de saúde 

subiram cerca de 50% nos últimos vinte anos, mas a contribuição das organizações 

aumentou cerca de 140%. Em termos de custos organizacionais com a saúde associada 

ao stress, só dispomos de exemplos norte-americanos pois nestes, são as próprias 

organizações que os suportam, através de seguros de saúde. A nível Europeu, estes 

custos diluem-se nas despesas dos Sistemas Nacionais de Saúde e são os impostos dos 

cidadãos que suportam essa fatura. Com efeito, os Governos mostram uma tendência em 

motivar os cidadãos a título individual e as organizações a suportar essa fatura, assumindo 

esse tipo de despesas, razão pela qual os seguros de saúde estão em crescente. 

 

§ Compensações e Indemnizações 

São o quarto tipo de custos organizacionais relativos ao stress, devidos ao pagamento 

de compensações e indemnizações aos trabalhadores que se queixam de terem sido 

lesados pelas consequências de stress no trabalho. Por norma, essas queixas 

compreendem perturbações emocionais (e.g., depressão) e doenças físicas (e.g., 

hipertensão, enfarte agudo do miocárdio). 

Nos EUA, existe um organismo legal especificamente destinado a este tipo de queixas 

dos empregados contra os empregadores, a fim de executar as indemnizações, o 

Workers’ Compensation. No início, esta entidade deliberava apenas sobre queixas 

relativas a problemas físicos, mas com o tempo tornaram-se mais comuns as queixas 

relativas a problemas emocionais consequentes da ação negativa do stress (DeFrank & 
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Ivancevich, 1998). Contudo, apesar da maior dificuldade em analisar dados emocionais 

do que danos físicos, e das restrições e melhoramentos nas leis operadas durante a 

década de 90, o patronato norte-americano pagou no ano de 1996, cerca de 80 biliões de 

dólares em indemnizações a trabalhadores (Quick, et al., 2013). A nível Europeu este tipo 

de custos diretos motivados pelo stress não possui ainda uma grande expressão, no 

entanto assiste-se já a um aumento nos lítigios interpostos por trabalhadores e sindicatos 

(Cartwright & Cooper, 1997). 

 

 

4.2.2. Custos Indiretos 

 
Os custos indiretos resultam da relação que o trabalhador estabelece com a organização, 

refletindo-se na perda de vitalidade (e.g., baixa moral, baixa motivação, insatisfação), nas 

falhas de comunicação entre colaboradores, dos erros de tomada de decisões e da qualidade 

das relações de trabalho. 

 
§ Perda de Vitalidade 

Esta traduz-se em baixa moral, reduzida motivação e insatisfação no trabalho. Este 

deixa de ser prazenteiro (as tarefas não são realizadas com alegria e empenho) para dar 

lugar à obrigação de trabalhar. Numa organização sem vitalidade, a força de trabalho não 

é tão produtiva quanto podia ser, já que a baixa moral, a falta de motivação e a insatisfação 

próprias de um trabalho que perdeu vitalidade, contribuem para vários custos diretos, 

referidos anteriormente. 

 
§ Falhas na Comunicação 

A comunicação é o instrumento essencial ao funcionamento de uma organização, 

traduzindo a sua perturbação uma nova categoria de custos indiretos organizacionais. As 

pessoas em stress tendem a evitar comunicar com os outros de forma a defenderem-se. 

Reduzir o número e frequência dos comportamentos de comunicação é um mecanismo 

de coping muito utilizado, porque se revela momentaneamente eficaz já que se evita o 

confronto com o problema. Contudo, ao nível da organização, acarreta custos a médio 

prazo pois obstrui a eficácia no trabalho e, como não existe trabalho solitário e 

independente, no seio de uma empresa, todo aquele que depende em qualquer grau da 

pessoa que comunica menos, será afetado. Quick, Wright, Adkins, Nelson e Quick (2013) 

reforçam a importância deste efeito ao nível da gestão, já que ela encerra funções que 

assentam na transmissão de instruções, na partilha de informação e no esclarecimento 

de atividades e objetivos para a organização. 
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§ Qualidade das Relações Interpessoais no Trabalho 

O stress afeta sem dúvida o relacionamento interpessoal, assim como a redução na 

frequência da comunicação. Quick, et al. (2013) apontam que associado a este 

distanciamento, se conta a emergência de sentimentos de desconfiança, desrespeito, e 

animosidade contribuindo decisivamente para a deterioração da qualidade no trabalho. 

Como resultado, os conflitos normais na vida de uma organização, são transformados em 

situações conflituosas destrutivas. Deste tipo de relações à violência física e psicológica, 

vai um curto espaço que percorrido leva ao declínio das relações interpessoais no trabalho 

com todos os custos aí implicados. 

 
§ Erros na Tomada de Decisão 

Tendo por base que a eficácia organizacional assenta nas boas decisões, os custos 

organizacionais do stress que resultam dos erros das tomadas de decisão, revelam-se de 

grande importância. De acordo com Ramos (2001) existem dois aspetos na origem das 

decisões erradas: a insuficiente informação e a diminuição da capacidade de julgamento. 

Pela insuficiente informação (quantitativa ou qualitativa), entende-se aquela que resulta 

em grande parte da comunicação deficiente, mencionada anteriormente. Naturalmente, a 

eficácia dos processos de decisão pressupõe o conhecimento sensato de todos os 

aspetos em questão. Se estes forem insuficientes ou desvirtuados, a decisão errada 

implicará custos para a organização. 

Por outro lado, se surgir a diminuição da capacidade de julgamento21, consequente à 

acumulação do desgaste provocado pelo stress, esta pode trazer impacto na redução e 

perspicácia na abordagem dos problemas. Uma pessoa em stress sente dificuldades em 

pesar os aspetos envolvidos na tomada de decisão, em ponderar alternativas e em 

articular informação relevante. 

 

No Quadro 3, apresentam-se de forma resumida, as consequências negativas do stress 

no trabalho, ao nível individual e da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Queixa mais frequente entre os gestores e empresários observada no contexto psiquiátrico, Ramos (2001). 
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Quadro 3. Consequências negativas do stress no trabalho 
 

Consequências Negativas do Stress no Trabalho 

Individuais 

Comportamentos Aditivos 
Perturbações Gastrointestinais 
Doenças Cardiovasculares 
Neoplasias 
Depressão 
Perturbações Sexuais 
Perturbações do Sono 
Perda de Memória 
Burnout 
Morte 

Organizacionais 

Custos Diretos 

Absentismo  
Presentismo 
Turnover 
Greves 
Desempenho no Trabalho 
Acidentes de Trabalho 
Custos de Saúde 
Compensações e Indeminizações 

Custos Indiretos 

Perda de Vitalidade 
Falhas na Comunicação 
Qualidade das Relações Interpessoais no 
Trabalho 
Erros na Tomada de Decisão 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2011) sustenta que um trabalho seguro e 

saudável contribui para melhorar a produtividade, já que a existência de más condições 

laborais levam à sua diminuição, podendo esta ter consequências diretas e indiretas graves 

na vida dos trabalhadores, das suas famílias e das organizações. 

 Relativamente à profissão de enfermagem, sabe-se que a presença de fatores de risco à 

saúde dos enfermeiros não é só um risco para os mesmos, para os doentes que estão sob os 

seus cuidados, mas também, constitui um encargo financeiro para o empregador, tanto em 

termos de custos com os cuidados de saúde como, nos custos associados à redução da 

produtividade.  

Silva (2009) chega mesmo a afirmar, que devido aos cortes orçamentais e às constantes 

exigências das populações, os serviços de saúde preocupam-se, cada vez mais, em prestar 

um maior número de serviços, diminuindo os custos associados e aumentando os lucros 

efetivos, sem terem em conta as condições de trabalho dos seus trabalhadores e o risco que 

advém da pressão exercida nos mesmos. 
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5 | GESTÃO DO STRESS LABORAL 

 

 

 Conforme estudos realizados pela OMS, o stress é uma das doenças com maior impacto 

no século XXI, tornando-se responsável por uma grande taxa de absentismo e de consumo 

de anti-depressivos e ansiolíticos pela sociedade em geral, nomeadamente em Portugal 

(Faria, 2017) e em Espanha (Domingo, 2016). 

 Como descrito no capítulo atrás, os sintomas de stress são inúmeros e podem ocorrer 

quer a nível físico, psicológico e comportamental. Grande parte da sociedade, vive com estes 

sintomas, não os relacionando directamente, com o stress laboral. 

 Uma forma de gerir ou lidar com o stress que se vive no quotidiano, é recorrer a 

estratégias, sejam elas pessoais ou em grupo, portanto, recorrendo ao coping. 

 

 

5.1. Coping  

 

O termo coping, é descrito na literatura anglo-saxónica em termos de estratégias, estilos, 

táticas, respostas, cognições ou comportamentos, utilizadas pelo ser humano para lidar com 

as ocorrências indutoras de stress. 

A palavra deriva do francês couper mas foi introduzida e assimilada pela língua inglesa 

há longa data. A definição deste conceito, prende-se com significados como: confrontar, lidar, 

fazer face, suportar, aguentar (...). No entanto, o seu sentido rigoroso refere-se à capacidade 

de lidar com ocorrências indutoras de stress, definindo estratégias para lidar com o mesmo 

(Serra, 2011). Tem ainda sido definido, como um fator estabilizador, que facilita o ajustamento 

individual quando se está perante situações ou em momentos stressantes. 

Segundo Lazarus e Folkman (1984), tendo em conta o cariz psicológico do termo, o 

coping representa um conjunto de respostas cognitivas, emocionais e comportamentais 

realizadas pelo indivíduo, com a finalidade de diminuir a carga física, emocional e psicológica 

ligada aos acontecimentos indutores de stress, que são avaliados como ultrapassando os 

seus recursos, quer sejam pessoais quer sociais. 

Os recursos que alguém possui, dizem respeito a aspetos muito diversos, como a 

experiência da pessoa, as características da sua maneira de ser, a sua capacidade económica 

ou unicamemente, a possibilidade de apoio por parte da rede social onde está inserida 

(Quadro 8). Quantos mais recursos, menos relevante e perturbadora se torna determinada 

situação. 
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Quadro 4. Recursos para lidar com o stress 
 

 
Fonte: Adaptado de Serra (2011) 

 

 

Neste contexto e referindo Serra (2011), os recursos sociais e pessoais de coping 

determinam:  

§ a avaliação que o indivíduo faz das ocorrências; 

§ a repercussão que as circunstâncias indutoras de stress podem ter sobre o 

indivíduo; 

§ os processos de coping que são utilizados para lidar com elas; 

§ a adaptação que se verifica a curto e a longo prazo. 

 

Já as estratégias de coping e a sua eficácia, avaliam-se pela capacidade que as mesmas 

têm em reduzir de imediato a perturbação sentida, bem como, evitar em termos futuros, o 

prejuízo do bem-estar ou do estado de saúde do ser humano. Podem surgir de forma isolada 

ou em simultâneo e ser orientadas pelo indivíduo em três vertentes distintas: para a resolução 

direta do problema, para a atenuação das emoções sentidas e para a interação social, Serra 

(2011). 

 

A) Estratégias de coping orientadas para a resolução do problema 

Usadas quando o indivíduo orienta os seus esforços para resolver a situação que lhe 

induziu stress. Este tipo de estratégia visa estabelecer um plano de ação que é seguido até 

eliminar de vez a causa de stress. Evita que se prolongue um estado que é desagradável e 

que pode ser prejudicial para a sua saúde e bem-estar. Estas são sempre aconselháveis, pois 

anulam de uma só vez a fonte de perturbação. O indivíduo tende a utilizá-las quando o stress 

é sentido como pouco intenso e a situação tida como controlada e de fácil resolução. 

 

Recursos para lidar com o stress 

 
Recursos 
Sociais 

 

• Rede social em que o indivíduo está inserido e facilidade de acesso 
a pessoas que possam prestar-lhe ajuda; 

• Capacidade Económica; 
• Tipos de relações com familiares e amigos; 
• Saúde física (pela capacidade que traz de “atuação social”). 

 
Recursos 
Pessoais 

 

• Constituídos pela experiência adquirida na resolução de eventuais 
crises anteriores;  

• Pela autoconfiança e desenvolvimento do Eu; 
• Pelas aptidões em resolver problemas;  
• Pelas aspirações pessoais (que podem levar um indivíduo a 

“lutar”ou a “abandonar-se” perante os acontecimentos. 
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B) Estratégias de coping dirigidas para a atenuação das emoções sentidas 

Neste tipo de estratégias, os esforços são mais canalizados para reduzir o estado de 

tensão emocional. As emoções quando atingem uma intensidade grande, são difíceis de 

tolerar, desorganizando a pessoa e o seu bem-estar. A pessoa tenta falar do seu problema 

com alguém, ou tenta fugir, pois há indivíduos que procuram fugir no “tempo e no espaço” 

realizando uma viagem que o afaste temporariamente do problema. Outras, porém, tentam 

atuar diretamente sobre a emoção: fumando, ingerindo bebidas alcoólicas ou alimentos em 

excesso, praticar exercícios de relaxamento ou ingerir medicamentos com regularidade. 

 

C) Estratégias de coping focadas na interação social 

Referem-se à forma como a pessoa lida e mantém o relacionamento social com as outras 

pessoas em situações de stress. Independentemente dos recursos da rede social onde o 

indivíduo esteja inserido, é muito valorizada a qualidade de apoio recebido (Pilcher e Bryant, 

2016). 

Para Serra (2011) se as estratégias têm êxito, o stress é reduzido e promove-se bem-estar 

ao indivíduo, por outro lado, se não forem eficazes, o stress mantém-se, originando mal-estar 

e doença. O grau de eficácia pode ser determinado pelo tipo de recursos que o indivíduo 

apresenta, assim como pelo problema com que é confrontado (Figura 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estratégias de Coping (elaboração própria) 



 

 
 

- 81 -  

No Quadro 5, a seguir, apresentamos de forma resumida as principais estratégias para 

lidar com o stress, de acordo com a literatura consultada. 

 
Quadro 5. Estratégias para lidar com o stress 
 

 
Fonte: Adaptado de Serra (2011) 

 

 

5.1.1. Coping em Enfermeiros 

 
Como já descrevemos anteriormente, com base em estudos realizados, o stress 

ocupacional, parece estar intimamente ligado a uma maior incidência de problemas físicos e 

psicológicos que levam à diminuição da produtividade, a taxas mais elevadas de absentismo, 

acidentes de trabalho, erros de desempenho, invalidez e problemas familiares. 

Os enfermeiros não são exceção, pois como trabalhadores do setor da saúde, quem na 

literatura é descrito há longa data como profissão de alto risco (McIntyre, McIntyre, & Silvério, 

1999), ainda existe a crença que estes estão imunes à doença, pelo facto de possuírem 

conhecimentos no campo da saúde. 

Contudo, tal não é verdade, e são cada vez mais os estudos que comprovam que os 

enfermeiros também adoecem em consequência do seu trabalho diário, com pessoas, 

sobretudo doentes. 

Este aspeto, remete-nos para as estratégias de coping que muitas vezes os enfermeiros têm 

que recorrer, para fazer face às contrariedades da sua prática diária. 

Neste sentido, após revisão da literatura, as estratégias de coping mais frequentes em 

enfermeiros, prendem-se com o assumir da responsabilidade dos atos, realizando a própria 

crítica ou seja, procuram o coping ativo apoiando-se no suporte social emocional junto de 

terceiros e efetuam uma reavaliação positiva com mudança de atitudes ou comportamentos 

Estratégias de Coping 

Indivíduos com estratégias pobres de coping tendem a sentir que a solução dos seus problemas 
não depende deles e assim, evitam a resolução ativa e o seu confronto. 
Pessoas emocionalmente estáveis e extrovertidas tendem a revelar melhores estratégias de 
coping em situações de stress do que outras com características opostas. 
Um bom autoconceito e estratégias de coping adequadas são preditoras de uma boa saúde 
mental. 
Sujeitos com uma boa saúde mental diferenciam-se dos que têm má saúde mental, porque 
usualmente adotam uma atitude de confronto e resolução ativa dos problemas. Entendem que 
a resolução destes depende de si, e têm um controlo adequado das emoções. 
Indivíduos com transtornos emocionais, provêm de famílias com má comunicação entre os seus 
membros, não sentem orgulho de pertencerem a essa família e existe um nível global pobre de 
recursos e de coping familiares. 
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(Guia, 2015; Martínez & Ferreira, 2012). Os resultados obtidos por Gonçalves (2013a), 

também indicam que os enfermeiros evidenciam controlo pessoal das situações, planeando 

estratégias para a sua resolução, com o objetivo de procurar o confronto e uma resolução 

ativa dos problemas. Esta autora, refere ainda, que os enfermeiros possuem eficazes 

estratégias no controlo das emoções e não deixam que as situações indutoras de stress, 

interfiram nas suas atividades diárias, não abandonando de forma passiva as situações.  

Relativamente ao género, é descrito na literatura, num estudo comparativo com 

enfermeiros portugueses e espanhóis, realizado por Sapata (2012), que os indivíduos do 

género feminino, demonstram utilizar com mais frequência estratégias de coping focadas nas 

emoções.  

Frequentemente, os profissionais de enfermagem não se apercebem dos problemas de 

saúde aos quais os próprios estão sujeitos. Guido et al. (2009) afirmam mesmo que na sua 

prática laboral, os enfermeiros agem com pouca consciência (ou nenhuma) do stress a que 

estão expostos. Este aspeto, poderá ser nocivo, como afirma a autora e seus colaboradores, 

para o adequado desenvolvimento de estratégias de combate ao stress, conduzindo ao 

desgaste físico e emocional, uma vez que o reconhecimento do stress e seus efeitos é 

imprescindível para a sua resolução. 

Velez (2003), no que concerne às intervenções para enfrentar o stress, destaca a 

necessidade de desenvolvimento de estratégias a três níveis: individual, relacional e 

organizacional.  

Ao nível individual, o autor priveligia a formação comportamental sobre gestão do tempo, 

formação teórica específica, psicoterapia individual da intervenção na crise e o 

desenvolvimento de estratégias de apoio, aconselhamento e tratamento. 

No nível relacional, refere a necessidade de promoção de uma boa interação 

indivíduo/organização, potenciadora do desenvolvimento do profissional. Aqui, a formação 

relacional tem principal destaque a aplicada sobretudo à gestão de conflitos.  

No campo organizacional, afirma que deve ser assumida uma postura ativa na eliminação de 

fatores de stress organizacional e prevenção de situações indutoras de stress, progredindo 

no sentido da promoção de uma organização “saudável”. O suporte social dentro da própria 

organização, revela-se de extrema importância, na medida em que é apontado como meio 

minimizador de stress e potenciador de qualidade de vida no trabalho.  

Por outro lado, parece constituir-se como estratégia protetora, uma vez que quanto maior é o 

suporte social (familiar e institucional) menor são os níveis de stress. 

Guido e seus colaboradores (2009) asseguram que os profissionais de enfermagem e 

equipas que são alvo de processos de atualização e formação permanente, se encontram 

mais capacitados e preparados para enfrentarem as exigências profissionais, tornando os 

seus cuidados mais seguros. Neste sentido e na área da enfermagem, o treino dos 
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profissionais para situações mais difíceis na prática dos cuidados, tais como a morte, os 

conflitos interpessoais e a comunicação, é considerado como uma boa estratégia de redução 

de níveis de stress. 

 

 

5.2. Engagement  

 

O crescente desenvolvimento no campo da Psicologia Positiva (Organizacional), da qual 

resultaram milhares de artigos relativos aos efeitos adversos do stress ocupacional, fez com 

que surgisse um fenómeno emergente, o Engagement no trabalho, considerado por muitos 

investigadores, o oposto do burnout. 

Schaufeli e Salanova (2006), consideram que a origem do engagement no trabalho 

relaciona-se intimamente com o aparecimento da psicologia positiva, já que esta, evidencia 

os aspetos positivos do indivíduo e no seu relacionamento com os recursos que possui. 

Como já referimos, o conceito de engagement no trabalho é visto como o oposto do 

burnout. Ao contrário dos que padecem da síndrome de burnout, trabalhadores com 

engagement têm um sentido de energia, estão conectados com o trabalho, e vêem-se 

capazes de lidar com as solicitações diárias do seu trabalho.  

O engagement nos últimos anos, tem sido tema de muitos estudos. De forma 

inquestionável, foi-se compreendendo a utilidade deste conceito para as organizações, já que 

as conclusões das investigações realizadas, evidenciam que os recursos laborais quando 

geridos de maneira eficaz, potenciam o engagement no trabalho e, que por sua vez, fomentam 

uma boa saúde mental e um melhor desempenho dos recursos humanos. Houve até quem 

afirmasse, que o engagement funcionava como uma “epidemia” dando origem ao conceito de 

engagement coletivo (Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008). 

Segundo Schaufeli e Bakker (2010), a definição deste conceito, pode ser entendida de 

acordo com duas teorias, a do mundo dos negócios, cujo objetivo visa o lucro, a satisfação 

do cliente e retenção dos colaboradores; e a teoria académica, centrada no estudo de dados 

empíricos, onde o engagement é conceptualizado de forma diferente.  

Kahn (1990) foi o primeiro académico a conceptualizar o engagement no trabalho. Para 

este autor, os colaboradores envolvidos afetivamente com o trabalho, fariam melhor uso das 

suas capacidades físicas, emocionais, cognitivas e mentais no desempenho das suas 

atividades laborais. 

No decurso dos seus trabalhos, este investigador, identificou três condições psicológicas 

que se encontram nos trabalhadores engaged:  

• Significado - o trabalho por si só tem significado e é considerado desafiante; 

• Segurança - o lugar de trabalho é seguro, confiável e previsível;  
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• Disponibilidade - os recursos físicos e psicológicos necessários devem estar 

disponíveis para um melhor desempenho. 

 

Neste sentido, o engagement profissional, de acordo com Bakker, Schaufeli, Leiter e 

Tarisd (2008), apresenta-se como uma enorme vantagem competitiva quer para as 

organizações quer para colaboradores. Estudos recentes têm demonstrado que o 

envolvimento no trabalho está relacionado com a satisfação dos clientes e colaboradores 

(Salanova, Agut, & Peiró, 2005), a obtenção de resultados financeiros (Xantopoulou, Bakker, 

Demerouti, & Schaufeli, 2009) bem como a supervisão e avaliação do desempenho no 

trabalho (Bakker & Bal, 2010; Halbesleben & Wheeler, 2008). 

Nesta perspetiva, o engagement é considerado a antítese positiva do burnout (Gonçalves, 

2013). 

Conforme revisão da literatura, é possível distinguir duas correntes de pensamento em 

relação a estes dois constructos, burnout e engagement. Uma delas é de Maslach e Leiter 

(1997), que assume que o engagement e o burnout constituem pólos opostos de um contínuo 

bem-estar relacionado com o trabalho: representando o burnout o pólo negativo e o 

engagement o pólo positivo.  

Segundo estas investigadoras, o burnout define-se em termos de exaustão, 

desumanização e reduzida realização profissional, ao contrário do engagement que é 

caracterizado por energia, envolvimento e eficácia.  

Por definição, estes três aspetos do engagement constituem as três dimensões 

correspondentes ao burnout, medido pelo Maslach Burnout Inventory (Maslach, Jackson & 

Leiter, 1996). Isto significa que, baixos scores na escala de exaustão e desumanização e altos 

scores na reduzida realização profissional são um indicativo de engagement. 

Por outro lado, na corrente alternativa, de acordo com Schaufeli e Bakker (2010), o 

engagement é entendido como um conceito independente e distinto, relacionado 

negativamente com o burnout. Schaufeli, Salanova, González-Romá e Bakker (2002), 

sustentam esta teoria ao definirem o engagement no trabalho, como um estado mental 

positivo de realização, relacionado com o trabalho caracterizado pelo vigor, dedicação e 

absorção. 

O vigor, distingue-se pelos altos níveis de energia e resistência mental enquanto o 

indivíduo trabalha, tem vontade de investir no trabalho e persistência em situações de 

dificuldade.  

A dedicação, faz referência a uma alta implicação laboral, junto com um sentimento de 

pertença, entusiasmo inspiração, orgulho e desafio.  

Por fim, a absorção produz-se quando a pessoa está totalmente concentrada no seu 

trabalho, quando o tempo passa rapidamente e apresenta dificuldades na hora de se 



 

 
 

- 85 -  

desvincular do mesmo, devido a altas doses de satisfação e concentração experimentadas. 

Neste contexto, é importante referir que embora tenham surgido diferentes teorias sobre 

o engagement, foi consensual que este aborda um componente em termos energéticos 

(vigor), um componente emocional (dedicação) e um componente cognitivo (absorção) 

(Lorente & Vera, 2010). 

Demerouti e seus colegas citado por Esteves (2013), consideram ainda que o 

engagement está relacionado com as características específicas do local de trabalho, como 

a qualidade e quantidade dos recursos disponíveis, apoio social dos colegas, autonomia no 

trabalho, conteúdo da atividade, relação com as chefias e com as práticas de recursos 

humanos, nomeadamente o feedback, a avaliação de desempenho, o coaching e a formação. 

Um outro aspeto relativo ao engagement, prende-se com as suas possíveis 

consequências. Ao contrário do burnout, estas relacionam-se com as atitudes positivas 

relativas à organização, como satisfação no trabalho, comprometimento organizacional e 

baixa rotatividade (Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008), mas também a comportamentos 

organizacionais positivos, como iniciativa pessoal e motivação para a aprendizagem, trabalhar 

horas extra, e comportamentos pró-ativos (Salanova, Agut, & Peiró, 2005). Além disso, há 

indicadores que relacionam o engagement positivamente com a saúde, ou seja, baixos níveis 

de depressão e stress (Schaufeli, Taris, & Van Rhenen, 2008). Finalmente, parece que o 

engagement no trabalho está relacionado de forma positiva à performance no trabalho. 

Em síntese, estudos realizados na avaliação do engagement no trabalho, evidenciam que 

este está associado negativamente com o burnout. Além de que, o engagement deve ser 

diferenciado do workaholism, pois os recursos no trabalho funcionam como motivadores do 

engagement no trabalho e, em consequência, os trabalhadores engajados apresentam 

atitudes positivas em relação ao seu trabalho, apresentando boa saúde mental, assim como 

um melhor desempenho do que os sem engagement. Por fim, o engagement não é restrito ao 

indivíduo, mas pode “contagiar” outros funcionários, levando ao que pode ser denominado 

engagement coletivo. 

 

 

5.2.1. Enfermeiros Engaged 

 

Para Lorente e Vera (2010) os trabalhadores engaged, têm um forte sentimento de 

pertença com a organização, são fiéis à mesma, rendem muito mais do que lhe é exigido, têm 

um sentimento de conexão energética e efetiva com o seu trabalho, são proativos, procuram 

e aceitam responsabilidades, propõem alternativas de melhoria e apresentam valores que 

coincidem com os da organização. 
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Sabe-se que cada vez mais, o capital intelectual é de extrema importância para as 

organizações, já que estas, necessitam de trabalhadores capazes e dispostos a intervir 

psicologicamente no seu posto de trabalho.  

Desta forma, aos trabalhadores é-lhe exigido possuir competências a vários níveis: 

emocionais (e.g., inteligência emocional, empatia, otimismo, esperança, confiança e 

autoestima); cognitivas (e.g., vigilância, atenção, concentração, criatividade e inovação); 

motivacionais (e.g., curiosidade, abertura a novas experiências, vontade de aprender, 

flexibilidade mental, autocontrolo, autoeficácia, iniciativa pessoal, pró-atividade, energia); 

comportamentais (e.g., gestão de tempo, capacidade de negociação, capacidade de 

estabelecer relações interpessoais, sociais e de comunicação (Salanova & Schaufeli, 2009). 

De acordo com o exposto, os enfermeiros não são exceção. A eles, que diariamente são 

confrontados com a doença, sofrimento e morte, além das inúmeras horas ao serviço em 

horários completamente desfasados da vida familiar, é-lhes exigido diariamente um esforço 

acrescido para fazer face às muitas dificuldades do sistema nacional de saúde. Muitas 

pesquisas realizadas com enfermeiros, centram-se nos aspetos negativos do seu trabalho, 

nomeadamente nos stressores do mesmo. Contudo, pretendemos neste estudo, salientar as 

características que promovem o engagement nos enfermeiros, ainda que em contexto de 

trabalho adversos, ou com grande carga emocional negativa. 

As mudanças que se vão gerando nas organizações de saúde ao longo dos tempos, 

despoletam uma necessidade urgente de desenvolver um capital humano que se torne num 

elemento essencial na saúde e bem estar dos colaboradores, ajudando-os a lidar com as 

exigências no trabalho e estabelecendo um elo positivo entre os resultados individuais e a 

organização. 

Segundo Salanova e Schaufeli (2009), os trabalhadores engaged, caracterizam-se por 

um senso de energia e eficácia associadas às suas atividades no trabalho, achando-se 

capazes de lidar com as exigências diárias. Estes elementos, são agentes ativos que tomam 

a iniciativa e tentam olhar para novas mudanças, adaptando-se rapidamente a novas 

situações; são indivíduos cujo envolvimento no trabalho se traduz por um elevado nível de 

qualidade; o que por norma é sustentado por um feedback positivo dos supervisores e da 

organização, através de promoções, salários atrativos e satisfação profissional. São 

profissionais que utilizam estratégias de coping eficazes e que trabalham arduamente, pois 

consideram o trabalho agradável. Por norma apresentam uma boa saúde mental e 

psicossomática, exibindo também comportamentos pró ativos e de motivação no trabalho. 

Nesta linha de pensamento, tornar trabalhadores engaged, é um imperativo para a 

sociedade, já que o engagement no trabalho promove determinados benefícios: 
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• A nível individual: promove atitudes positivas em relação ao trabalho, com efeitos na 

saúde dos trabalhadores, proporcionando emoções positivas; aumentando a 

motivação intrínseca e a aquisição de recursos, ao nível do trabalho e pessoal, como 

a auto-eficácia; identificação com o papel desempenhado e comportamentos extra-

papel positivos, levando a um bom desempenho. 

 

• A nível organizacional: permite compreender certos comportamentos organizacionais 

positivos; direciona as políticas de gestão de recursos humanos; relacionado também 

com o baixo absentismo, a produtividade e baixo turnover e segurança (Harter, 

Schmidt, & Hayes, 2002). 
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6 | PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DO STRESS LABORAL 

 

 

Os atuais tipos de vínculos contratuais de trabalho e emprego, o envelhecimento da força 

laboral, as elevadas exigências emocionais no ambiente laboral, a intensificação das funções 

a desempenhar e a ausência de equilíbrio entre a família e o trabalho têm resultado numa 

maior consciencialização dos riscos psicossociais (Coutinho, 2016). 

Nas últimas décadas, os riscos psicossociais no trabalho, nos quais se inclui o stress, 

tornaram-se riscos emergentes de Saúde Ocupacional. De acordo com Coelho (2010), um 

risco emergente, é todo e qualquer risco que simultaneamente, é novo e está a aumentar. O 

risco é novo quando até então, era desconhecido e passa a ser causado por novos processos 

de trabalho, mudanças organizacionais e sociais, ou quando o conhecimento científico 

permite que um problema antigo seja identificado como um risco.  

A Saúde Ocupacional, pode ser entendida como uma área de intervenção importante em 

saúde pública tendo como finalidade, garantir ambientes de trabalho saudáveis, evitando ou 

minimizando a exposição a fatores de risco para a saúde do trabalhador e assegurar uma 

elevada qualidade de vida no trabalho, alcançando desta forma, elevados níveis de conforto, 

saúde e bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores no seu local de trabalho (DGS, 

2013). 

Entre os riscos emergentes, os riscos psicossociais, surgem como os mais difíceis de 

gerir. Segundo pesquisa bibliográfica, em Portugal existe um deficit na perceção e avaliação 

dos riscos psicossociais, nomeadamente sobre as suas consequências na força de trabalho 

e nas próprias organizações, assim como na necessidade de criar um ambiente de trabalho 

capaz de preservar a saúde mental e o bem-estar dos seus colaboradores. 

A EU-OSHA (2016), declara que os riscos psicossociais estão associados às 

consequências psicológicas, físicas e sociais adversas, resultantes de uma organização e 

uma gestão desfavoráveis no local de trabalho, bem como de um contexto social negativo no 

âmbito laboral.  

Os principais riscos psicossociais emergentes, mais referenciados na literatura são: 

stress ocupacional, assédio (moral e sexual), violência no trabalho, síndrome de burnout, 

adição ao trabalho, fadiga e carga mental no trabalho, trabalho emocional e tecnostress. 

Contudo, o nosso foco é o stress ocupacional, constituindo a temática central desta tese.  

O stress ocupacional é, pois, entendido como um risco psicossocial emergente, com 

consequências não só para o indivíduo, como também para as organizações e 

consequentemente para a sociedade em geral. 

Este ocorre, quando as exigências do emprego excedem a capacidade do trabalhador para 

lhes dar resposta. É uma das mais sérias consequências, de um ambiente de trabalho 
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negativo em termos psicossociais, já que os trabalhadores que experimentam um período 

prolongado de stress no trabalho podem vir a sofrer graves problemas de saúde mental e 

física. 

É pois, neste sentido, que abordamos o stress como um “risco emergente” e a necessidade 

da sua prevenção. 

 

 

6.1. Prevenção do Stress como Risco Psicossocial 

 

Embora muitos fatores contribuam para a saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores, 

está demonstrado que o ambiente no local de trabalho dá um contributo significativo nesse 

sentido. Num ambiente psicossocial aprazível, o trabalho pode ser muito benéfico para a 

saúde mental dos trabalhadores, proporcionando-lhes melhor qualidade de vida e conferindo-

lhes um sentido mais alargado de inclusão social, identidade e estatuto, oportunidades de 

desenvolvimento e maior confiança.  

Pelo contrário, um ambiente de trabalho negativo em termos psicossociais, pode ter 

consequências nefastas na saúde dos trabalhadores.  

A nível individual, as consequências adversas de uma má gestão dos riscos psicossociais 

traduzem-se em stress relacionado com o trabalho: saúde mental frágil, esgotamento, 

dificuldades de concentração e propensão para cometer mais erros, problemas familiares, 

abuso de álcool e drogas e problemas de saúde física, nomeadamente, doenças 

cardiovasculares e problemas músculo-esqueléticos. 

Ao nível da organização, as consequências negativas incluem um baixo desempenho 

geral da empresa, aumento do absentismo e das taxas de rotatividade, presentismo, redução 

na produtividade, maior possibilidade de erro e de acidentes de trabalho, mau ambiente, perda 

de eficiência e de vitalidade dos grupos, erros anormais e trabalhos inacabados, pagamentos 

de compensações e de indemnizações, aumento dos conflitos e das reclamações, 

deterioração da imagem da empresa e custos com a saúde decorrentes das doenças. As 

ausências tendem a ser mais prolongadas do que as associadas a outras causas, e o stress 

relacionado com o trabalho pode contribuir para aumentar as taxas de reforma antecipada, 

particularmente entre os trabalhadores administrativos ou de «colarinho branco». São 

significativas as estimativas dos custos para as empresas e para a sociedade, os quais podem 

ascender aos milhares de milhões de euros (EU-OSHA, 2016). 

Numa tentativa de prevenir os efeitos nefastos do stress ocupacional, a Agência Europeia 

para a Segurança e Saúde no Trabalho tem lançado campanhas, no sentido de promover 

locais seguros e saudáveis para os trabalhadores e tem publicado guidelines de boas práticas 

a serem implementadas nos locais de trabalho.  
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Neste sentido, a EU-OSHA tem promovido, desde 2000, campanhas, como Locais de 

Trabalho Seguros e Saudáveis, como forma de sensibilização para as questões relacionadas 

com a segurança e a saúde no trabalho, no sentido de aumentar o investimento, por parte das 

empresas, em medidas preventivas para reduzir o crescimento esperado dos custos de 

saúde. 

A última campanha promovida por este organismo, correspondeu ao período de 2014-

2015 sob o lema “Locais de trabalho saudáveis contribuem para a gestão do stress” com o 

objetivo de apoiar e orientar os trabalhadores e gestores na gestão do stress e dos riscos 

psicossociais relacionados com o trabalho, promovendo a utilização de estratégias práticas e 

simples. 

Esta campanha surge no sentido de clarificar e sensibilizar, para o tema dos riscos 

psicossociais no local de trabalho, já que a saúde mental é vista ainda como um estigma. O 

seu principal objetivo, foi promover a gestão do stress e dos riscos psicossociais relacionados 

com o trabalho, prevenindo desse modo as suas sérias consequências negativas para os 

trabalhadores, empregadores e para o país.  

O combate eficaz dos riscos psicossociais, permite criar um ambiente de trabalho em que 

os trabalhadores se mantêm saudáveis, uma cultura organizacional mais positiva, melhorando 

consequentemente, o desempenho da empresa (EU-OSHA, 2014a). 

Conforme a Agência Europeia para Segurança e Saúde no Trabalho (2013), no Inquérito 

Europeu às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes (ESENER), mais de 40% dos 

empregadores consideram os riscos psicossociais mais difíceis de gerir do que os 

«tradicionais» riscos de saúde e segurança no trabalho (SST). Os principais obstáculos 

citados são a «sensibilidade do tema» e a «falta de conhecimentos especializados» na 

matéria. Um outro inquérito a quadros dirigentes de alto nível, evidenciou que metade destes, 

acreditava que nenhum dos seus trabalhadores alguma vez iria sofrer de um problema de 

saúde mental durante a sua vida profissional. A realidade é que, um em cada seis 

trabalhadores, irá sofrer de perturbações mentais. Os trabalhadores com problemas de saúde 

mental, são por vezes considerados como um «risco» para a empresa, contudo, mesmo os 

que sofrem de problemas de saúde mental não relacionados com o trabalho, podem 

geralmente colaborar com eficácia num local de trabalho que possua um bom ambiente 

psicossocial. 

 

6.2. Gestão de Riscos Psicossociais em Instituições de Saúde 

 

O risco de um profissional de saúde, contrair doenças relacionadas com o trabalho, é 

cerca de 1,5 vezes maior do que o risco nos demais trabalhadores (Simões, 2010). 
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A necessidade de prevenir riscos profissionais associados ao manuseamento de 

equipamentos perigosos, à exposição a agentes infeciosos, a fatores de natureza física, entre 

outros, é razão determinante para que sejam desenvolvidas condutas no sentido de garantir 

ambientes mais seguros e assegurar que o trabalho possa ser desempenhado em condições 

seguras e saudáveis nos estabelecimentos de saúde. 

Nos serviços de saúde, a segurança deve ser uma responsabilidade conjunta, partilhada 

por empregadores e funcionários. É importante que cada profissional reconheça os riscos a 

que está exposto e defenda melhorias estruturais e organizacionais, valorizando 

comportamentos seguros. 

Na atualidade, os profissionais de saúde preocupam-se com a sua saúde e segurança, 

já que são por todos conhecidos, os riscos associados à prestação de cuidados a doentes 

com doenças infeto contagiosas (e.g., portadores do Vírus da Imunodeficiência Humana, do 

vírus da Hepatite B ou de Tuberculose). Outros riscos conhecidos e em crescente, contam-se 

as infeções, lesões músculo-esqueléticas, danos por quedas, acidentes com substâncias 

químicas ou com corto-perfurantes contaminados ou lesões por exposições excessivas a 

radiações ionizantes. A tudo isto, acresce a pressão contemporânea para que as tarefas 

sejam realizadas em menos tempo e de forma mais precária. Evidentemente, estas condições 

contribuem em larga escala para um agravamento dos riscos profissionais nas instituições de 

saúde. 

As instituições de saúde, são de entre todas as organizações, aquelas em que é maior o 

número e a variedade de fatores de risco psicossocial e também as que apresentam maior 

incidência e prevalência de riscos psicossociais (Cantera et al, 2008, Melo, Gomes & Cruz, 

1997; Vilafranca, 2006;) citados por Coelho (2010).  

De facto, a síndrome de Burnout é uma consequência dos fatores de stress, com que os 

profissionais de saúde convivem atualmente, no seu contexto diário de trabalho, aumentando 

a probabilidade de ocorrência de situações indesejáveis.  

Na realidade, quer o excesso de carga de trabalho, quer a confrontação diária com problemas 

de difícil resolução, conduzem em grande parte, a uma exaustão profissional, que se 

caracteriza como um quadro de fadiga física e mental que pode levar a uma deterioração da 

sua capacidade para prevenir eventos adversos. 

Há assim, responsabilidades que devem ser assumidas por parte dos gestores, os quais 

devem pugnar pela criação de ambientes saudáveis e seguros onde os profissionais possam 

desenvolver adequadamente e com o menor risco a sua atividade, garantindo as condições 

materiais e organizacionais, bem como a informação e formação dos profissionais para que 

estes possam assumir as suas responsabilidades na aplicação de técnicas seguras no local 

de trabalho. Defende-se assim, uma responsabilidade partilhada (Simões, 2010). 
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Com a introdução de novas tecnologias e alterações profundas nas organizações, o 

reconhecimento dos fatores de risco profissionais de natureza psicossocial, começou a ter 

mais impacto, já que até então, estes fatores de riscos eram pouco valorizados. 

Neste sentido, revelou-se de extrema importância integrar, na avaliação de risco, aspetos 

ligados à vivência do trabalho e o processo de envelhecimento associados; violência em 

determinados contextos de trabalho; inovações tecnológicas; intensificação do trabalho com 

aumento da carga mental; e todos os desafios inerentes à empregabilidade e à reestruturação 

de empresas e instituições. 

Para Simões (2010), passa-se assim, a privilegiar a prevenção de riscos profissionais em 

detrimento das recompensas financeiras associadas aos danos na saúde, dando-se enfâse à 

organização do trabalho e não apenas aos fatores materiais de risco conhecido, reorientando-

se a ação preventiva no sentido de antecipar riscos e não somente a prevenção corretiva dos 

mesmos. 

A prevenção engloba um conjunto de medidas, no sentido de: reduzir o impacto dos 

fatores responsáveis por doenças ou outros problemas de saúde; evitar a sua ocorrência; e 

conter a sua progressão e/ou limitar as suas consequências. Os níveis de prevenção 

implícitos são três (Figura 7): prevenção primária (eliminação ou redução de fatores de risco); 

prevenção secundária (contenção da evolução doença/acidente); e prevenção terciária 

(redução das suas consequências quando estabelecida a doença ou após a ocorrência do 

acidente). 
 

 
Figura 7. Níveis de Prevenção, adaptado de Simões (2010) 

 

De acordo com Simões (2010), o esquema de prevenção, definido pelas empresas, tem 

como objetivo prevenir/reduzir danos, pois: 

• a prevenção dos danos, envolve a correção de situações identificadas como risco e a 

elaboração de planos, normas internas ou procedimentos face aos riscos que não são 

possíveis de eliminar; 
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• a redução dos danos, compreende, por norma, um conjunto de atividades 

desencadeadas após ocorrência de acidente, incidente ou doença profissional no 

sentido de minimizar o seu impacto (adverso) sobre pessoas, instalações ou 

equipamentos. 

 

As medidas preventivas traçadas, face à identificação anterior dos riscos, devem ser 

detalhadas num relatório devidamente fundamentado e posteriormente enviado à entidade 

empregadora, trabalhadores ou seus representantes. 

Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, SEP (2016:25), nos termos da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem “o mesmo valor jurídico que os 

Tratados” (Tratado da União Europeia), entre outros aspetos, é impositivo assegurar aos 

trabalhadores empregados em determinadas ocupações perigosas ou insalubres, quer uma 

redução da duração do trabalho quer férias pagas suplementares. 

Também, e de acordo com este organismo, para além de outra legislação, o Regulamento 

do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE – DL n.º 161/96) consagrou que constitui 

direito dos enfermeiros que a entidade patronal se responsabilize pelo especial risco a que 

estes estão sujeitos no decurso da sua atividade profissional. 

Conforme a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2009), através da Convenção 

nº 149 e Recomendação nº 157, relativa ao “emprego e condições de trabalho e de vida do 

pessoal de enfermagem”, reconhece “as condições especiais em que se exerce a profissão 

de enfermagem”. Consequentemente, e entre outros aspetos, fixou um conjunto de 

recomendações sobre a duração, organização e gestão do tempo de trabalho dos 

enfermeiros. 

A especificidade do exercício da profissão de enfermagem é, reconhecidamente, relativa 

não só à “natureza” da função, mas, também, às condições em que é realizada 

(características dos locais de trabalho, equipamentos utilizados, condições ambientais e 

aspetos inerentes à organização do trabalho). 

De facto, a atividade de enfermagem, caracteriza-se por um permanente contacto com a 

doença, o sofrimento, a morte e com a desorganização dos indivíduos e famílias, que 

associadas à complexidade e responsabilidade das intervenções de enfermagem e também 

à organização e gestão do tempo de trabalho, contribui para um elevado desgaste da saúde 

mental e física dos enfermeiros. 

A evidência científica, nacional e internacional, demonstra os elevados níveis de stress 

profissional (físico e mental), que se materializa em indicadores de exaustão e ansiedade 

(Burnout) dos enfermeiros, atestado por vários departamentos de Medicina do Trabalho, SEP 

(2016). 

Segundo a literatura, está também demonstrado o especial risco a que os enfermeiros 
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estão sujeitos, nomeadamente, risco de quedas, picadas, choques, impactos, cortes, golpes, 

queimaduras, atos de violência, acidentes de viação (aquando do transporte de doentes e 

cuidados domiciliários), exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, exposição a 

condições climatéricas prejudiciais, a substâncias tóxicas e agentes patogénicos e a 

ambientes sobreaquecidos/arrefecidos. Há ainda a referir, a penosidade e o risco inerente do 

trabalho por turnos e a influência que esse tipo de organização de trabalho tem nos ritmos 

circadianos e na alteração do sono/repouso, potenciador de demências como evidenciam hoje 

vários estudos relativamente, por exemplo, ao Alzheimer (Paiva, 2015, 2017).  

Quanto aos horários de trabalho, caracterizando-se a profissão de enfermagem, como 

maioritariamente feminina e jovem em idade reprodutiva (com alta probabilidade de gozarem 

licenças de parentalidade, horários de amamentação, entre outros), associado a um quadro 

de carência estrutural e com reduzido número de enfermeiros a realizar Turnos face às 

necessidades, há uma insustentável desregulação dos horários, uma inadmissível ausência 

dos legais tempos de repouso e de descanso e uma intolerável acumulação de horas 

extraordinárias, que, na generalidade, não são pagas, concorrendo todos estes pressupostos 

para o aparecimento de stress associado ao local de trabalho (SEP, 2016). 

 

 

6.3. Medidas Preventivas de Stress Laboral 

 

A legislação nacional da UE relacionada com o stress, assédio, intimidação, discriminação 

e violência no trabalho, consiste na implementação de diretivas da UE e a criação de outras 

leis, regulamentos e códigos de prática por muitos dos Estados-Membros. Também, os 

requisitos que abordam as situações de stress, assédio, intimidação, discriminação e violência 

no trabalho são revestidos frequentemente sob o dever universal dos empregadores em 

avaliar, prevenir e reduzir riscos para a segurança e saúde no trabalho sob a principal 

legislação de segurança e saúde da UE que remonta ao ano de 1989 (Diretiva do Conselho 

89/391/CEE). 

 

6.3.1. Principais Diretivas da UE 
 

Até ao momento, os Estados-Membros da UE não aprovaram nenhuma diretiva específica 

sobre o stress no trabalho, não existindo nenhuma disposição legal dirigida especificamente 

ao stress laboral, sua prevenção e seus efeitos. Contudo, existe um conjunto de leis e 

regulamentações que podem ser utilizados para lidar com as causas do stress relacionado 

com o trabalho na maioria dos países. Neste sentido, analisando o Quadro 6, é possível 

observar um conjunto de informação fornecida pelas Diretivas, que servem para orientar os 
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diversos estados-membros, como forma de lidar com as causas do mesmo. 
 

Quadro 6. Principais Diretivas da União Europeia 
 

Diretivas da UE Âmbito 

Diretiva 2000/43/CE 

Diretiva sobre igualdade racial relativa a aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento independentemente da origem racial ou étnica. Prevê a proteção contra 
a discriminação no emprego, abrangendo domínios como a educação, a proteção 
social, incluindo a segurança social e os cuidados médicos, os benefícios sociais e o 
acesso de bens e serviços.  

Diretiva 2000/78/CE 
Diretiva relativa à igualdade no emprego e na atividade profissional, 
independentemente da religião ou convicções, deficiência, idade ou orientação 
sexual.  

Diretiva 2002/73/CE 
Diretiva relativa à concretização do princípio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissional e às condições de trabalho.  

Diretiva 2006/54/CE 

[Diretiva reformulada visando a consolidação das diretivas anteriores incluindo 
76/207/CE, alterada pela 2002/73/CE]. Diretiva relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 
domínios ligados ao emprego e à atividade profissional.  

Diretiva 89/391/CEE 
Diretiva-Quadro sobre Saúde e Segurança Ocupacional relativa à aplicação de 
medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho. 

Diretiva 2007/30/CE 

Diretiva sobre Segurança e Saúde em geral: que altera a Diretiva Quadro 
89/391/CEE, as suas diretivas especiais e as Diretivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 
92/29/CEE e 94/33/CE do Conselho, tendo em vista a simplificação e a 
racionalização dos relatórios relativos à aplicação prática. 

Diretiva 2000/43/CE 

Diretiva sobre igualdade racial relativa a aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento independentemente da origem racial ou étnica. Prevê a proteção contra 
a discriminação no emprego, abrangendo domínios como a educação, a proteção 
social, incluindo a segurança social e os cuidados médicos, os benefícios sociais e o 
acesso de bens e serviços.  

Diretiva 92/85/CEE 
Diretiva relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no 
trabalho.  

Diretiva 90/270/CEE Diretiva sobre Equipamentos Dotados de Visor relativa às prescrições mínimas de 
segurança e de saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor.  

Diretiva 2003/88/CEE 

Diretiva relativa a determinados aspetos da organização do tempo de trabalho, que 
fixa as prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de organização do 
tempo de trabalho aplicáveis aos períodos de descanso diário, pausas, descanso 
semanal, tempo máximo de trabalho semanal, férias anuais e a certos aspetos do 
trabalho noturno, do trabalho por turnos e do ritmo de trabalho.  

Fonte: Adaptado de Rosário (2013) 

 

O Conselho da Europa e a União Europeia, deram passos significativos através de 

tratados, diretivas e resoluções de forma a garantir que os Estados Membros tomem medidas 

para evitar o assédio moral, discriminação, assédio sexual, violência e stress no contexto 

laboral. 

De acordo com Rosário (2013), um contributo importante, consistiu na Resolução do 

Conselho da EU de Junho de 2007 sobre a Estratégia Comunitária 2007-12 a respeito da 

saúde e segurança no trabalho. 

Esta Resolução, salienta o aparecimento de novos fatores de risco (e.g., a violência no 
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trabalho, incluindo o assédio sexual e psicológico) e reafirma os objetivos de forma a evitar a 

violência e assédio no local de trabalho considerando a importância de proceder à sua 

avaliação de acordo com a Diretiva-Quadro Europeia sobre stress no trabalho. Destina-se 

ainda, a apoiar os esforços da UE no sentido de uma prevenção mais eficaz dos acidentes e 

doenças profissionais. A Resolução defende que os problemas de saúde relacionados com o 

trabalho têm sido atribuídos aos fatores psicológicos e psicossociais, em vez de causas 

físicas. 

Segundo Cabral (2011), em Portugal denota-se uma evolução na legislação da Saúde e 

Segurança do Trabalho, nomeadamente ao nível da prevenção dos riscos psicossociais no 

trabalho, em particular resultante da introdução da Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro22, 

originando um conjunto de desafios às empresas no que se refere à organização das 

atividades preventivas.  

Por sua vez, esta lei vem destacar a filosofia da prevenção integrada, as grandes obrigações 

dos Empregadores e dos Trabalhadores no âmbito da prevenção, a metodologia da 

prevenção (Princípios Gerais de Prevenção), o sistema de organização das atividades de 

segurança e saúde do trabalho na empresa e a ação dos Representantes dos Trabalhadores 

para a Segurança e Saúde do Trabalho. 

Neste contexto, cabe o dever legal ao Empregador de “assegurar ao trabalhador 

condições de segurança e de saúde em todos os aspetos do seu trabalho” (artigo 15.º, n.º1 

da Lei 102/2009, de 10 de Setembro) como também desenvolver uma dinâmica preventiva 

baseada nos Princípios Gerais de Prevenção, visando “assegurar, nos locais de trabalho, que 

as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco psicossociais 

não constituem risco para a segurança e saúde do trabalhador” [artigo 15.º, n.º2, alínea d)] e 

ainda garantir a “adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à 

conceção dos postos de trabalho, à escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de 

trabalho e produção, com vista a atenuar o trabalho monótono e o trabalho repetitivo e reduzir 

os riscos psicossociais” [artigo 15.º, n.º 2, alínea e)]. 

No âmbito dos Princípios Gerais de Prevenção, a avaliação dos riscos constitui o 

elemento chave do processo de prevenção, atendendo que dela depende o impulso de 

qualquer estratégia preventiva consequente. A legislação de segurança e saúde do trabalho, 

confere à avaliação de riscos um lugar central nas abordagens preventivas, devendo-se essa 

centralidade, à necessidade de conferir à prevenção uma linha coerente que só se torna 

possível, a partir de um conhecimento rigoroso e sistemático dos riscos que existem 

associados a qualquer local de trabalho e qualquer atividade produtiva. Assume-se que a 

                                                
22 Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro relativa ao Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no Trabalho.  
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avaliação de riscos é um processo dinâmico de forma a permitir uma adequada organização 

da prevenção dos riscos de acidente de trabalho e de doença profissional (Cabral, 2011). 

Considerando as consequências que os riscos psicossociais podem originar, estes devem 

ser assumidos enquanto responsabilidades e considerados aspetos de uma boa gestão 

empresarial. A seguir, no Quadro 7, de acordo com Rosário (2013), é possível observar um 

conjunto de princípios-chave que sustentam o processo de gestão de riscos psicossociais. 
 

 

Quadro 7. Princípios–chave da gestão de riscos psicossociais 
 

Princípios Aspetos-Chave 

Uma boa gestão de riscos 
psicossociais é um bom 

negócio 

A boa prática em relação à gestão dos riscos psicossociais reflete-se 
essencialmente na boa prática de gestão organizacional, de aprendizagem e 
desenvolvimento, na responsabilidade social, na promoção da qualidade da 
vida profissional e no bom trabalho. 

Compromisso do trabalhador 
e da Gestão 

É muito importante o envolvimento dos gestores e trabalhadores no processo 
de gestão dos riscos psicossociais. A gestão de topo deve demonstrar 
liderança e compromisso de modo a gestão dos riscos psicossociais ser bem-
sucedida. 

Abordagem participativa 

No processo de gestão de riscos psicossociais é reconhecido o valor do 
conhecimento que os trabalhadores detêm em relação as suas profissões, 
pretendendo-se assim, envolver os trabalhadores na prevenção dos riscos 
psicossociais e não exigindo que estes mudem simplesmente as suas 
perceções e comportamentos. 

Prática baseada em 
evidências 

A gestão dos riscos psicossociais é uma estratégia sistemática, prática 
baseada em evidências e na resolução de problemas. A avaliação de riscos 
fornece informação a respeito da natureza e da dimensão de possíveis 
problemas e seus efeitos e o número de pessoas expostas. Esta informação 
deve ser utilizada no desenvolvimento de um plano de ação com as medidas 
prioritárias para resolver os problemas na origem. 

Identificação de fatores-
chave 

Para a gestão dos riscos psicossociais ser efetiva é importante compreender 
os fatores causais subjacentes mais importantes, previamente à seleção das 
soluções. Como consequência, não existem soluções rápidas, assim sendo, 
torna-se necessário a um processo de gestão contínuo. 

Relevância do contexto 

Como os contextos laborais diferem entre si, é necessário melhorar a conceção 
das atividades de gestão de risco por forma a orientar o processo e maximizar 
a validade e o benefício do resultado. As soluções à medida auxiliam: o foco, 
confiabilidade, validade e o benefício do resultado; a utilização dos resultados 
da avaliação de riscos e a viabilidade dos resultados e auxilia a elaboração de 
planos de ação eficazes. 

Soluções adaptadas aos 
objetivos 

A gestão dos riscos psicossociais é uma ação que conduz a um processo. É 
importante tornar os problemas do local de trabalho o ponto de partida para a 
ação e para desenvolver o conhecimento e soluções que sejam adequadas à 
finalidade. 

Ética 

A gestão dos riscos psicossociais refere-se a pessoas, seu estado de saúde, 
aos interesses da sociedade e da empresa. Proteger a saúde das pessoas, não 
se trata apenas de uma obrigação legal mas também uma questão de ética de 
responsabilidade social.  

Relevância para a política 
organizacional 

A gestão dos riscos psicossociais é fundamental no âmbito da política e prática 
da saúde e segurança ocupacional. A gestão dos riscos psicossociais pode 
contribuir para a criação de ambientes de trabalho positivos, onde o 
compromisso, a motivação, a aprendizagem e o desenvolvimento 
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desempenham um papel relevante face ao desenvolvimento da 
sustentabilidade organizacional. 

Consideração dos recursos 
necessários 

A implementação da gestão dos riscos psicossociais requer capacidades que 
compreendam: conhecimento adequado dos principais atores envolvidos 
(gestor e trabalhadores); disponibilidade de métodos e instrumentos eficazes; 
responsabilidade e participação dos gestores e trabalhadores ou seus 
representantes; disponibilidade de uma equipa de apoio competente (e.g., 
especialistas, consultores, serviços contratados). 

 

Fonte: Adaptado de Rosário (2013) 

 

De acordo com Domínguez, Escanciano e Viforcos (s. d.), no âmbito da Medicina do 

Trabalho, um dos pecados capitais, consiste em realizar estudos que descrevem ao mais 

ínfimo detalhe, o stress dos trabalhadores relacionado com a sua atividade, as suas causas 

e consequências. Contudo, ficam simplesmente pelos seus contextos laborais e 

consequentemente na sua qualidade de vida geral, esquecendo-se do diagnóstico do stress 

laboral, tratá-lo e em primeira instância, preveni-lo! 

Na realidade, a avaliação das condições psicossociais procura realizar um diagnóstico da 

situação laboral, para ser possível realizar uma intervenção ao nível global ou diferenciada.  

 A investigação evidencia que, a necessidade de realizar mudanças e ajustes ao nível da 

empresa/instituição, ou nos postos de trabalho, permite minimizar riscos e atuar ao nível 

individual. 

O planeamento das atividades preventivas a serem realizadas pelas organizações, deve 

já ter incluído, num projeto prévio, a identificação dos riscos, recursos humanos e materiais, 

assim como recursos financeiros necessários para a redução dos riscos psicossociais. 

 Por norma, o trabalho numa empresa está sujeito a condições e formas organizacionais 

que não estão determinadas segundo as capacidades, necessidades ou expectativas do 

indivíduo, mas sim, conforme outro tipo de fatores, como a tecnologia ou exigências 

produtivas. No entanto, nem sempre é a organização da empresa que está subjacente ao 

aparecimento de stress, mas sim às falhas organizacionais em termos de recursos humanos, 

que são pouco valorizados. 

Uma das propostas realizadas pelo Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en Trabajo 

(INSHT), segundo Domínguez, Escanciano e Viforcos (s. d.), baseia-se no já mencionado 

Modelo Demanda-Controlo-Apoio Social, enfatizando que os princípios básicos seriam, 

otimizar as exigências, aumentando o controlo do trabalhador sobre as condições de trabalho, 

incentivar a sua participação ativa, diminuir a hierarquia, melhorar o desenvolvimento de 

capacidades e aprendizagem e criar redes de trabalho que proporcionem apoio, potenciando 

capacidades, responsabilidades e autorrealização individual, incrementando motivação e 

cooperação. 

Contudo, este modelo reclama a necessidade de conjugar métodos e sugere fazer uso do 
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modelo também já anteriormente referido, o Modelo de Esforço–Recompensa. 

Terminamos este capítulo convictos de que ficou bem explícita a necessidade da 

implementação de programas preventivos e de capacitação dos trabalhadores no sentido de 

otimizarem a sua saúde mental nos seus contextos laborais e consequentemente na sua 

qualidade de vida geral. 
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PARTE II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
___________________________________________________________________ 
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1 | METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

A investigação científica surge como um processo sistemático que nos permite examinar 

fenómenos com vista à obtenção de respostas para questões precisas que merecem uma 

investigação. 

No presente capítulo, é descrita a metodologia desenvolvida nesta investigação, sob a 

forma de sub-capítulos, onde se apresentam os objetivos que nortearam esta pesquisa, o tipo 

de estudo, caracterização dos participantes, hipóteses de investigação formuladas, descrição 

dos instrumentos de recolha de dados e procedimentos e aspectos éticos tidos em conta na 

recolha de dados, assim como análise e tratamento dos mesmos. 

 

 

1.1. Objetivos de Investigação 

 

A realização desta investigação, teve como principal objetivo estabelecer uma comparação 

entre as amostras de enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis, no sentido de 

identificar o nível de stress, estratégias de coping utilizadas e níveis de engagement, ou seja, 

níveis de compromisso profissional. 

 

Como objetivos específicos propomos: 

 

• Caracterizar as amostras de enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis quanto 

às variáveis socioprofissionais; 

• Comparar o nível de stress, estratégias de coping e níveis de engagement em ambas 

as amostras; 

• Analisar a relação entre os níveis de stress, estratégias de coping e níveis de 

engagement e as variáveis socioprofissionais em ambas as amostras; 

• Relacionar os níveis de stress, estratégias de coping e níveis de engagement. 

 

 

1.2. Tipo de Estudo 

 
Desenvolveu-se um estudo comparativo, de natureza quantitativa de carácter descritivo 

correlacional, num plano transversal.  
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1.3. População e Amostra 

 

De acordo com os objetivos deste estudo, definiu-se como população alvo, todos os 

enfermeiros registados na Ordem dos Enfermeiros no ano de 201523, que correspondeu a 67 

89324 enfermeiros em Portugal; e todos os enfermeiros registados no Consejo General de 

Enfermería 25  também no ano de 2015, que correspondeu a 292 755 26  enfermeiros em 

Espanha. 

Desta forma, da população de 67 893 enfermeiros portugueses, a amostra obtida para o 

nosso estudo foi de 504 enfermeiros, obtendo-se um erro amostral de 4,35% para um grau 

de confiança de 95%. Para a população de 292 755 enfermeiros espanhóis, resultou uma 

amostra de 363 enfermeiros, com um erro amostral de 5,14% para um grau de confiança de 

95%. 

Seguiu-se um método de amostragem não probabilística, tendo por base os objetivos do 

estudo, população a investigar e procedimentos de recolha de dados. Dado não haver 

aleatorização dos indivíduos a estudar e permitindo-se a estes, a vontade ou não de participar 

no estudo, a amostra constituiu-se assim por conveniência.  

Consideraram-se como critérios de inclusão no estudo, todos os enfermeiros registados 

na Ordem dos Enfermeiros, em Portugal e no Consejo General de Enfermería, em Espanha.  

 

 

1.4. Modelo de Investigação  

 

As variáveis em estudo na nossa investigação, são compostas pelos níveis de 

engagement observados nos enfermeiros na sua prática diária, nível de stress experienciado 

por estes durante o exercício da sua profissão, estratégias de coping adoptadas, para fazer 

face ao stress percebido e variáveis socioprofissionais. Definiram-se assim como variáveis 

dependentes: o stress, as estratégias de coping e o engagement. As variáveis independentes 

corresponderam às variáveis socioprofissionais. 

O desenho metodológico comporta cinco hipóteses de investigação, como pode ser 

observado pela Figura 8 e explanado no ponto a seguir.  

 

 

 

                                                
23 Dados retirados de www.ordemenfermeiros.com em OEDATA em: 31-12-2015 
24 Inclui os que estão a exercer no estrangeiro. 
25 Dados retirados de http://www.ine.es/prensa/np970.pdf 
26 Inclui enfermeiros com título de matrona. 
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1.5. Hipóteses de Investigação 

 

Identificado e definido o problema que se pretende estudar, formularam-se as seguintes 

hipóteses de investigação: 

• H1: Existem diferenças entre stress, estratégias de coping e engagement nos 

enfermeiros portugueses e nos enfermeiros espanhóis; 

• H2: Existem diferenças entre stress, estratégias de coping e engagement e as variáveis 

socioprofissionais (género, estado civil, idade, tempo de exercício na profissão, serviço 

onde exerce funções, carga horária semanal e tipo de horário) nas duas amostras de 

enfermeiros. 

o H2:1: Existem diferenças entre stress e as variáveis socioprofissionais nas duas 

amostras de enfermeiros; 

o H2:2: Existem diferenças entre estratégias de coping e as variáveis 

socioprofissionais nas duas amostras de enfermeiros; 

o H2:3: Existem diferenças entre engagement e as variáveis socioprofissionais 

nas duas amostras de enfermeiros. 

• H3: Existe relação entre stress e engagement nas duas amostras de enfermeiros; 

• H4: Existe relação entre stress e as estratégias de coping nas duas amostras de 

enfermeiros; 

Figura 8. Modelo de Investigação 
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• H5: Existe relação entre as estratégias de coping e engagement  nas duas amostras 

de enfermeiros. 

 

 

1.6. Procedimentos de Recolha de Dados e Aspetos Éticos 

 

Todos as questões éticas e deontológicas, consequentes da investigação científica foram 

salvaguardadas neste estudo. 

Para dar continuidade à investigação, foi pedida autorização, aos representantes 

máximos das entidades reguladoras da profissão de enfermagem. Em Portugal, à Ordem dos 

Enfermeiros, na pessoa do Sr.º Enfermeiro Germano Couto, e na sua congénere em Espanha, 

Consejo General de Enfermería, o Dr.º Máximo González Jurado (Anexo I-A e Anexo I-B.) 

Posteriormente, após ser autorizada a divulgação do estudo, na página web oficial de 

cada organismo, procedeu-se ao lançamento do questionário via on-line disponível no site da 

Ordem dos Enfermeiros em Portugal e no site do Consejo General de Enfermeria em Espanha 

(Anexo II-A e Anexo II-B.). 

A recolha de dados foi realizada através de meios informáticos (disponível em páginas 

web e recolha de dados em interface informático), recorrendo ao Google DocsÒ, no intuito de 

obter maior número de respostas, reduzir custos (e.g., impressão em papel, deslocações), 

minimizar o tempo de preenchimento do questionário e maximizar o tratamento dos dados 

obtidos, já que os mesmos eram inseridos de forma automática numa base de dados. 

O período de recolha de dados, correspondeu ao período compreendido entre 26 de 

fevereiro e 31 de dezembro de 2015, altura em que se encerrou o acesso ao referido 

questionário. 

A participação dos inquiridos foi voluntária e garantiu-se a confidencialidade e anonimato 

das informações recebidas, já que o instrumento não tinha qualquer forma de identificar o 

participante. Se este desejasse participar no estudo, ao clicar na hiperligação disponibilizada, 

era remetido para uma página onde se descrevia de forma sumária e objetiva dados do 

investigador, enquadramento e objetivos do estudo. De seguida, para aceder ao questionário, 

o participante teria que dar o seu consentimento para a colaboração neste estudo, 

respondendo de forma afirmativa a uma questão e só após responder a esta, poderia 

prosseguir no preenchimento do questionário. Como a resposta era de carácter obrigatório, 

caso não fosse assinalada, a página era imediatamente encerrada. 

O imperativo ético, respeitante à confidencialidade e anonimato, entendemos ter sido 

devidamente assegurado, já que de forma alguma foi solicitada a identificação do participante 

ao longo do questionário. 
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1.7. Descrição dos Instrumentos de Recolha de Dados 

 

De acordo com a metodologia científica e os objetivos do estudo, optamos por utilizar 

como instrumento de recolha de dados, um inquérito por questionário, constituído por duas 

partes (Anexo III-A e Anexo III-B.). 

Na primeira parte do instrumento de recolha de dados, foram realizadas questões 

relativas à Caracterização Demográfica e Profissional da amostra e na segunda parte, 

considerando que a amostra do nosso estudo, foi composta por enfermeiros portugueses e 

enfermeiros espanhóis, recorremos ao uso de três escalas, validadas para ambas as 

populações em estudo. 

Assim, esta segunda parte, foi constituída por três escalas: a Nursing Stress Scale (NSS) 

de Gray-Toft e Anderson (1981), o Brief COPE de Carver (1997) e a Utrecht Work 

Engagement Scale de Schaufeli e Bakker (2003). 

Tendo por base as escalas originais acima mencionadas, utilizamos para a amostra de 

enfermeiros portugueses, as escalas: 

• Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros (ESPE), versão portuguesa da 

Nursing Stress Scale, traduzida e adaptada para a população portuguesa, por 

José Manuel Santos e Zélia Teixeira (2008); 

• Brief COPE, traduzido e adaptado à população portuguesa por Ribeiro e 

Rodrigues (2004); 

• Escala de Engagement no Trabalho de Utrecht (UWES), versão traduzida para a 

população portuguesa por Marques-Pinto (2009). 

Na amostra de enfermeiros espanhóis, baseando-nos também nas escalas originais, 

traduzidas e adaptadas para a população espanhola, recorremos ao uso das seguintes 

escalas:  

• Escala de Estrés de Enfermería, versão castelhana da Nursing Stress Scale, 

traduzida e adaptada para a população espanhola por José Ángel López 

Fernández (2002); 

• COPE-28, traduzido e adaptado para a população espanhola por Morán, Landero 

e González (2010); 

• Encuesta de Bienestar y Trabajo, versão espanhola da escala original Utrecht 

Work Engagement Scale (UWES) de Schaufeli e Bakker (2003). 

 

Para a utilização das escalas referenciadas, foi solicitada prévia autorização a todos os 

autores que adaptaram os instrumentos, usados na presente investigação, tanto para a 

população portuguesa como para a população espanhola (Anexo IV-A, Anexo IV-B, Anexo IV-

C, Anexo IV-D, Anexo IV-E). 
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Nos subcapítulos seguintes, serão descritas as qualidades psicométricas de cada uma 

das escalas, utilizadas como instrumento de recolha de dados no nosso estudo. 

 

 

1.7.1. Escala de Stress 

 

Para a avaliação do nível de stress, usamos uma escala denominada Nursing Stress 

Scale (NSS), desenvolvida por Pamela Gray-Toft e James G. Anderson em 1981. A versão 

portuguesa, foi traduzida e adaptada para a população portuguesa, por José Manuel Santos 

e Zélia Teixeira (2008) – Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros (ESPE); e a versão 

castelhana, traduzida e adaptada para a população espanhola, por José Ángel López 

Fernández (2002) – Escala de Estrés de Enfermería, os quais autorizaram a utilização do 

instrumento na presente investigação (ver Anexo IV-A e Anexo IV-B). 

Esta escala, que descreve situações identificadas como causadoras de stress nos 

enfermeiros no cumprimento dos seus deveres profissionais, é constituída por 34 itens com 

resposta tipo Likert com quatro pontos (1 – Nunca; 2 – Ocasionalmente; 3 – Frequentemente; 

4 – Muito Frequentemente) e contempla três ambientes: físico, psicológico e social que 

englobam sete fontes de stress profissional, como se apresenta na tabela seguinte (Tabela 

1).  

Cada fator e ambiente foram operacionalizados pela soma das pontuações obtidas em cada 

item que os constituem, pelo que a pontuações mais elevadas correspondem maiores níveis 

de stress (variando entre um mínimo de 34 e um máximo de 136). 

Os alfas de Cronbach obtidos nas duas amostras em estudo constam da Tabela 1. No 

Stress Global, os alfas de Cronbach obtidos nas duas amostras, são superiores a 0,9 (0,92 e 

0,93, em Portugal e Espanha, respectivamente), o que traduz uma consistência interna muito 

boa. Em cada Ambiente, os alfas de Cronbach obtidos na amostra de Portugal, foram de 0,78 

e 0,89 o que traduz uma consistência de razoável a boa; em Espanha obtiveram-se valores 

entre 0,8 e 0,89 e como tal a consistência interna é boa.  

Por fator, em Portugal, os alfas de Cronbach variam entre 0,65 e 0,82; em Espanha o 

valor mínimo registado foi de 0,7 e o máximo 0,82.  

Assim, de uma maneira geral, a consistência interna é razoável ou boa, segundo Maroco 

(2014).  
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Tabela 1. Escala de Stress: ambientes e fatores, itens e alfa de Cronbach 
 

Ambientes Fatores Itens 
Alfa de Cronbach 

Escala 
Original 

Presente Estudo 
Portugal Espanha 

Físico VI: Carga de trabalho 1, 25, 27, 28, 30, 34 0,77 0,78 0,82 

Psicológico 

I: A morte e o morrer 3, 4, 6, 8, 12, 13, 21 0,77 0,82 0,81 
III: Preparação 

inadequada para lidar 
com as necessidades 

emocionais dos 
doentes e dos seus 

familiares 

15, 18, 23 0,75 0,77 0,73 

IV: Falta de apoio dos 
colegas 

7, 11, 16 0,64 0,80 0,76 

VII: Incerteza quanto 
aos tratamentos 

17, 26, 31, 32, 33 0,80 0,75 0,78 

Global - - 0,89 0,89 

Social 

II: Conflitos com os 
médicos 

2, 9, 10, 14, 19 0,68 0,65 0,71 

V: Conflitos com outros 
enfermeiros e com os 

chefes 
5, 20, 22, 24, 29 0,68 0,74 0,70 

Global - - 0,78 0,80 
Stress 
Global 

Todos Todos 0,89 0,92 0,93 

 

 

1.7.2. Brief COPE 

 

Para a avaliação do coping, segundo a literatura atual, são vários os instrumentos que 

têm surgido para a sua mensuração. 

No nosso estudo, usamos o instrumento original de Carver (1997), denominado de Brief 

COPE. Contudo, uma vez que a amostra foi composta por enfermeiros espanhóis e 

enfermeiros portugueses, houve necessidade de recorrer, a instrumentos previamente 

validados para este tipo de amostra.  

Assim, para a avaliação de estratégias de coping em enfermeiros portugueses usamos a 

versão de Ribeiro e Rodrigues (2004) – Brief COPE e para os enfermeiros espanhóis usamos 

a versão de Morán, Landero e González (2010) – Cuestionário COPE-28, a quem foi pedida 

prévia autorização (ver Anexo IV-C e Anexo IV-D). 

De forma resumida, o instrumento original, Brief COPE, tem como objetivo avaliar o coping 

disposicional em adultos. É uma escala composta por 28 itens (Quadro 8) distribuídos por 14 

sub escalas (cada com 2 itens) sendo eles:  
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o Coping Ativo; 

o Planear;  

o Utilizar Suporte Instrumental;  

o Utilizar Suporte Social Emocional; 

o Religião; 

o Reinterpretação Positiva; Auto-culpabilização; 

o Aceitação;  

o Expressão de Sentimentos; 

o Negação; 

o Auto-distração; 

o Desinvestimento Comportamental; 

o Abuso de Substâncias (medicamentos/álcool); 

o Humor.  

 

Os itens são redigidos em termos da ação que as pessoas implementam, e a resposta é 

dada numa escala ordinal com quatro alternativas (de “0” a “3”) entre “nunca faço isto” até 

“faço quase sempre isto”. 
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Quadro 8. Sub-escalas do Brief COPE 
 

Sub-escalas Brief COPE 
Itens 

Versão 
Portuguesa 

Itens 
Versão 

Espanhola 
Coping Ativo (CA) 
Ação destinada a limitar ou remover o(s) elemento(s) 
stressor(es). 

2, 7 2, 10 

Planear (PL) 
Pensar na forma de limitar ou remover o stressor, planear as 
ações de coping ativo. 

14, 25 6, 26 

Utilizar Suporte Instrumental (SI) 
Procurar ajuda ou apoio às decisões a tomar. 

10, 23 1, 28 

Utilizar Suporte Social Emocional (SE) 
Conseguir suporte emocional ou simpatia. 5, 15 9, 17 

Religião (RE) 
Participação em atividades de caráter religioso. 

22, 27 16, 20 

Reinterpretação Positiva (RP) 
Tirar partido dos acontecimentos encarando-os de modo 
favorável/positivo. 

12, 17 14, 18 

Auto Culpabilização (AC) 
Culpabilizar-se e autoresponsabilizar-se pelos acontecimentos. 13, 26 8, 27 

Aceitação (AT) 
Aceitar o elemento stressor como real. 20, 24 3, 21 

Expressão de Sentimentos (ES) 
Consciência do stress emocional e expressão desse stress sobre 
outros. 

9, 21 12, 23 

Negação (NG) 
Rejeição da realidade e da existência do elemento stressor. 3, 8 5, 13 

Auto Distração (AD) 
Desinvestimento mental nos elementos com os quais o stressor 
está a interferir, através de sonhar acordado, dormir ou auto 
distração. 

1, 19 4, 22 

Desinvestimento Comportamental (DC) 
Deixar de se esforçar ou desistir dos elementos/objetivos 
condicionados pelo stressor. 

16, 6 11, 25 

Abuso de Substâncias (medicamentos/álcool) 
Usar álcool, drogas ou medicamentos para atenuar os efeitos 
stressores. 

4, 11 15, 24 

Humor (HU) 
Encarar o stressor de forma leve e com humor. 

18, 28 7, 19 

 

 

Na análise da consistência interna com recurso ao alfa de Cronbach, podemos observar 

que os resultados obtidos no estudo original com Carver (1997), são valores adequados, 

tomando em consideração que nos estamos a referir a dois itens por escala. A Tabela 2 

mostra os valores de consistência interna da escala original, das escalas traduzidas e 

adaptadas para a nossa amostra e o valor obtido no presente estudo. 
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Tabela 2. Consistência interna de cada estratégia de coping, na escala original, correspondentes 
validações para Portugal e Espanha e no presente estudo 
 

Estratégias 

Alfa de Cronbach 

Carver 
(1997) 

Ribeiro & 
Rodrigues 

(2004) 

Morán, 
Landero & 
González 

(2010) 

Presente Estudo 

Portugal Espanha 

Coping Ativo 0,68 0,65 0,58 0,59 0,64 

Planear 0,63 0,70 0,60 0,63 0,55 

Suporte Instrumental 0,64 0,81 0,64 0,67 0,51 

Suporte Social Emocional 0,71 0,79 0,78 0,76 0,72 

Religião 0,82 0,80 0,80 0,88 0,79 

Reinterpretação Positiva 0,64 0,74 0,59 0,75 0,67 

Auto Culpabilização 0,69 0,62 0,58 0,41 0,66 

Aceitação 0,57 0,55 0,30 0,54 0,62 

Expressão de Sentimentos 0,50 0,84 0,58 0,82 0,45 

Negação 0,54 0,72 0,64 0,57 0,59 

Auto Distração 0,71 0,67 0,59 0,60 0,48 

Desinvestimento 

Comportamental 
0,65 0,78 0,63 0,74 0,55 

Abuso de Substâncias 0,90 0,81 0,93 0,86 0,85 

Humor 0,73 0,83 0,79 0,81 0,76 

 

 

1.7.3. Utrecht Work Engagement Scale  

 

Para avaliação do Engagement Profissional, foi usada a Escala de Engagement no 

Trabalho de Utrecht (UWES), versão original Utrecht Work Engagement Scale de Schaufeli e 

Bakker, (2003). Para a população portuguesa, usou-se a versão traduzida de Alexandra 

Marques Pinto (2009), a quem foi pedida prévia autorização (ver Anexo IV-E) e na população 

espanhola a versão espanhola da escala original, Encuesta de Bienestar y Trabajo de 

Schaufeli e Bakker (2003). 

Esta escala, está disponível em 19 línguas. A sua versão tradicional é formada por 17 

itens, que foi a versão usada no nosso estudo, contudo existe uma versão resumida de 9 

itens.  

A escala UWES é baseada na definição de Engagement que incluiu as dimensões: vigor, 

dedicação e absorção (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró, & Grau, 2000) contemplando 17 

itens tipo Likert com sete categorias: (0 – Nenhuma vez; 1 – Algumas vezes por ano; 2 – Uma 

vez ou menos por mês; 3 – Algumas vezes por mês; 4 – Uma vez por semana; 5 – Algumas 
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vezes por semana; 6 – Todos os dias), repartidos por três dimensões, como se observa na 

Tabela 3 e são operacionalizadas pela soma das respostas dadas pelos enfermeiros dos dois 

países que constituem as amostras em estudo. 

As questões que compõem a escala, aludem a sentimentos que os trabalhadores sentem 

em relação ao seu trabalho (Salanova & Schaufeli, 2009). As três dimensões do engagement 

centram-se na avaliação das experiências positivas, que embora subjetivas, é de esperar que 

a dedicação, absorção e vigor estejam correlacionadas positivamente entre elas (Schaufeli, 

Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002). 

A consistência interna (Tabela 3) foi avaliada recorrendo ao alfa de Cronbach, tendo-se 

registado valores bons a muito bons nas duas amostras (0,86 a 0,91 em Portugal e 0,82 a 

0,92 em Espanha).  

 
 
Tabela 3. Escala UWES: dimensões, itens e alfas de Cronbach 
 

UWES Itens 

Alfa de Cronbach 

Escala Original 
Presente Estudo 

Portugal Espanha 

Vigor 1, 4, 8, 12, 15, 17 0,83 0,87 0,86 

Dedicação 2, 5, 7, 10, 13 0,92 0,91 0,92 

Absorção 3, 6, 9, 11, 14, 16 0,82 0,86 0,82 

 

 

1.8. Análise e Tratamento de Dados 

 

Após a recolha de dados, os mesmos foram compilados e analisados através do programa 

Statistical Package for the Social SciencesÒ (IBMÒ SPSS), versão 23.0. 

A análise descritiva foi feita com recurso a: 

• Tabelas de frequências absolutas e relativas e/ou gráficos de barras; 

• Cálculo de medidas de tendência central (média, mediana, mínimo, máximo e desvio 

padrão) para as variáveis escalares/ordinais; 

• A consistência interna das escalas usadas foi testada recorrendo ao Alfa de Cronbach;  

A análise inferencial baseou-se nos seguintes testes: 

• Testes de normalidade (Kolmogorov-Smirnov/Shapiro Wilk) para testar a normalidade 

das variáveis em estudo; 
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• Testes de Mann-Whitney-Wilcoxon para comparar a distribuição de duas amostras 

independentes; 

• Testes de Kruskal-Wallis para comparar a distribuição de três ou mais amostras 

independentes; 

• Correlações não paramétricas de Spearmann para estudar a relação das variáveis em 

estudo. 

 

Os níveis de significância utilizados nesta investigação, corrresponderam a um intervalo 

de confiança de 95% (p £ 0,05) e de 99% (p £0,01), que segundo Maroco (2014), o primeiro 

corresponde a um nível significativo e o segundo, altamente significativo.  
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2 | APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo, será exibida de forma descritiva a análise dos resultados obtidos, sendo 

a discussão dos mesmos, apresentada no capítulo seguinte. 

 Depois de tratados os dados informaticamente, segue-se a sua análise, utilizando a 

estatística inferencial que visa avaliar a relação existente entre variáveis, permitindo dar 

resposta aos objetivos definidos e verificação das hipóteses anteriormente formuladas. 

 

 

2.1. Análise Descritiva dos Dados 

 

2.1.1. Caracterização Demográfica 

 

A amostra deste estudo foi composta por 504 enfermeiros portugueses e 363 espanhóis. 

Sendo constituída maioritariamente por indivíduos do género “feminino” (78,6% em Portugal 

e 90,6% em Espanha) e “casados” ou a viver em “união de facto” (61,1% em Portugal e 52,9% 

em Espanha). As faixas etárias predominantes foram “26 a 30 anos” e “31 a 35 anos”, que em 

Portugal correspondeu a 45,8% dos enfermeiros e em Espanha 38,8% dos enfermeiros. A 

idade mínima registada nos dois grupos foi 22 anos, sendo a idade máxima em Portugal 60 

anos e em Espanha 64 anos. A idade média registada em Portugal foi de 36,38 anos com um 

desvio padrão de 9,09 anos, e em Espanha, 38,85 anos com um desvio padrão de 10,30 anos. 

As medianas registadas foram, 34 e 37 anos, respetivamente em Portugal e Espanha. Estes 

resultados constam das Tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4. Caracterização da amostra de acordo com o Género, Estado Civil e Idade 
 

 
 Portugal (n=504) Espanha (n=363) 
 N % N % 

Género 
Feminino 396 78,6 329 90,6 

Masculino 108 21,4 34 9,4 

Estado 
Civil 

Solteiro (a) 163 32,3 141 38,8 

Casado/União de 

Facto 
308 61,1 192 52,9 

Divorciado/separado 33 6,5 27 7,4 

Viúvo(a) 0 0 3 0,8 

Idade 

<=25 anos 49 9,7 22 6,1 

26 a 30 anos 102 20,2 69 19,0 

31 a 35 anos 129 25,6 72 19,8 

36 a 40 anos 66 13,1 65 17,9 

41 a 45 anos 61 12,1 28 7,7 

46 a 50 anos 48 9,5 44 12,1 

51 a 55 anos 37 7,3 31 8,5 

56 a 60 anos 12 2,4 27 7,4 

Mais de 60 anos 0 0 5 1,4 

 

 
Tabela 5. Medidas de tendência central e dispersão da variável idade por país 
 

País Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão Mediana 

Portugal 22 60 36,38 9,09 34 

Espanha 22 64 38,85 10,30 37 

 

 

Na Figura 9, a seguir, apresentamos os diagramas de extremos e quartis obtidos na 

variável idade nos enfermeiros dos dois países. Observou-se uma distribuição muito 

semelhante entre os dois, concentrando-se a maioria dos inquiridos na parte inferior do 

diagrama. 
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Figura 9. Diagrama de extremos e quartis da idade dos enfermeiros por país 

 

 

 

2.1.2. Caracterização Profissional 

 

A caracterização da amostra quanto às habilitações literárias, categoria profissional, 

instituição onde exerce funções e relação laboral com a instituição foi feita individualmente 

para cada país, pois são totalmente diferentes. 

Na Tabela 6, apresentamos as frequências absolutas e relativas obtidas na amostra 

portuguesa nas variáveis supracitadas. Nas habilitações académicas, registou-se que 47,6% 

possuem “Licenciatura”; 23,4% “Mestrado” e 15,7% uma “Licenciatura de Especialização em 

Enfermagem”. No que concerne à categoria profissional a maioria (52,6%) indicou 

“Enfermeiro”, 22% são “Enfermeiros Graduados” e 17,3% “Enfermeiros Chefe”. Relativamente 

à instituição onde exerce funções cerca de 62% indicou “Hospital Público” e 14,5% indicou 

“Centro de Saúde”. Por último, quanto ao vínculo com a instituição onde exerce funções, a 

maioria (50,4%) tem um “Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado” e há, 

37,1% com “Contrato de Trabalho em Funções Públicas”.  
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Tabela 6. Caracterização dos enfermeiros portugueses quanto às habilitações académicas, categoria 
profissional, instituição, vínculo com a instituição 
 

 
 

Portugal (n=504) 
 N % 

Habilitações 
Académicas 

Bacharelato 6 1,2 
Licenciatura 240 47,6 
Mestrado 118 23,4 
Doutoramento 7 1,4 
Pós-Graduação 54 10,7 
Curso de Pós-Licenciatura de especialização em enfermagem 79 15,7 

Categoria 
Profissional 

Enfermeiro 265 52,6 
Enfermeiro Graduado 111 22,0 
Enfermeiro Chefe 87 17,3 
Enfermeiro Especialista 22 4,4 
Docente 4 0,8 
Enfermeiro Supervisor 4 0,8 
Outra 11 2,2 

Instituição 
onde exerce 

funções 

Hospital Público 312 61,9 
Hospital Privado 29 5,8 
Hospital Militar 1 0,2 
Clínica Privada 11 2,2 
Centro de Saúde 73 14,5 
Unidade de Cuidados Paliativos 4 0,8 
Unidade de Cuidados Continuados 23 3,8 
Lar de Terceira Idade 19 2,4 
Exercício Liberal 3 0,6 
Outro  29 5,8 

Vínculo com 
a instituição 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas 187 37,1 
Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado 254 50,4 
Contrato Individual de Trabalho a Termo Resolutivo Certo 24 4,8 
Prestação de Serviços 30 6,0 
Outro 9 1,8 

 

Na Tabela 7 apresentamos a caracterização dos enfermeiros espanhóis nas mesmas 

variáveis. Quanto às habilitações académicas, 53,7% refere ter “Diplomatura”, 14% referem 

possuir um “Posgrado: Máster” e, “Grado” e “Enfermero Especialista” foram indicados por 11% 

em cada um. A categoria profissional em 71,3% é “Enfermero Assistencial Generalista” e 

18,5% são “Enfermeiro Assistencial Especialista”. A instituição onde exercem funções é na 

maioria (58,4%) dos inquiridos o “Hospital Público”, já 11,6% exercem em “Hospital Privado” 

e 11% em “Centro de Salud”. Por último, o vínculo com a instituição onde exerce funções está 

muito distribuído pelas várias categorias, sendo que as mais frequentes são: “Funcionario 

Público Estatutario Fijo”, “Contrato Laboral (empresa privada): Indefinido”, “Funcionario 

Público Estatutario Temporales: eventuales” e “Funcionario Público Estatutario Temporales: 

interinos”. 
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Tabela 7. Caracterização dos enfermeiros espanhóis quanto às habilitações académicas, categoria 
profissional, instituição, vínculo com a instituição 
 

  Espanha (n=363) 
 N % 

Habilitações 
Académicas 

Diplomatura  195 53,7 
Grado 40 11,0 
Enfermero Especialista 40 11,0 
Posgrado: Títulos propios 28 7,7 
Posgrado: Máster 51 14,0 
Posgrado: Doctorado 2 0,6 
Otro 7 1,9 

Categoria 
Profissional 

Enfermero Assistencial Generalista 259 71,3 
Enfermero Assistencial Especialista 67 18,5 
Enfermero Assistencial Gestor 2 0,6 
Supervisor  8 2,2 
Dirección  1 0,3 
Investigación 1 0,3 
Otra 25 6,9 

Instituição 
onde exerce 

funções 

Hospital Público 212 58,4 
Hospital Privado 42 11,6 
Clínica Privada 10 2,8 
Centro de Salud 40 11,0 
Unidad de Cuidados Continuados 4 1,1 
Geriátrico  28 7,7 
Por Cuenta Propia 1 0,3 
Otra 26 7,2 

Vínculo com a 
instituição 

Funcionario Público Estatutario Fijo 110 30,3 
Funcionario Público Estatutario Temporales: 
eventuales  55 15,2 

Funcionario Público Estatutario Temporales: 
interinos 41 11,3 

Funcionario público estatutario temporales: 
sustitutos 22 6,1 

Funcionario de Otras Administraciones Públicas 4 1,1 
Contrato Laboral (empresa privada): indefinido 86 23,7 
Contrato Laboral (empresa privada): temporal 8 2,2 
Contrato Laboral en Tiempo Parcial 14 3,9 
Contrato de Prácticas 4 1,1 
Prestación de Servicios (cuenta propia) 2 0,6 
Otro 17 4,7 

 

 Quanto ao serviço, onde exercem funções os enfermeiros inquiridos, através da análise 

da Tabela 8, constatamos que dos 504 enfermeiros inquiridos em Portugal, 494 indicaram o 

serviço onde exercem funções, destacando-se os serviços de “Cirurgia e Especialidades 

Cirúrgicas” (17,6%), “Medicina Interna e Especialidades Médicas” (14,6%) e ainda os 

“Cuidados de Saúde Primários” (14,2%). Em Espanha, 9 dos 363 enfermeiros não indicaram 

o serviço onde exercem funções. Nos restantes, destaca-se “Medicina Interna e 

Especialidades Médicas” (19,2%), a “Urgência” (14,1%) e os “Cuidados de Saúde Primários” 

(10,5%).  
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Tabela 8. Distribuição dos enfermeiros das duas amostras pelo serviço onde exercem funções 
 

 
Portugal 

(n=494 em 504) 
Espanha 

(n=354 em 363) 

N % N % 

Serviço 

Lar de Terceira Idade 20 4,0 30 8,5 
Cuidados de Saúde Primários 70 14,2 37 10,5 
Unidades de Cuidados Continuados/Paliativos 39 7,9 6 1,7 
Pediatria 19 3,8 12 3,4 
Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas 87 17,6 28 7,9 
Medicina Interna e Especialidades Médicas 72 14,6 68 19,2 
Bloco Operatório 34 6,9 22 6,2 
Cuidados Intensivos/Intermédios 32 6,5 30 8,5 
Urgência  46 9,3 50 14,1 
Consulta Externa 28 5,7 27 7,6 
Obstetrícia 9 1,8 5 1,4 
Psiquiatria  12 2,4 8 2,3 
Outro  26 5,3 31 8,8 

 

 

 

2.1.3. Características do Trabalho 

 

O tempo de exercício da profissão e na instituição atual, Figuras 10 e 11, foi 

operacionalizado em 5 classes: menos de 1 ano, entre 1 a 3 anos, entre 3 a 5 anos, entre 5 a 

10 anos e mais de 10 anos.  

Quanto ao tempo de exercício profissional, as frequências relativas registadas em cada classe 

foram muito semelhantes nas duas amostras, destacando-se “mais de 10 anos” com 57,7% 

em Portugal e 60,6% em Espanha, Figura 10. 

Relativamente ao tempo em que exerce funções na instituição atual, Figura 11, 

observaram-se algumas diferenças entre os dois grupos, nomeadamente, nas classes inferior 

e superior. Destaca-se que 18,5% dos enfermeiros espanhóis estão à menos de 1 ano na 

instituição atual, mas em Portugal essa percentagem foi de apenas 11,1%. Tendência 

contrária foi observada na classe “mais de 10 anos”, que em Portugal abrange 40,3% dos 

enfermeiros e em Espanha apenas 28,9%. 
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Relativamente à carga horária semanal, esta foi operacionalizada em três categorias: 35 

horas, 40 horas e outra. Na Figura 12 constam as frequências relativas obtidas nas duas 

amostras, e em Portugal observou-se que a grande maioria dos inquiridos, 77,2% trabalha 

“40 horas” por semana, apenas 17,1% indicou “35 horas” semanais. Em Espanha observou-

se uma maior distribuição pelas três categorias, obtendo-se 25,1% nas “35 horas” semanais, 

39,4% nas “40 horas” semanais e 35,5% com outro horário semanal.  
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Figura 10. Distribuição das amostras com o tempo de exercício da profissão 

Figura 11. Distribuição das amostras de acordo com o tempo de serviço na 
instituição atual 



 

 
 

- 120 -  

 
Figura 12. Distribuição das amostras de acordo com a carga horária semanal 

 

 
 

Quanto ao tipo de horário, Figura 13, obteve-se maioritariamente horário rotativo nos dois 

grupos (57,5% em Portugal e 51,5% em Espanha). O horário fixo apresentou maior 

representatividade em Espanha com 36,6% dos inquiridos face a 28,6% em Portugal. O 

horário misto foi muito semelhante nos dois grupos (12,7% e 11,3% em Portugal e Espanha, 

respetivamente). 
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Figura 13. Distribuição das amostras de acordo com o tipo de horário 
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2.1.4. Avaliação do Nível de Stress (NSS) 

 

Para a avaliação do nível de stress, recorreu-se como já referimos atrás, à escala Nursing 

Stress Scale (NSS), desenvolvida por Pamela Gray-Toft e James G. Anderson em 1981, 

traduzida e adaptada para a população portuguesa, por José Manuel Santos e Zélia Teixeira 

(2008) – Escala de Stresse Profissional dos Enfermeiros (ESPE) e traduzida e adaptada para 

a população espanhola, por José Ángel López Fernández (2002) – Escala de Estrés de 

Enfermería. 

Os resultados obtidos no nosso estudo, estão referidos na Tabela 9, onde constam os 34 

itens da Nursing Stress Scale (NSS), agrupados por Fatores e Ambientes. Para cada um 

deles, apresentamos o mínimo, máximo, média e desvio padrão observados em cada uma 

das duas amostras em estudo. A variação obtida nos 34 itens da escala foi sempre entre 1 e 

4 nas duas amostras. Os valores médios estão na maioria dos itens compreendidos entre 2 e 

3, tendo-se observado valores ligeiramente mais baixos nos enfermeiros espanhóis.  

Relativamente aos Ambientes, é possível observar que no Ambiente Físico, a variação 

teórica situa-se entre 6 e 24 pontos, obtendo-se nos enfermeiros portugueses esses mesmos 

valores, já nos enfermeiros espanhóis, o valor mínimo observado foi de 7 pontos. Em termos 

médios, constatamos que os enfermeiros espanhóis apresentam um valor ligeiramente 

superior (16,53±4,05) face aos enfermeiros portugueses (16,47±3,62). 

No Ambiente Psicológico, a variação teórica é entre 18 e 72 pontos, tendo-se observado 

nos enfermeiros portugueses valores entre 19 e 67 pontos; e nos enfermeiros espanhóis, 

valores entre 21 e 63 pontos. Em termos médios, globalmente (Portugal = 41,14±8,81; 

Espanha = 39,73±8,80) e em cada fator do ambiente psicológico, os enfermeiros portugueses 

apresentam valores ligeiramente superiores aos enfermeiros espanhóis (Portugal: Fator I = 

16,58±4,20, Fator III = 6,52±1,77, Fator IV = 6,69±2,08, Fator VII = 11,35±2,96; Espanha: 

Fator I = 16,16±4,08, Fator III = 6,44±1,86, Fator IV = 6,08±2,07, Fator VII = 11,05±3,17). 

Quanto ao Ambiente Social, obtiveram-se em Portugal pontuações entre 11 e 39 pontos 

e em Espanha entre 10 e 38 pontos, sendo a variação teórica deste ambiente entre 10 e 40 

pontos. Em termos médios, os enfermeiros espanhóis apresentam um valor ligeiramente 

superior (21,71±5,18) ao dos enfermeiros portugueses (21,44±4,74), verificando-se igual 

tendência nos dois fatores que o constituem (Portugal: Fator II = 11,13±2,43, Fator V = 

10,32±3,09; Espanha: Fator II = 11,19±2,78, Fator V = 10,52±3,07). 

De forma global, relativamente ao stress percebido pelos inquiridos, concluímos que os 

enfermeiros portugueses (79,05±15,04) evidenciam um maior nível de stress, 

comparativamente com os enfermeiros espanhóis (77,97±16,07). 
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Tabela 9. Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos itens da Nursing Stress Scale (NSS), agrupados por ambientes e fatores, nas duas amostras 

 Fatores Itens 
Portugal Espanha 

Mín. Máx. ! " Mín. Máx. ! " 

A
m

bi
en

te
 F

ís
ic

o 

VI: Carga de trabalho 
(6-24) 

1. Avaria Informática 1 4 2,53 0,80 1 4 2,45 0,8 
25. Alterações inesperadas no horário e no plano de trabalho 1 4 2,49 0,91 1 4 2,49 1,03 
27. Demasiadas tarefas fora do estrito âmbito profissional, tal como 
trabalho administrativo 

1 4 2,89 0,89 1 4 2,96 0,93 

28. Falta de tempo para dar apoio emocional ao doente 1 4 2,76 0,87 1 4 2,81 0,90 
30. Falta de tempo para executar todas as atividades de enfermagem 1 4 2,85 0,86 1 4 2,82 0,94 
34. Falta de pessoal para cobrir de forma adequada as necessidades 
do serviço 

1 4 2,95 0,90 1 4 2,99 0,94 

 6 24 16,47 3,62 7 24 16,53 4,05 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: A morte e o morrer 
(7-28) 

3. Executar procedimentos que os doentes sentem como dolorosos 1 4 2,54 0,82 1 4 2,63 0,85 
4. Sentir-me impotente quando um doente não melhora com os 
tratamentos 1 4 2,58 0,78 1 4 2,52 0,78 

6. Conversar com o doente sobre a proximidade da morte 1 4 2,10 0,82 1 4 1,94 0,83 
8. A morte de um doente 1 4 2,33 0,86 1 4 2,31 0,88 
12. A morte de um doente com quem se desenvolveu uma relação de 
proximidade 

1 4 2,13 0,87 1 4 2,04 0,83 

13. Ausência de um médico quando um doente morre 1 4 2,12 1,08 1 4 1,95 0,98 
21. Ver um doente em sofrimento 1 4 2,79 0,83 1 4 2,77 0,79 

 7 28 16,58 4,20 8 28 16,16 4,08 

III: Preparação 
inadequada para lidar 
com as necessidades 

emocionais dos doentes 
e dos seus familiares 

(3-12) 

15. Sentir falta de preparação para apoiar a família do doente nas 
suas necessidades emocionais 1 4 2,19 0,76 1 4 2,06 0,79 

18. Não ter resposta adequada para uma questão colocada pelo 
doente 1 4 2,20 0,64 1 4 2,27 0,71 

23.Sentir falta de preparação para dar apoio às necessidades 
emocionais do doente 1 4 2,12 0,73 1 4 2,11 0,81 

 3 12 6,52 1,77 3 12 6,44 1,86 

IV:Falta de apoio dos 
colegas 
(3-12) 

7.Falta de oportunidade para falar abertamente com outros membros 
da equipa acerca dos problemas do serviço 1 4 2,34 0,87 1 4 2,25 0,85 

11.Falta de oportunidade para partilhar experiências e sentimentos 
com outros membros da equipa do serviço 1 4 2,33 0,83 1 4 2,11 0,90 

16.Falta de oportunidade para exprimir, junto de outros membros da 
equipa, os sentimentos negativos sobre o doente 1 4 2,03 0,75 1 4 1,73 0,75 

 3 12 6,69 2,08 3 12 6,08 2,07 
VII: Incerteza quanto  

aos tratamentos 
17. Informação inadequada fornecida pelo médico em relação à 
situação clínica do doente 1 4 2,35 0,85 1 4 2,40 0,90 
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(5-20) 26. Prescrições médicas aparentemente inapropriadas para o 
tratamento de um doente 1 4 2,34 0,83 1 4 2,15 0,81 

31. Ausência de um médico durante uma situação de emergência 
médica 1 4 2,42 1,03 1 4 2,22 0,94 

32. Não saber o que deve ser dito ao doente e à sua família acerca 
do seu estado e do tratamento 1 4 2,16 0,73 1 4 2,10 0,85 

33. Dúvidas em relação ao funcionamento de determinado 
equipamento especializado 1 4 2,08 0,71 1 4 2,17 0,84 

 5 20 11,35 2,96 5 19 11,05 3,17 
Global (18-72)  19 67 41,14 8,81 21 63 39,73 8,80 

A
m

bi
en

te
 S

oc
ia

l 

II: Conflitos com os 
médicos 
(5-20) 

2. Ser criticado por um médico 1 4 2,07 0,77 1 4 1,98 0,79 
9. Conflito com um médico 1 4 2,01 0,76 1 4 2,09 0,78 
10. Receio de cometer erros ao tratar um doente 1 4 2,39 0,75 1 4 2,45 0,86 
14. Desacordo em relação ao tratamento de um doente 1 4 2,34 0,71 1 4 2,28 0,79 
19. Tomar uma decisão no que diz respeito ao tratamento do doente 1 4 2,33 0,76 1 4 2,39 0,86 
 5 20 11,13 2,43 5 19 11,19 2,78 

V: Conflitos com outros 
enfermeiros e com os 

chefes 
(5-20) 

5. Conflito com um superior hierárquico 1 4 2,30 0,86 1 4 2,09 0,89 
20. Ser mobilizado para outro serviço para suprir falta de pessoal 1 4 1,97 1,08 1 4 2,36 1,08 
22. Dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou Enfermeiros) em 
particular, de outro serviço 1 4 1,86 0,83 1 4 2,13 0,87 

24. Receber críticas de um superior hierárquico 1 4 2,18 0,77 1 4 1,79 0,87 
29. Dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou Enfermeiros) em 
particular, do mesmo serviço 1   4 2,00 0,82 1 4 2,15 0,85 

 5 20 10,32 3,09 5 20 10,52 3,07 

Global (10-40)  11 39 21,44 4,74 10 38 21,71 5,18 

 Stress Global (34-136)  39 130 79,05 15,04 39 124 77,97 16,07 
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2.1.5. Avaliação do Coping (Brief COPE) 
 

Para a avaliação do coping, foi usado o instrumento, Brief COPE, descrito no capítulo 

anterior. Desenvolvido por Carver (1997) e posteriormente adaptado à população portuguesa 

por Ribeiro e Rodrigues (2004) e para a população espanhola por Morán, Landero e González 

(2010) – COPE-28, este tem como objetivo avaliar o coping disposicional em adultos.  

Na Tabela 10 apresenta-se para cada item da escala Brief COPE agrupados pelas 14 

estratégias, os valores, mínimos, máximos, médios e desvios padrão registados nas duas 

amostras. Apresentamos também esses valores para cada estratégia. 

Os enfermeiros espanhóis recorrem mais à estratégia de Coping Ativo comparativamente 

aos enfermeiros portugueses (2,08±0,60 vs 1,89±0,59), destacando-se o item “Concentro os 

meus esforços para fazer alguma coisa que me permita enfrentar a situação”, com valor médio 

superior a 2 no caso dos enfermeiros espanhóis.  

Os enfermeiros portugueses adotam mais frequentemente a estratégia de Planear 
(1,98±0,60 vs 1,84±0,62), destacando-se o item, “Tento encontrar uma estratégia que me 

ajude no tenho de fazer”. 

Quanto ao Suporte Instrumental, os enfermeiros das duas amostras evidenciam 

comportamentos contrários. Os portugueses adotam mais vezes a atitude de “Peço conselhos 

e ajuda a outras pessoas para enfrentar melhor a situação” (1,68±0,77). Já os espanhóis 

privilegiam “Peço conselhos e ajuda a pessoas que passaram pelo mesmo” (1,63±0,72). 

Globalmente, os valores médios são similares (1,54±0,67 vs 1,54±0,58). 

Os enfermeiros portugueses procuram mais vezes o “Conforto e a compreensão de 

alguém” comparativamente aos enfermeiros espanhóis (1,67 ± 0,82 vs 1,53 ± 0,80). 

Globalmente, os enfermeiros portugueses adotam mais o Suporte Emocional do que os 

espanhóis (1,60±0,78 vs 1,54±0,69), como estratégia de coping. 

Quanto ao procurar apoio na Religião e na Reinterpretação Positiva, destacam-se 

claramente os enfermeiros portugueses, nos itens “Tento encontrar conforto na minha religião 

ou crença pessoal” (0,89±0,88 vs 0,42±0,71) e “Rezo ou medito” (0,87±0,88 vs 0,57±0,81); 

“Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a torná-la mais positiva” (1,80±0,76 

vs 1,43±0,82) e “Procuro algo positivo em tudo o que está a acontecer” (1,69±0,78 vs 

1,57±0,82), e globalmente pois apresentam valores médios mais altos do que os dos 

enfermeiros espanhóis (0,88±0,83 vs 0,49±0,69); (1,75±0,69 vs 1,50±0,71). 

No que toca à Auto Culpabilização, os enfermeiros portugueses fazem mais críticas a eles 

próprios face aos espanhóis, mas estes, culpam-se mais pelo que está a acontecer. Assim, 

globalmente, os valores médios obtidos nas duas amostras são aproximadamente iguais. 

(1,23±0,60 vs 1,23±0,71). 
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Relativamente à Aceitação, os enfermeiros das duas amostras evidenciam 

comportamentos distintos. Os espanhóis tentam aceitar as coisas tal como estão acontecer 

(2,07±0,71), e, os portugueses, preferem aprender a viver com a situação (1,79±0,75). 

Apesar destas tendências contrárias, globalmente os enfermeiros espanhóis apresentam 

valor médio superior aos dos portugueses, pelo que recorrem mais a esta estratégia de coping 

(1,87±0,63 vs 1,61±0,60). 

Relativamente à Expressão de Sentimentos, os enfermeiros portugueses referem que 

“Ficam aborrecidos e expressam os seus sentimentos” consideravelmente mais do que os 

espanhóis (1,67±0,79 vs 0,97±0,81). No item “Sinto e expresso os meus sentimentos de 

aborrecimento”, as duas amostras apresentam valores médios equivalentes (1,61±0,78 vs 

1,59±0,76). Contudo, globalmente, os enfermeiros portugueses expressam mais os seus 

sentimentos (1,64±0,72 vs 1,28±0,63). 

No que toca à Negação, a atitude dos enfermeiros portugueses difere da dos enfermeiros 

espanhóis, quer globalmente onde evidenciam maior negação (0,70±0,63 vs 0,50±0,62), 

quer em cada um dos dois itens, que constitui a sub escala. 

Para a Auto Distração como estratégia de coping, os enfermeiros espanhóis mostram 

fazer mais uso desta estratégia dos que os enfermeiros portugueses (1,34 ± 0,73 vs 

1,22±0,64), afirmando que preferem refugiar-se noutras atividades, que lhes permitam 

abstrair da situação stressante. 

No que concerne ao Desinvestimento Comportamental, obtiveram-se valores 

semelhantes nas duas amostras, ainda que os enfermeiros portugueses “Simplesmente 

desistem de tentar lidar com a situação” stressante mais do que os espanhóis (0,45±0,63 vs 

0,35±0,57). 

No Abuso de Substâncias os valores médios obtidos nos dois grupos são muito baixos, e 

são semelhantes entre as duas amostras ainda que ligeiramente mais elevados nos 

espanhóis (0,10±0,35 vs 0,12±0,41). 

Quanto ao recurso do Humor como estratégia de coping, registam-se valores médios algo 

dispares no item “Enfrento a situação com sentido de humor” (1,29±0,76 vs 1,00±0,86), 

sendo mais usada pelos portugueses do que pelos espanhóis. No outro item desta estratégia 

são os espanhóis que mais a usam, ainda que a diferença para os portugueses não seja tão 

grande como no item anteriormente relatado. Globalmente são os enfermeiros portugueses 

que recorrem mais ao humor como estratégia de coping (1,20±0,67 vs 1,10±0,78).  
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Tabela 10. Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos itens da escala Brief COPE agrupados por estratégias nas duas amostras 
 

Brief 
COPE 

Itens 

Portugal Espanha 

Item Mín. Máx. ! " Item Mín. Máx. ! " 

Coping Ativo 
CA 

Concentro os meus esforços para fazer alguma coisa que 
me permita enfrentar a situação  2 0 3 1,85 0,70 2 0 3 2,18 0,67 

Tomo medidas para tentar melhorar a minha situação 7 0 3 1,93 0,70 10 0 3 1,98 0,73 

Coping Ativo  0,5 3 1,89 0,59  0,5 3 2,08 0,60 

Planear 
PL 

Tento encontrar uma estratégia que me ajude no que tenho de 
fazer 14 0 3 2,01 0,70 6 0 3 1,81 0,78 

Penso muito sobre a melhor forma de lidar com a situação 25 0 3 1,94 0,72 26 0 3 1,88 0,72 

Planear  0 3 1,98 0,60  0 3 1,84 0,62 

Suporte 
Instrumental 

SI 

Peço conselhos e ajuda a outras pessoas para enfrentar 
melhor a situação 10 0 3 1,68 0,77 1 0 3 1,44 0,68 

Peço conselhos e ajuda a pessoas que passaram pelo mesmo 23 0 3 1,40 0,79 28 0 3 1,63 0,72 

Suporte Instrumental  0 3 1,54 0,67  0 3 1,54 0,58 

Suporte 
Emocional 

SE 

Procuro apoio emocional de alguém (família, amigos) 5 0 3 1,53 0,92 9 0 3 1,54 0,76 
Procuro o conforto e compreensão de alguém 15 0 3 1,67 0,82 17 0 3 1,53 0,80 

Suporte Emocional  0 3 1,60 0,78  0 3 1,54 0,69 

Religião 
RE 

Tento encontrar conforto na minha religião ou crença pessoal 22 0 3 0,89 0,88 16 0 3 0,42 0,71 
Rezo ou medito 27 0 3 0,87 0,88 20 0 3 0,57 0,81 

Religião  0 3 0,88 0,83  0 3 0,49 0,69 

Reinterpretação 
Positiva 

RP 

Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a 
torná-la mais positiva 12 0 3 1,80 0,76 14 0 3 1,43 0,82 

Procuro algo positivo em tudo o que está a acontecer 17 0 3 1,69 0,78 18 0 3 1,57 0,82 

Reinterpretação Positiva  0 3 1,75 0,69  0 3 1,50 0,71 

Auto 
Culpabilização 

Faço críticas a mim próprio 13 0 3 1,74 0,78 8 0 3 1,59 0,86 
Culpo-me pelo que está a acontecer 26 0 3 0,73 0,74 27 0 3 0,88 0,79 
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AC Auto Culpabilização  0 3 1,23 0,60  0 3 1,23 0,71 

Aceitação 
AT 

Tento aceitar as coisas tal como estão a acontecer 20 0 3 1,43 0,71 3 0 3 2,07 0,71 
Tento aprender a viver com a situação 24 0 3 1,79 0,75 21 0 3 1,67 0,77 

Aceitação  0 3 1,61 0,60  0 3 1,87 0,63 

Expressão de 
Sentimentos 

ES 

Fico aborrecido e expresso os meus sentimentos 9 0 3 1,67 0,79 12 0 3 0,97 0,81 
Sinto e expresso os meus sentimentos de aborrecimento 21 0 3 1,61 0,78 23 0 3 1,59 0,76 

Expressão de Sentimentos  0 3 1,64 0,72  0 3 1,28 0,63 

Negação 
NG 

Tenho dito para mim próprio: “ isto não é verdade” 3 0 3 0,79 0,79 5 0 3 0,62 0,83 
Recuso-me a acreditar que isto esteja a acontecer comigo 8 0 3 0,61 0,73 13 0 3 0,38 0,64 

Negação  0 3 0,70 0,63  0 3 0,50 0,62 

Auto Distração 
AD 

Refugio-me noutras atividades para me abstrair da situação 1 0 3 1,11 0,72 4 0 3 1,26 0,94 
Faço outras coisas para pensar menos na s7ituação, tal como 
ir ao cinema, ver TV, ler, sonhar ou ir às compras 19 0 3 1,33 0,79 22 0 3 1,41 0,85 

Auto Distração  0 3 1,22 0,64  0 3 1,34 0,73 

Desinvestimento 
Comportamental 

DC 

Simplesmente desisto de tentar lidar com isto 16 0 3 0,45 0,63 11 0 3 0,35 0,57 
Desisto de me esforçar para lidar com a situação 6 0 3 0,48 0,66 25 0 3 0,45 0,74 

Desinvestimento Comportamental  0 3 0,47 0,57  0 3 0,40 0,55 

Abuso de 
Substâncias 

AS 

Refugio-me no álcool ou noutras drogas (comprimidos, etc) 
para me sentir melhor 4 0 3 0,11 0,40 15 0 3 0,13 0,47 

Uso álcool ou outras drogas (comprimidos) para me ajudar a 
ultrapassar os problemas 11 0 3 0,09 0,34 24 0 3 0,10 0,41 

Abuso de Substâncias  0 3 0,10 0,35  0 3 0,12 0,41 

Humor 
HU 

Enfrento a situação levando-a para a brincadeira 18 0 3 1,11 0,72 7 0 3 1,20 0,87 
Enfrento a situação com sentido de humor 28 0 3 1,29 0,76 19 0 3 1,00 0,86 

Humor  0 3 1,20 0,67  0 3 1,10 0,78 
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2.1.6. Avaliação do Engagement Profissional (UWES) 
 

Na avaliação do Engagement Profissional, foi usada a Escala de Engagement no 

Trabalho de Utrecht (UWES), descrita anteriormente. Usou-se a versão original Utrecht Work 

Engagement Scale de Schaufeli e Bakker, (2003), traduzida para a população portuguesa 

pela Alexandra Marques Pinto (2009), e a versão espanhola da escala original, Encuesta de 

Bienestar y Trabajo de Schaufeli e Bakker (2003). 

Na Tabela 11, apresentamos o mínimo, máximo, média e desvio padrão para cada item 

e respetivas dimensões da escala UWES, para as duas amostras em estudo. 

Constata-se que nas duas amostras, as pontuações em cada item variam sempre entre 0 

e 6 pontos. Quanto aos valores médios dos itens, os enfermeiros portugueses apresentam 

valores mais elevados do que os espanhóis apenas em dois itens, a saber, o item 2 “Acho 

que o meu trabalho tem muito significado e utilidade” (5,10±1,30 vs 4,68±1,67) e o item 16 “É-

me difícil desligar-me do meu trabalho” (3,47±1,83 vs 3,39±2,10). Nos restantes 15 itens, são 

os enfermeiros espanhóis que se destacam com valores médios mais elevados do que os 

portugueses e como tal estão mais engajados (comprometidos) com o seu trabalho, isto é, de 

uma maneira geral sentem-se mais vigorosos e dedicados à profissão de enfermagem. 

Atendendo a que os enfermeiros espanhóis, apresentam de um maneira geral, valores 

médios mais elevados nos itens da escala, o mesmo sucede com os valores médios dessas 

dimensões: Vigor: (Portugal = 23,84±7,40; Espanha = 26,05±8,00); Dedicação: (Portugal = 

21,01±7,00; Espanha = 22,54±7,54); Absorção (Portugal = 22,93±8,04; Espanha = 

24,98±8,02). Assim, os enfermeiros espanhóis sentem-se mais vigorosos, dedicados e 

absorvidos pela sua profissão. 
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Tabela 11. Mínimo, máximo, média e desvio padrão dos itens da Escala UWES agrupados por dimensões, nas duas amostras 
 

UWES Itens 
Portugal Espanha 

Mín. Máx. ! " Mín. Máx. ! " 

Vigor 
(0-36) 

1. No meu trabalho sinto-me cheio de energia 0 6 4,24 1,35 0 6 4,56 1,59 
4. No meu trabalho sinto-me com força e energia 0 6 4,21 1,46 0 6 4,75 1,51 
8. Quando me levanto de manhã apetece-me ir trabalhar 0 6 3,24 1,84 0 6 3,38 2,04 
12. Sou capaz de ficar a trabalhar por períodos de tempo muito longos 0 6 3,72 1,78 0 6 3,89 1,93 
15. Sou uma pessoa com muita resistência mental no meu trabalho 0 6 4,08 1,52 0 6 4,75 1,58 
17. No meu trabalho sou sempre perseverante (não desisto), mesmo quando 
as coisas não estão a correr bem 0 6 4,35 1,46 0 6 4,72 1,69 

Vigor Global 1 36 23,84 7,40 2 36 26,05 8,00 

Dedicação 
(0-30) 

2. Acho que o meu trabalho tem muito significado e utilidade 0 6 5,10 1,30 0 6 4,68 1,67 
5. Estou entusiasmado com o meu trabalho 0 6 3,90 1,66 0 6 4,42 1,75 
7. O meu trabalho inspira-me 0 6 3,75 1,77 0 6 4,19 1,87 
10. Estou orgulhoso do que faço neste trabalho 0 6 4,35 1,61 0 6 4,99 1,55 
13. O meu trabalho é desafiante para mim 0 6 3,91 1,77 0 6 4,26 1,86 

Dedicação Global 1 30 21,01 7,00 0 30 22,54 7,54 

Absorção 
(0-36) 

3. O tempo passa a voar quando estou a trabalhar 0 6 4,60 1,48 0 6 4,87 1,54 
6. Quando estou a trabalhar esqueço tudo o que se passa à minha roda 0 6 3,73 1,80 0 6 4,34 1,83 
9. Sinto-me feliz quando estou a trabalhar intensamente 0 6 3,60 1,82 0 6 4,07 1,97 
11. Estou imerso no meu trabalho 0 6 3,87 1,74 0 6 4,60 1,62 
14. “Deixo-me ir” quando estou a trabalhar 0 6 3,65 1,73 0 6 3,71 1,93 
16. É-me difícil desligar-me do meu trabalho 0 6 3,47 1,83 0 6 3,39 2,10 

Absorção Global 1 36 22,93 8,04 1 36 24,98 8,02 
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2.2. Análise Inferencial dos Dados  
 

Após a análise descritiva dos resultados, procedeu-se a uma análise inferencial, com o 

intuito de testar as hipóteses formuladas, através da aplicação de testes estatísticos. 

Procedemos de seguida aos testes de hipóteses, conducentes à validação das mesmas. 

 
 
H1: Existem diferenças entre stress, estratégias de coping e engagement nos 
enfermeiros portugueses e nos enfermeiros espanhóis. 
 

No que confere à Escala de Stress, na Tabela 12 apresentamos a média, desvio padrão 

e mediana de todos os itens da escala, agrupados por Ambientes e Fatores para as duas 

amostras em estudo.  

No Ambiente Físico (VI: Carga de Trabalho), o stress vivenciado pelos enfermeiros 

portugueses e espanhóis foi muito semelhante, tendo-se registado valores médios entre 2,49 

e 2,95 nos primeiros e 2,45 e 2,99 nos segundos. As diferenças registadas entre os dois 

grupos não são estatisticamente significativas, pois todos os valores de prova obtidos são 

superiores a 5%.  

Nos itens dos fatores do Ambiente Psicológico, fator I: A morte e o morrer, os enfermeiros 

portugueses apresentaram maior stress do que os espanhóis em seis dos sete itens. Em 

particular, nos itens 6 (2,10±0,82 vs 1,94±0,83; p=0,002.) e 13 (2,12±1,08 vs 1,95±0,98; 

p=0,033) a diferença entre os dois grupos foi estatisticamente significativa para um nível de 

significância de 5%.  

No fator III: Preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes 

e dos seus familiares, os enfermeiros portugueses apresentaram mais stress no item “Sentir 

falta de preparação para apoiar a família do doente nas suas necessidades emocionais”, 
sendo a diferença para os enfermeiros espanhóis estatisticamente significativa a 5% 

(2,19±0,76 vs 2,06±0,79; p=0,004).  

No fator IV: Falta de apoio dos colegas, houve dois itens que evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os enfermeiros portugueses e os espanhóis, sendo que 

os primeiros apresentam mais stress. Esses itens foram: “Falta de oportunidade para partilhar 

experiências e sentimentos com outros membros da equipa do serviço” (2,33±0,83 vs 

2,11±0,90; p<0,001) e “Falta de oportunidade para exprimir, junto de outros membros da 

equipa, os sentimentos negativos sobre o doente” (2,03±0,75 vs 1,73±0,75; p<0,001). 

No fator VII: Incerteza quanto aos tratamentos os enfermeiros portugueses evidenciaram 

maior stress em três dos cinco itens, tendo-se obtido diferenças estatisticamente significativas 

nos itens “Prescrições médicas aparentemente inapropriadas para o tratamento de um 
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doente” (2,34±0,83 vs 2,15±0,81; p<0,001) e “Ausência de um médico durante uma situação 

de emergência médica” (2,42±1,03 vs 2,22±0,94; p=0,006). 

O Ambiente Social é composto por dois fatores, a saber, II: Conflitos com os médicos e 

V: Conflitos com outros enfermeiros e com os chefes. No fator II, não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas nos níveis de stress dos enfermeiros portugueses e 

espanhóis, em nenhum dos cinco itens. Mas, no fator V, houve diferenças estatisticamente 

significativas no stress vivenciado pelos enfermeiros portugueses e pelos espanhóis. De notar 

que os portugueses apresentam maior stress nos itens: “Conflito com um superior hierárquico” 

(2,30 ± 0,86 vs 2,09 ± 0,89; p<0,001) e “Receber críticas de um superior hierárquico” 

(2,18±0,77 vs 1,79±0,87; p<0,001). Os espanhóis evidenciam maior stress nos itens “Ser 

mobilizado para outro serviço para suprir falta de pessoal” (2,36±1,08 vs 1,97±1,08; p<0,001), 

“Dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou Enfermeiros) em particular, de outro serviço” 

(2,13±0,87 vs 1,86±0,83; p<0,001) e “Dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou 

Enfermeiros) em particular, do mesmo serviço” (2,15±0,85 vs 2,00±0,82; p=0,014). 
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Tabela 12. Comparação dos níveis de stress por item entre as amostras de enfermeiros portugueses e espanhóis 
 

NSS Fatores Itens 

Portugal  Espanha  

p !	($) Me ! ($) Me 

A
m

b
ie

n
t
e

 

F
ís

ic
o

 

VI. Carga de trabalho 

1. Avaria Informática 2,53 (0,80) 2 2,45 (0,8) 2 0,107 
25. Alterações inesperadas no horário e no plano de trabalho 2,49 (0,91) 2 2,49 (1,03) 2 0,972 
27. Demasiadas tarefas fora do estrito âmbito profissional, tal como trabalho administrativo 2,89 (0,89) 3 2,96 (0,93) 3 0,216 
28. Falta de tempo para dar apoio emocional ao doente 2,76 (0,87) 3 2,81 (0,90) 3 0,426 
30. Falta de tempo para executar todas as atividades de enfermagem 2,85 (0,86) 3 2,82 (0,94) 3 0,750 
34. Falta de pessoal para cobrir de forma adequada as necessidades do serviço 2,95 (0,90) 3 2,99 (0,94) 3 0,475 

A
m

b
ie

n
t
e

 P
s

ic
o

ló
g

ic
o

 

I: A morte e o morrer 

3. Executar procedimentos que os doentes sentem como dolorosos 2,54 (0,82) 2 2,63 (0,85) 3 0,118 
4. Sentir-me impotente quando um doente não melhora com os tratamentos 2,58 (0,78) 2 2,52 (0,78) 2 0,286 
6. Conversar com o doente sobre a proximidade da morte 2,10 (0,82) 2 1,94 (0,83) 2 0,002* 

8. A morte de um doente 2,33 (0,86) 2 2,31 (0,88) 2 0,741 
12. A morte de um doente com quem se desenvolveu uma relação de proximidade 2,13 (0,87) 2 2,04 (0,83) 2 0,140 
13. Ausência de um médico quando um doente morre 2,12 (1,08) 2 1,95 (0,98) 2 0,033* 

21. Ver um doente em sofrimento 2,79 (0,83) 3 2,77 (0,79) 3 0,565 
III: Preparação inadequada para 

lidar com as necessidades 
emocionais dos doentes e dos 

seus familiares 

15. Sentir falta de preparação para apoiar a família do doente nas suas necessidades 

emocionais 
2,19 (0,76) 2 2,06 (0,79) 2 0,004** 

18. Não ter resposta adequada para uma questão colocada pelo doente 2,20 (0,64) 2 2,27 (0,71) 2 0,051 
23.Sentir falta de preparação para dar apoio às necessidades emocionais do doente 2,12 (0,73) 2 2,11 (0,81) 2 0,800 

IV: Falta de apoio  
dos colegas 

7.Falta de oportunidade para falar abertamente com outros membros da equipa acerca dos problemas 
do serviço 2,34 (0,87) 2 2,25 (0,85) 2 0,179 

11.Falta de oportunidade para partilhar experiências e sentimentos com outros membros da 

equipa do serviço 
2,33 (0,83) 2 2,11 (0,90) 2 <0,001** 

16.Falta de oportunidade para exprimir, junto de outros membros da equipa, os sentimentos 

negativos sobre o doente 
2,03 (0,75) 2 1,73 (0,75) 2 <0,001** 

VII: Incerteza quanto  
aos tratamentos 

17. Informação inadequada fornecida pelo médico em relação à situação clínica do doente 2,35 (0,85) 2 2,40 (0,90) 2 0,556 
26. Prescrições médicas aparentemente inapropriadas para o tratamento de um doente 2,34 (0,83) 2 2,15 (0,81) 2 <0,001** 

31. Ausência de um médico durante uma situação de emergência médica 2,42 (1,03) 2 2,22 (0,94) 2 0,006** 

32. Não saber o que deve ser dito ao doente e à sua família acerca do seu estado e do tratamento 2,16 (0,73) 2 2,10 (0,85) 2 0,176 
33. Dúvidas em relação ao funcionamento de determinado equipamento especializado 2,08 (0,71) 2 2,17 (0,84) 2 0,188 

A
m

b
ie

n
t
e

 S
o

c
ia

l II: Conflitos com os  
médicos 

2. Ser criticado por um médico 2,07 (0,77) 2 1,98 (0,79) 2 0,074 
9. Conflito com um médico 2,01 (0,76) 2 2,09 (0,78) 2 0,077 
10. Receio de cometer erros ao tratar um doente 2,39 (0,75) 2 2,45 (0,86) 2 0,361 
14. Desacordo em relação ao tratamento de um doente 2,34 (0.71) 2 2,28 (0,79) 2 0,205 
19. Tomar uma decisão no que diz respeito ao tratamento do doente 2,33 (0,76) 2 2,39 (0,86) 2 0,286 

V: Conflitos com outros 
enfermeiros e com os chefes 

5. Conflito com um superior hierárquico 2,30 (0,86) 2 2,09 (0,89) 2 <0,001** 

20. Ser mobilizado para outro serviço para suprir falta de pessoal 1,97 (1,08) 2 2,36 (1,08) 2 <0,001** 

22. Dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou Enfermeiros) em particular, de outro serviço 1,86 (0,83) 2 2,13 (0,87) 2 <0,001** 

24. Receber críticas de um superior hierárquico 2,18 (0,77) 2 1,79 (0,87) 2 <0,001** 

29. Dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou Enfermeiros) em particular, do mesmo serviço 2,00 (0,82) 2 2,15 (0,85) 2 0,014* 

Legenda:  * significativas a 5%; ** significativo a 1%. 
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Na Tabela 13, apresentamos para cada ambiente e fator, os valores médios, desvio 

padrão e mediana, obtidos após a sua operacionalização.  

No Ambiente Físico, os enfermeiros espanhóis revelaram stress ligeiramente superior ao 

dos enfermeiros portugueses, ainda que as diferenças não sejam estatisticamente 

significativas pois o valor de prova obtido no teste foi superior a 5% (16,47± 3,62 vs 

16,53±4,05; p=0,836). 

No Ambiente Psicológico, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas no fator 

IV: Falta de apoio dos colegas sendo que os enfermeiros portugueses manifestaram maior 

stress do que os espanhóis (6,69±2,08 vs 6,08±2,07; p<0,001). Esta diferença é suportada 

pelas diferenças nos itens 11 e 16, como se constatou na Tabela 12. No fator I: Morte e o 

morrer o nível de stress experienciado pelos dois grupos de enfermeiros não diferiu de forma 

significativa entre si, ainda que seja ligeiramente mais elevado nos portugueses (16,58±4,20 

vs 16,16±4,08; p=0,116). Quanto ao fator III: Preparação inadequada para lidar com as 

necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares os níveis de stress dos dois 

grupos foram muito similares pelo que a diferença não é estatisticamente significativa 

(6,52±1,77 vs 6,44±1,86; p=0,545). Por último, no fator VII: Incerteza quanto aos tratamentos 

os dois grupos evidenciaram níveis de stress muito semelhantes, pelo que a diferença não se 

revelou estatisticamente significativa (11,35±2,96 vs 11,05±3,17; p=0,061). 

Quanto ao Ambiente Social, não se obtiveram diferenças estatisticamente significativas, 

pois todos os valores de prova obtidos nos testes Mann-Whitney- Wilcoxon foram superiores 

a 5%, quer em termos globais quer por fatores. No entanto, e como se viu na Tabela 12, as 

duas amostras diferem de forma estatisticamente significativa em todos os itens do fator V.  
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Tabela 13. Comparação dos níveis de stress por fator e Ambientes entre as amostras de enfermeiros 

portugueses e enfermeiros espanhóis 
 

NSS Fatores 
Portugal Espanha 

p "($) Me "($) Me 

Ambiente 
Físico 

VI: Carga de Trabalho 
(6-24) 16,47 (3,62) 17 16,53 (4,05) 17 0,836 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: A morte e o morrer 
(7-28) 16,58 (4,20) 16 16,16 (4,08) 16 0,116 

III: Preparação inadequada para lidar 
com as necessidades emocionais dos 

doentes e dos seus familiares 
(3-12) 

6,52 (1,77) 6 6,44 (1,86) 6 0,545 

IV: Falta de apoio dos colegas 
(3-12) 6,69 (2,08) 6 6,08 (2,07) 6 <0,001** 

VII: Incerteza quanto aos tratamentos 
(5-20) 11,35 (2,96) 11 11,05 (3,17) 11 0,061 

Ambiente Psicológico 41,14 (8,81) 40 39,73 (8,80) 40 0,025* 

A
m

bi
en

te
 S

oc
ia

l II: Conflitos com os médicos 
(5-20) 11,13 (2,43) 11 11,19 (2,78) 11 0,966 

V: Conflitos com outros enfermeiros e 
com os chefes 10,32 (3,09) 10 10,52 (3,07) 10 0,291 

Ambiente Social 21,44 (4,74) 21 21,71 (5,18) 21 0,567 

Stress Global 79,05 (15,04) 78 77,97 (16,07) 79 0,314 

 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

 

Relativamente às estratégias de coping, pela análise do questionário Brief COPE, na 

Tabela 14 apresenta-se para cada item, agrupados pelas 14 estratégias, os valores médios, 

desvio padrão e medianas registados nas duas amostras. Apresentamos também esses 

valores para cada estratégia. 

Os enfermeiros espanhóis recorrem mais à estratégia de Coping Ativo comparativamente 

aos enfermeiros portugueses (2,08 ± 0,60 vs 1,89 ± 0,59; p<0,001) sendo a diferença 

estatisticamente significativa a 1%, destacando-se o item “Concentro os meus esforços para 

fazer alguma coisa que me permita enfrentar a situação” (2,18±0,67 vs 1,85±0,70; p<0,001). 

Os enfermeiros portugueses adotam mais frequentemente a estratégia de Planear, sendo 

a diferença estatisticamente significativa para os enfermeiros espanhóis (1,98±0,60 vs 

1,84±0,62; p=0,002), e em particular, “Tento encontrar uma estratégia que me ajude no tenho 

de fazer” (2,01±0,70 vs 1,81±0,78; p<0,001). 
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Quanto ao Suporte Instrumental os enfermeiros das duas amostras evidenciam 

comportamentos contrários. Os portugueses adotam mais vezes a atitude de “Peço conselhos 

e ajuda a outras pessoas para enfrentar melhor a situação” (1,68±0,77 vs 1,44±0,68; 

p<0,001). Já os espanhóis privilegiam “Peço conselhos e ajuda a pessoas que passaram pelo 

mesmo” (1,63±0,72 vs 1,42±0,79; p<0,001). Globalmente, não se registam diferenças 

estatisticamente significativas nesta estratégia, apesar delas existirem em cada item 

individualmente. 

Os enfermeiros portugueses procuram mais vezes o conforto e a compreensão de alguém 

comparativamente aos enfermeiros espanhóis (1,67±0,82 vs 1,53±0,80; p=0,02). Mas, 

globalmente, as diferenças registadas no Suporte Emocional não são estatisticamente 

significativas entre as duas amostras (p>5%). 

Quanto ao procurar apoio na Religião (0,88 ± 0,83 vs 0,49 ± 0,69; p<0,001) e na 

Reinterpretação Positiva (1,75±0,69 vs 1,50±0,71; p<0,001), destacam-se claramente os 

enfermeiros portugueses, pois nos itens e sub-escalas, apresentam valores médios 

estatisticamente mais elevados do que os enfermeiros espanhóis. 

No que toca à Auto Culpabilização, os enfermeiros portugueses fazem mais críticas a eles 

próprios face aos espanhóis (1,74±0,78 vs 1,59±0,86; p=0,017), mas estes, culpam-se mais 

pelo que está a acontecer (0,88±0,79 vs 0,73±0,74; p=0,006). No entanto, globalmente, não 

há diferenças significativas entre as duas amostras no que toca a esta estratégia (1,23±0,60 

vs 1,23±0,71; p=0,02). 

Relativamente à Aceitação, os enfermeiros das duas amostras evidenciam 

comportamentos distintos. Os espanhóis tentam aceitar as coisas tal como estão acontecer 

(2,07±0,71 vs 1,43±0,71; p<0,001), e os portugueses, preferem aprender a viver com a 

situação (1,79±0,75 vs 1,67±0,77; p=0,026), sendo as diferenças entre as duas amostras 

estatisticamente significativas, a primeira a 1% e a segunda a 5%. Apesar destas tendências 

contrárias, globalmente registam-se diferenças significativas entre as duas amostras, sendo 

que os espanhóis adotam mais vezes a estratégia da Aceitação (1,87±0,63 vs 1,61±0,60; 

p<0,001).  

Quanto à Expressão de Sentimentos, os enfermeiros portugueses referem que “Ficam 

aborrecidos e expressam os seus sentimentos” consideravelmente mais do que os espanhóis, 

sendo a diferença estatisticamente significativa a 1% (1,67±0,79 vs 0,97±0,81; p<0,001). No 

outro item, as diferenças entre os dois grupos não são estatisticamente significativas. Mas, 

globalmente os enfermeiros portugueses expressam mais os seus sentimentos, sendo a 

diferença estatisticamente significativa face aos espanhóis. (1,64± 0,72 vs 1,28± 0,63; 

p<0,001). 
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No que toca à Negação, a atitude dos enfermeiros portugueses difere de forma 

estatisticamente significativa dos espanhóis, quer globalmente, onde evidenciam maior 

negação (0,70±0,63 vs 0,50±0,62; p<0,001), quer em cada um dos dois itens (0,79±0,79 vs 

0,62±0,83; p<0,0061; 0,61±0,73 vs 0,38±0,64; p<0,001).  

Os enfermeiros espanhóis referem que se refugiam noutras atividades para se distraírem 

da situação estatisticamente mais do que os portugueses (1,26±0,94 vs 1,11±0,72; p=0,013). 

No outro item, as diferenças não são significativas. Mas, globalmente, os espanhóis adotam 

mais a Auto Distração como estratégia de coping (1,34±0,73 vs 1,22±0,64; p=0,009).  

No que concerne ao Desinvestimento Comportamental, globalmente não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas entre as duas amostras, ainda que os enfermeiros 

portugueses “Simplesmente desistem de tentar lidar com isto” estatisticamente mais do que 

os espanhóis (0,45±0,63 vs 0,35±0,57; p=0,015).  

No Abuso de Substâncias, os valores médios obtidos nos dois grupos são muito baixos, 

e não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos.  

Quanto ao recurso ao Humor como estratégia de coping, registam-se diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos no item “Enfrento a situação com sentido 

de humor”, sendo mais usada pelos portugueses do que pelos espanhóis (1,29±0,76 vs 

1,00±0,86; p<0,001). Isto, conduz a diferenças estatisticamente significativas no Humor 

sendo claramente mais usado pelos portugueses (1,20±0,68 vs 1,10±0,78; p=0,023). 

Assim, pode dizer-se que os portugueses privilegiam face aos espanhóis as seguintes 

estratégias de coping: Planear, a Religião, Reinterpretação Positiva, Expressão de 

Sentimentos, Negação, e o Humor. 

Os espanhóis preferem: Coping Ativo, Aceitação, e Auto Distração. Nas restantes 5 

estratégias, as diferenças entre os portugueses e espanhóis não são estatisticamente 

significativas.  
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Tabela 14. Comparação dos níveis de coping por item e sub escalas entre as amostras de enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis 
 

Brief COPE Itens 
Portugal Espanha 

p value 
!	($) Me !	($) Me 

Coping Ativo 

Concentro os meus esforços para fazer alguma coisa que me permita 
enfrentar a situação 

1,85 (0,70) 2 2,18 (0,67) 2 <0,001** 

Tomo medidas para tentar melhorar a minha situação 1,93 (0,70) 2 1,98 (0,73) 2 0,220 

Coping Ativo 1,89 (0,59) 2 2,08 (0,60) 2 <0,001** 

Planear 

Tento encontrar uma estratégia que me ajude no que tenho de fazer 2,01 (0,70) 2 1,81 (0,78) 2 <0,001** 

Penso muito sobre a melhor forma de lidar com a situação 1,94 (0,72) 2 1,88 (0,72) 2 0,225 

Planear 1,98 (0,60) 2 1,84 (0,62) 2 0,002** 

Suporte 
Instrumental 

Peço conselhos e ajuda a outras pessoas para enfrentar melhor a situação 1,68 (0,77) 2 1,44 (0,68) 1 <0,001** 

Peço conselhos e ajuda a pessoas que passaram pelo mesmo 1,40 (0,79) 1 1,63 (0,72) 2 <0,001** 

Utilizar Suporte Instrumental 1,54 (0,67) 1,5 1,54 (0,57) 1,5 0,892 

Suporte 
Emocional 

Procuro apoio emocional de alguém (família, amigos) 1,53 (0,92) 1 1,54 (0,76) 1 0,494 
Procuro o conforto e compreensão de alguém 1,67 (0,82) 2 1,53 (0,80) 1 0,020* 

Suporte Emocional 1,60 (0,78) 1,5 1,54 (0,70) 1,5 0,379 

Religião 

Tento encontrar conforto na minha religião ou crença pessoal 0,89 (0,88) 1 0,42 (0,71) 0 <0,001** 
Rezo ou medito 0,87 (0,88) 1 0,57 (0,81) 0 <0,001* 

Religião 0,88 (0,83) 1 0,49 (0,69) 0 <0,001* 

Reinterpretação 
Positiva 

Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a torná-la 
mais positiva 

1,80 (0,76) 2 1,43 (0,82) 1 <0,001** 

Procuro algo positivo em tudo o que está a acontecer 1,69 (0,78) 2 1,57 (0,82) 2 0,049* 

Reinterpretação Positiva 1,75 (0,69) 2 1,50 (0,71) 1,5 <0,001* 

Auto 
Culpabilização 

Faço críticas a mim próprio 1,74 (0,78) 2 1,59 (0,86) 2 0,017* 

Culpo-me pelo que está a acontecer 0,73 (0,74) 1 0,88 (0,79) 1 0,006** 

Auto Culpabilização 1,23 (0,60) 1 1,23 (0,71) 1 0,810 

Aceitação Tento aceitar as coisas tal como estão a acontecer 1,43 (0,71) 1 2,07 (0,71) 2 <0,001** 
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Tento aprender a viver com a situação 1,79 (0,75) 2 1,67 (0,77) 2 0,026* 

Aceitação 1,61 (0,60) 1,5 1,87 (0,63) 2 <0,001** 

Expressão de 
Sentimentos 

Fico aborrecido e expresso os meus sentimentos 1,67 (0,79) 2 0,97 (0,81) 1 <0,001** 

Sinto e expresso os meus sentimentos de aborrecimento 1,61 (0,78) 2 1,59 (0,76) 2 0,976 

Expressão de Sentimentos 1,64 (0,72) 1,5 1,28 (0,63) 1 <0,001** 

Negação 

Tenho dito para mim próprio: “ isto não é verdade” 0,79 (0,79) 1 0,62 (0,83) 0 <0,001** 

Recuso-me a acreditar que isto esteja a acontecer comigo 0,61 (0,732 0 0,38 (0,64) 0 <0,001** 

Negação 0,70 (0,63) 0,5 0,50 (0,62) 0,5 <0,001** 

Auto Distração 

Refugio-me noutras atividades para me abstrair da situação 1,11 (0,72) 1 1,26 (0,94) 1 0,013* 

Faço outras coisas para pensar menos na situação, tal como ir ao cinema, 
ver TV, ler, sonhar ou ir às compras 1,33 (0,79) 1 1,41 (0,85) 1 0,084 

Auto Distração 1,22 (0,64) 1 1,34 (0,73) 1,5 0,009** 

Desinvestimento 
Comportamental 

Simplesmente desisto de tentar lidar com isto 0,45 (0,63) 0 0,35 (0,57) 0 0,015* 

Desisto de me esforçar para lidar com a situação 0,48 (0,66) 0 0,45 (0,74) 0 0,053 

Desinvestimento Comportamental 0,47 (0,57) 0 0,40 (0,55) 0 0,060 

Abuso de 
Substâncias 

Refugio-me no álcool ou noutras drogas (comprimidos, etc) para me sentir 
melhor 0,11 (0,40) 0 0,13 (0,47) 0 0,488 

Uso álcool ou outras drogas (comprimidos) para me ajudar a ultrapassar os 
problemas 0,09 (0,34) 0 0,10 (0,41) 0 0,916 

Abuso de Substâncias 0,10 (0,35) 0 0,12 (0,41) 0 0,756 

Humor 

Enfrento a situação levando-a para a brincadeira 1,11 (0,72) 1 1,20 (0,87) 1 0,158 
Enfrento a situação com sentido de humor 1,29 (0,76) 1 1,00 (0,86) 1 <0,001** 

Humor 1,20 (0,68) 1 1,10 (0,78) 1 0,023* 

   Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%.



  

 
 

- 139 -  

No que se refere ao compromisso com o trabalho, Engagement, pela análise da escala 

UWES, é possível observar na Tabela 15, os valores médios e respetivos desvios padrão e 

mediana, obtidos em cada item da escala agrupados pelas suas dimensões, para cada uma 

das amostras deste estudo. 

Na dimensão Vigor, em todos os itens, os valores observados para os enfermeiros 

espanhóis foram mais elevados do que os observados na amostra portuguesa, obtendo-se 

diferenças estatisticamente significativas em cinco desses seis itens, a saber: item 1 

(4,56±1,59 vs 4,24±1,35; p<0,001); item 4 (4,75±1,51 vs 4,21±1,46; p<0,001); item 12 

(3,89±1,93 vs 3,72±1,78; p=0,047); item 15 (4,75±1,58 vs 4,08±1,52; p<0,001) e item 17 

(4,72±1,69 vs 4,35±1,46; p<0,001).  

Observou-se ainda, que o valor médio obtido pelos enfermeiros espanhóis na 

operacionalização desta dimensão foi estatisticamente superior ao obtido pelos enfermeiros 

portugueses (26,05±8,00 vs 23,84±7,40; p<0,001), e assim, conclui-se que os enfermeiros 

espanhóis são mais vigorosos no seu exercício de funções. 

Quanto à dimensão Dedicação, os enfermeiros portugueses que constituíram a amostra 

deste estudo, apresentaram valor médio estatisticamente mais elevado do que o observado 

na amostra de enfermeiros espanhóis apenas no item 2 “Acho que o meu trabalho tem muito 

significado e utilidade” (5,10±1,30 vs 4,68±1,67; p=0,002). Mas, nos restantes quatro itens 

desta dimensão, foram os enfermeiros espanhóis que apresentaram maior valor médio e 

como tal maior dedicação, sendo a diferença estatisticamente significativa face aos valores 

médios observados nos enfermeiros portugueses: item 5 (4,42±1,75 vs 3,90±1,66; p<0,001); 

item 7 (4,19±1,87 vs 3,75±1,77; p<0,001); item 10 (4,99±1,55 vs 4,35±1,61; p<0,001); item 

13 (4,26±1,86 vs 3,91±1,77; p<0,001). A operacionalização desta dimensão, pela soma das 

respostas nos cinco itens para cada inquirido, permitiu concluir que os enfermeiros espanhóis 

foram estatisticamente mais dedicados do que os enfermeiros portugueses (22,54±7,54 vs 

21,01±7,00; p<0,001). 

Por último, na dimensão Absorção, observaram-se diferenças estatisticamente 

significativas entre as duas amostras em quatro dos seis itens, e em todos, os enfermeiros 

espanhóis apresentaram maior valor médio, isto é, estiveram mais absorvidos na sua 

profissão: item 3 (4,87±1,54 vs 4,60±1,48; p<0,001); item 6 (4,34±1,83 vs 3,73±1,80; 

p<0,001); item 9 (4,07±1,97 vs 3,60±1,82; p<0,001); item 11 (4,60±1,62 vs 3,87±1,74; 

p<0,001).  

Deste modo, constatamos que a diferença entre a absorção global dos enfermeiros 

portugueses e a dos enfermeiros espanhóis se revelou estatisticamente significativa, sendo 

superior nos enfermeiros espanhóis (24,98±8,02 vs 22,93±8,04; p<0,001). 
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Tabela 15. Comparações dos níveis de Engagement por item e dimensões, entre os enfermeiros 
portugueses e enfermeiros espanhóis 

 
Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

UWES Itens 
Portugal Espanha 

p  
"	(%) Me "	(%) Me 

Vigor 

1. No meu trabalho sinto-me cheio de 
energia. 

4,24 (1,35) 5 4,56 (1,59) 5 <0,001** 

4. No meu trabalho sinto-me com 
força e energia. 

4,21 (1,46) 5 4,75 (1,51) 5 <0,001** 

8. Quando me levanto de manhã 
apetece-me ir trabalhar. 

3,24 (1,84) 4 3,38 (2,04) 4 0,129 

12. Sou capaz de ficar a trabalhar por 
períodos de tempo muito longos. 

3,72 (1,78) 4 3,89 (1,93) 4 0,047* 

15. Sou uma pessoa com muita 
resistência mental no meu trabalho. 

4,08 (1,52) 5 4,75 (1,58) 5 <0,001** 

17. No meu trabalho sou sempre 
perseverante (não desisto), mesmo 
quando as coisas não estão a correr 
bem. 

4,35 (1,46) 5 4,72 (1,69) 5 <0,001** 

Vigor 23,84 (7,40) 26 26,05 (8,00) 28 <0,001** 

Dedicação 

2. Acho que o meu trabalho tem muito 
significado e utilidade. 

5,10 (1,30) 6 4,68 (1,67) 5 0,002** 

5. Estou entusiasmado com o meu 
trabalho. 

3,90 (1,66) 5 4,42 (1,75) 5 <0,001** 

7. O meu trabalho inspira-me. 3,75 (1,77) 4 4,19 (1,87) 5 <0,001** 

10. Estou orgulhoso do que faço neste 
trabalho. 

4,35 (1,61) 5 4,99 (1,55) 6 <0,001** 

13. O meu trabalho é desafiante para 
mim. 

3,91 (1,77) 4 4,26 (1,86) 5 <0,001** 

Dedicação 21,01 (7,00) 23 22,54 (7,54) 25 <0,001** 

Absorção 

3. O tempo passa a voar quando estou 
a trabalhar. 

4,60 (1,48) 5 4,87 (1,54) 5 <0,001** 

6. Quando estou a trabalhar esqueço 
tudo o que se passa à minha roda. 

3,73 (1,80) 4 4,34 (1,83) 5 <0,001** 

9. Sinto-me feliz quando estou a 
trabalhar intensamente. 

3,60 (1,82) 4 4,07 (1,97) 5 <0,001** 

11. Estou imerso no meu trabalho. 3,87 (1,74) 4 4,60 (1,62) 5 <0,001** 

14. “Deixo-me ir” quando estou a 
trabalhar. 

3,65 (1,73) 4 3,71 (1,93) 4 0,254 

16. É-me difícil desligar-me do meu 
trabalho. 

3,47 (1,83) 4 3,39 (2,10) 4 0,989 

Absorção 22,93 (8,04) 25 24,98 (8,02) 27 <0,001** 
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H2: Existem diferenças entre stress, estratégias de coping e engagement e as variáveis 

socioprofissionais (género, estado civil, idade, tempo de exercício na profissão, serviço 

onde exerce funções, carga horária semanal e tipo de horário efetuado) nas duas 

amostras de enfermeiros. 

 

Esta hipótese foi subdividida em três, de forma a melhor interpretar os resultados obtidos. A 

saber: 

o H2:1: Existem diferenças entre stress e as variáveis socioprofissionais nas duas 

amostras de enfermeiros; 

o H2:2: Existem diferenças entre estratégias de coping e as variáveis 

socioprofissionais nas duas amostras de enfermeiros; 

o H2:3: Existem diferenças entre engagement e as variáveis socioprofissionais nas 

duas amostras de enfermeiros. 

 

 

H2:1: Existem diferenças entre stress e as variáveis socioprofissionais nas duas amostras de 

enfermeiros. 

 

Na Tabela 16 apresentamos os resultados obtidos em função da variável Género para o 

nível de stress e respetivos fatores e ambientes. Nos enfermeiros portugueses, registaram-se 

diferenças estatisticamente significativas nos fatores III: Preparação inadequada para lidar 

com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares (6,6±1,8 vs 6,2±1,5; 

p=0,038) e IV: Incerteza quanto aos tratamentos (11,5±3,1 vs 10,7±2,4; p=0,033), sendo que 

os enfermeiros do género feminino apresentam maiores níveis de stress.  

Quanto aos Ambientes, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas no 

Ambiente Psicológico (41,6±9,1 vs 39,6±7,6; p =0,045) e no Social (21,7±4,9 vs 20,6±4,0; 

p=0,043), apresentando as enfermeiras portuguesas maiores níveis de stress, do que os 

enfermeiros do género masculino.  

Também globalmente, o stress percebido pelas enfermeiras é estatisticamente mais 

elevado do que nos enfermeiros (79,8±15,6 vs 76,5±12,5; p=0,034).  

Relativamente à amostra de enfermeiros espanhóis, registaram-se diferenças 

estatisticamente significativas nos fatores III: Preparação inadequada para lidar com as 

Atendendo aos resultados obtidos, concluímos que se valida parcialmente a 

Hipótese H1. 
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necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares (6,5±1,9 vs 5,9±1,6; p=0,049) e 

II: Conflitos com os médicos (11,3±2,8 vs 9,8±2,1; p=0,002), sendo que os enfermeiros do 

género feminino apresentam maiores níveis de stress comparativamente aos enfermeiros do 

género masculino. Contudo, não se registaram diferenças estatisticamente significativas em 

nenhum dos Ambientes nem no Stress Global ainda que, os enfermeiros do género feminino 

apresentem maiores níveis de stress. 
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Tabela 16. Comparações por género, nas duas amostras, de cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 

Portugal Espanha 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Ambiente 
Físico VI: Carga de trabalho 

16,5 (3,7) 17 16,3 (3,3) 16 16,6 (4,1) 17 15,7 (4,0) 15,5 

p = 0,493 p = 0,205 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: A morte e o morrer 
16,7 (4,3) 16 16,1 (3,6) 16 16,2 (4,1) 16 15,6 (4,3) 15 

p = 0,275 p = 0,258 
III: Preparação inadequada para lidar com as 
necessidades emocionais dos doentes e dos 

seus familiares 

6,6 (1,8) 6 6,2 (1,5) 6 6,5 (1,9) 6 5,9 (1,6) 6 

p = 0,038* p = 0,049* 

IV: Falta de apoio dos colegas 
6,7 (2,1) 6 6,6 (2,0) 6 6,1 (2,0) 6 6,4 (2,3) 6 

p = 0,720 p = 0,811 

VII: Incerteza quanto aos tratamentos 
11,5 (3,1) 11 10,7 (2,4) 11 11,0 (3,2) 11 11,1 (2,1) 11 

p = 0,033* p = 0,856 

Ambiente Psicológico 
41,6 (9,1) 41 39,6 (7,6) 39 39,8 (8,9) 40 38,9 (7,5) 37 

p = 0,045* p = 0,540 

A
m

bi
en

te
 S

oc
ia

l II: Conflitos com os médicos 
11,2 (2,5) 11 10,8 (2,0) 11 11,3 (2,8) 11 9,8 (2,1) 10 

p = 0,234 p = 0,002* 

V: Conflitos com outros enfermeiros e com os 
chefes 

10,5 (3,1) 10 9,8 (2,8) 9,5 10,6 (3,1) 10 10,2 (3,0) 9 

p = 0,089 p= 0,559 

Ambiente Social 
21,7 (4,9) 21 20,6 (4,0) 20 21,9 (5,3) 21 20,0 (4,1) 19,5 

p = 0,043* p = 0,061 

 
Stress Global 

79,8 (15,6) 79 76,5 (12,5) 75 78,3 (16,4) 79 74,6 (12,8) 71 

p = 0,034* p = 0,193 

Legenda:  * significativas a 5%; ** significativo a 1%. 
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Quanto ao Estado Civil, na amostra dos enfermeiros portugueses (Tabela 17), obtiveram-

se diferenças estatisticamente significativas nos fatores: I: A morte e o morrer (17,2±4,4 vs 

16,2±4,1 vs 16,8±4,3; p=0,045), III: Preparação inadequada para lidar com as necessidades 

emocionais dos doentes e dos seus familiares (6,9±1,9 vs 6,4±1,7 vs 6,1±1,8; p=0,006) e 

“VII: Incerteza quanto aos tratamentos (12,0±3,2 vs 11,1±2,8 vs 10,8±2,8; p=0,004). Em 

qualquer um destes fatores, os enfermeiros “Solteiros” são os que apresentam os maiores 

níveis de stress. 

No Ambiente Psicológico também se registam diferenças estatisticamente significativas, 

destacando-se uma vez mais os enfermeiros “Solteiros” com maior nível de stress (42,9±9,6 

vs 40,3±8,3 vs 40,3±8,6; p=0,012).  

Conclui-se ainda, que o Stress Global percecionado pelos enfermeiros portugueses 

“Solteiros” é estatisticamente superior aos dos enfermeiros “Casados” ou a viver em “União 

de Facto” e “Divorciados ou Separados” (81,5±16,1 vs 77,9±14,3 vs 77,4±15,4; p=0,038).  

Na amostra de enfermeiros espanhóis, de acordo com a Tabela 17, registaram-se 

diferenças estatisticamente significativas nos fatores I: A morte e o morrer (18,1±4,8 vs 

16,1±4,0 vs 15,9±4,0 vs 12,7±2,1; p=0,044) e IV: Falta de apoio dos colegas (6,9±1,9 vs 

6,1±1,9 vs 6,0±1,0 vs 5,9±2,3; p=0,049) onde se destacam os enfermeiros “Divorciados ou 

Separados”, com os maiores níveis de stress. Nos restantes fatores, ambientes e stress global 

as diferenças entre os vários níveis de stress não são estatisticamente significativas. 
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Tabela 17. Comparações por estado civil, nas duas amostras, de cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 

Portugal Espanha 

Solteiro 
Casado ou União 

de Facto 
Divorciado ou 

Separado 
Solteiro 

Casado ou União 
de Facto 

Divorciado ou 
Separado 

Viúvo 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 
Ambiente 

Físico 
VI: Carga de trabalho 16,8 (3,8) 17 16,4 (3,4) 16 16,1 (4,2) 16 16,7 (4,0) 17 16,4 (4,1) 17 17,03 (3,9) 16 14,3 (3,8) 16 

p = 0,380 p =0,690 

A
m

b
ie

n
te

 P
s

ic
o

ló
g

ic
o

 

I: A morte e o morrer 
17,2 (4,4) 17 16,2 (4,1) 16 16,8 (4,3) 16 16,1 (4,0) 16 15,9 (4,0) 16 18,1 (4,8) 18 12,7 (2,1) 12 

p = 0,045* p = 0,044* 

III: Preparação inadequada 
para lidar com as 

necessidades emocionais dos 
doentes e dos seus familiares 

6,9 (1,9) 6 6,4 (1,7) 6 6,1 (1,8) 6 6,6 (1,9) 6 6,3 (1,8) 6 6,9 (1,9) 7 5,7 (0,6) 6 

p = 0,006** p = 0,334 

IV: Falta de apoio dos colegas 
6,8 (2,1) 6 6,6 (2,1) 6 6,7 (2,3) 6 5,9 (2,3) 6 6,1 (1,9) 6 6,9 (1,9) 7 6,0 (1,0) 6 

p = 0,750 p = 0,049* 

VII: Incerteza quanto aos 
tratamentos 

12,0 (3,2) 12 11,1 (2,8) 11 10,8 (2,8) 11 11,3 (3,3) 11 10,9 (3,1) 10 11,2 (2,9) 10 8,7 (2,1) 8 
p = 0,004** p = 0,348 

Ambiente Psicológico 
42,9 (9,6) 42 40,3 (8,3) 40 40,3 (8,6) 39 39,9 (9,1) 41 39,2 (8,5) 39 43,1 (8,7) 42 33,0 (3,5) 31 

p = 0,012* p = 0,098 

A
m

b
ie

n
te

 S
o

c
ia

l 

II: Conflitos com os médicos 11,4 (2,5) 11 11,0 (2,4) 11 11,0 (2,7) 10 11,4 (2,9) 11 10,9 (2,7) 11 12,1 (2,8) 12 9,7 (2,1) 9 
p = 0,301 p = 0,150 

V: Conflitos com outros 
enfermeiros e com os chefes 

10,5 (3,4) 10 10,2 (3,0) 10 10,1 (2,7) 10 10,7 (3,3) 10 10,4 (3,0) 10 11,2 (2,7) 11 8,7 (1,5) 9 
p= 0,748 p = 0,329 

Ambiente Social 
21,9 (5,1) 21 21,2 (4,5) 20 21,0 (4,9) 21 22,0 (5,6) 21 21,3 (4,8) 21 23,3 (5,0) 22 18,3 (0,6) 18 

p = 0,382 p value = 0,160 

Stress Global 
81,5 (16,1) 81 77,9 (14,3) 77 77,4 (15,4) 77 78,6 (16,9) 81 76,9 (15,4) 76,5 83,3 (15,8) 81 65,7 (7,0) 65 

p = 0,038* p = 0,121 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Quanto à variável Idade, optamos por comparar os três grupos mais representativos das 

amostras em estudo: “26 a 30 anos”, “31 a 35 anos” e “36 a 40 anos”.  

Os resultados constam da Tabela 18 e permitem-nos concluir que em ambas as amostras 

de enfermeiros, não há diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos Fatores, 

Ambientes e no Stress Global.  
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Tabela 18. Comparações por idade, nas duas amostras, de cada factor e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 
Portugal Espanha 

26 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 40 anos 26 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 40 anos 
!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Ambiente 
Físico VI: Carga de trabalho 

17,0 (3,9) 17 16,9 (3,5) 18 17,0 (4,0) 17 16,3 (4,0) 17 17,6 (4,5) 17 17,2 (4,5) 17 
p =0,144 p = 0,144 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: A morte e o morrer 
17,2 (4,8) 17 16,6 (3,6) 16 17,0 (4,3) 17 16,7 (4,1) 16 15,8 (4,0) 16 16,7 (3,9) 16 

p = 0,316 p = 0,316 
III: Preparação inadequada 

para lidar com as 
necessidades emocionais dos 
doentes e dos seus familiares 

7,0 (2,0) 6 6,5 (1,6) 6 6,5 (2,1) 6 6,6 (1,8) 6 6,54 (1,7) 6 6,5 (2,0) 6 

p = 0,822 p  = 0,822 

IV: Falta de apoio dos colegas 
6,4 (2,1) 6 7,1 (1,9) 7 6,5 (2,3) 6 5,8 (2,3) 6 5,7 (2,2) 6 6,2 (1,9) 6 

p = 0,190 p = 0,190 

VII: Incerteza quanto aos 
tratamentos 

12,1 (3,1) 12 11,6 (2,7) 11 11,3 (3,2) 11 11,3 (3,5) 11 11,2 (2,8) 11 11,1 (3,5) 11 
p  = 0,894 p = 0,894 

Ambiente Psicológico 
42,7 (10,0) 42 41,8 (7,8) 41 41,2 (9,6) 41 40,5 (9,4) 41 39,1 (8,5) 38,5 40,5 (9,2) 41 

p = 0,730 p = 0,730 

A
m

bi
en

te
 

So
ci

al
 

II: Conflitos com os médicos 
11,5 (2,7) 11 11,3 (2,2) 11 11,2 (2,8) 11 11,5 (3,0) 11 11,2 (2,7) 11 11,1 (2,6) 11 

p = 0,681 p = 0,681 
V: Conflitos com outros 

enfermeiros e com os chefes 
10,7 (3,4) 10 10,4 (2,9) 10 10,3 (3,2) 10 10,3 (3,3) 10 10,7 (2,9) 10 11,1 (3,1) 10 

p = 0,309 p = 0,309 

Ambiente Social 
22,2 (5,3) 21 21,7 (4,4) 21 21,5 (5,3) 20 21,9 (5,7) 22 21,9 (5,0) 22 22,2 (5,1) 21 

p = 0,913 p = 0,913 

Stress Global 
81,9 (17,1) 81 80,4 (17,1) 79 78,7 (14,4) 78 78,7 (17,3) 80 78,6 (15,4) 78,5 79,9 (16,9) 82 

p = 0,933 p = 0,933 

 Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Na Tabela 19 apresentamos as comparações efetuadas nos níveis de stress 

percecionados pelos enfermeiros portugueses quanto ao tempo de serviço na profissão.  

Comprova-se que os enfermeiros com tempo de serviço entre “3 e 5 anos” e entre “5 e 10 

anos” são os que sentem maior stress no fator VI: Carga de trabalho sendo a diferença 

estatisticamente significativa (15,4±3,7 vs 16,2±3,2 vs 17,5±3,9 vs 17,5±3,5 vs 16,1±3,6; 

p=0,002).  

Também se obtiveram diferenças estatisticamente significativas no fator III: Preparação 

inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares 

com os enfermeiros com “menos de 1 ano” de serviço que percecionam maior nível de stress 

(7,4±2,1 vs 7,0±1,7 vs 7,0±2,0 vs 6,6±1,7 vs 6,3±1,7; p=0,002) e no fator VII: Incerteza 

quantos aos tratamentos (11,5±3,9 vs 12,2±2,9 vs 12,4±3,3 vs 12,0±2,7 vs 10,8±2,8; 

p<0,001) em que os enfermeiros com tempo de serviço entre “3 e 5 anos” evidenciam maior 

nível de stress.  

No Ambiente Físico vimos que são os enfermeiros com tempo de serviço entre “3 e 10 

anos” os apresentam maior nível de stress. Também se registam diferenças estatisticamente 

significativas, no Ambiente Psicológico (43,6±11,8 vs 41,9±7,8 vs 42,8±10,4 vs 42,7±8,4 vs 

40,0±8,4; p=0,033) destacando-se os enfermeiros com “menos de 1 ano” de serviço com 

maior nível de stress. No Ambiente Social as diferenças registadas não são estatisticamente 

significativas. Já no Stress Global as diferenças são estatisticamente significativas a 5% 

destacando-se os enfermeiros com tempo de serviço entre “3 e os 5 anos” com maiores níveis 

de stress (79,8±17,7 vs 80,0±13,0 vs 82,4±18,0 vs 82,3±14,2 vs 77,2±14,7; p=0,019). 

Na Tabela 20 apresentamos as comparações efetuadas nos níveis de stress 

percecionados pelos enfermeiros espanhóis quanto ao tempo de serviço na profissão.  

Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nos fatores VI: Carga de trabalho 

(15,3±4,3 vs 15,9±3,8 vs 17,8±3,6 vs 17,4±4,0 vs 16,2±4,1; p=0,039) evidenciando-se com 

maior stress os enfermeiros com tempo de serviço entre “3 e 5 anos”. E, no fator I: A morte e 

o morrer (15,0±3,6 vs 14,5±3,1 vs 16,2±2,6 vs 17,2±4,3 vs 16,0±4,2; p=0,046), em que os 

enfermeiros com tempo de serviço entre “5 e 10 anos” evidenciam maior nível de stress.  

Nos restantes fatores, ambientes e stress global, as diferenças observadas não foram 

estatisticamente significativas. 
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Tabela 19. Comparações por tempo de exercício na profissão, na amostra portuguesa para cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 
Portugal 

Menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Ambiente 
Físico 

VI: Carga de trabalho 15,4 (3,7) 14 16,2 (3,2) 16,5 17,5 (3,9) 17 17,5 (3,5) 18 16,1 (3,6) 16 

p = 0,002** 

A
m

b
ie

n
te

 P
s

ic
o

ló
g

ic
o

 

I: A morte e o morrer 18,2 (5,4) 16 16,2 (3,9) 16 17,0 (4,9) 17 17,1 (4,0) 17 16,3 (4,1) 16 

p = 0,133 

III: Preparação inadequada para lidar 
com as necessidades emocionais dos 

doentes e dos seus familiares 

7,4 (2,1) 7 7,0 (1,7) 7 7,0 (2,0) 7 6,6 (1,7) 6 6,3 (1,7) 6 

p = 0,002** 

IV: Falta de apoio dos colegas 
6,4 (1,9) 6 6,6 (2,1) 6 6,5 (2,2) 6 6,9 (2,0) 7 6,7 (2,1) 6 

p = 0,653 

VII: Incerteza quanto aos tratamentos 
11,5 (3,9) 11 12,2 (2,9) 12 12,4 (3,3) 13 12,0 (2,7) 12 10,8 (2,8) 11 

p < 0,001** 

Ambiente Psicológico 
43,6 (11,8) 42 41,9 (7,8) 42 42,8 (10,4) 42 42,7 (8,4) 43 40,0 (8,4) 39 

p= 0,033* 

A
m

b
ie

n
te

 S
o

c
ia

l 

II: Conflitos com os médicos 11,2 (2,5) 11 11,4 (2,5) 11 11,3 (3,0) 11 11,5 (2,4) 11 10,9 (2,3) 11 

p = 0,302 
V: Conflitos com outros enfermeiros e 

com os chefes 
9,7 (3,2) 9 10,5 (3,2) 10 10,8 (3,8) 10,5 10,6 (3,1) 10 10,2 (2,9) 10 

p = 0,496 

Ambiente Social 
20,9 (5,1) 20 21,9 (4,8) 22 22,0 (5,9) 21 22,2 (4,6) 21,5 21,1 (4,5) 20 

p = 0,194 

Stress Global 
79,8 (17,7) 80 80,0 (13,0) 79,5 82,4 (18,0) 80,5 82,3 (14,2) 81 77,2 (14,7) 76 

p = 0,019* 

 
 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Tabela 20. Comparações por tempo de exercício na profissão, na amostra espanhola para cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 
Espanha 

Menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Ambiente 
Físico 

VI: Carga de trabalho 
15,3 (4,3) 15 15,9 (3,8) 16 17,8 (3,6) 19 17,4 (4,0) 18 16,2 (4,1) 16 

p = 0,039* 

A
m

b
ie

n
te

 P
s

ic
o

ló
g

ic
o

 

I: A morte e o morrer 
15,0 (3,6) 14 14,5 (3,1) 15 16,2 (2,6) 16 17,2 (4,3) 17 16,0 (4,2) 16 

p = 0,046* 

III: Preparação inadequada para lidar com as 
necessidades emocionais dos doentes e dos 

seus familiares 

6,8 (2,2) 7 6,0 (1,4) 6 6,9 (1,7) 7 6,7 (1,8) 6 6,3 (19) 6 

p = 0,173 

IV: Falta de apoio dos colegas 
6,6 (2,9) 6 5,4 (1,6) 5 6,5 (1,7) 6 5,9 (2,3) 6 6,1 (2,0) 6 

p = 0,245 

VII: Incerteza quanto aos tratamentos 
11,3 (3,3) 12 10,7 (3,7) 10 11,5 (3,0) 11 11,6 (3,2) 12 10,8 (3,1) 10 

p = 0,143 

Ambiente Psicológico 
39,8 (9,0) 38 36,6 (6,5) 37 41,2 (6,4) 42 41,4 (9,5) 43 39,1 (8,8) 39 

p = 0,143 

A
m

b
ie

n
te

 S
o

c
ia

l II: Conflitos com os médicos 
11,6 (2,8) 10 10,5 (3,4) 10 11,4 (2,5) 11 11,7 (2,9) 12 11,0 (2,7) 11 

p = 0,171 

V: Conflitos com outros enfermeiros e com 
os chefes 

9,9 (3,5) 9 10,1 (2,9) 11 10,7 (3,0) 10,5 10,7 (3,3) 10 10,5 (3,9) 10 

p = 0,779 

Ambiente Social 
21,5 (5,6) 19 20,6 (5,5) 21 22,1 (5,1) 22 22,4 (5,5) 22 21,5 (5,0) 20 

p = 0,655 

Stress Global 
76,5 (16,9) 74 73,1 (13,1) 74 81,1 (13,1) 82,5 81,2 (17,4) 84 76,9 (15,8) 76,5 

p = 0,108 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Na Tabela 21, apresentamos as comparações efetuadas nos níveis de stress 

percecionados pelos enfermeiros portugueses de acordo com o serviço onde exercem 

funções. Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nos fatores: VI: Carga de 

Trabalho sendo que os enfermeiros com maior nível de stress exercem funções nos serviços: 

“Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas e na Urgência” (17,4±3,4 vs 17,5±3,3; p<0,001), e 

menor nível de stress nos serviços: “Bloco Operatório e Psiquiatria”  (14,9±3,0 vs 15,2±4,2); 

I: A Morte e o Morrer destacando-se os enfermeiros do serviço de “Medicina Interna e 

Especialidades Médicas” com maior nível de stress (18,5±3,8; p<0,001) e os do “Bloco 

Operatório” com menor nível de stress (13,5±2,9); III: Preparação inadequada para lidar com 

as necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares sendo que os enfermeiros 

que sentem maior stress exercem funções em “Lares de Terceira Idade”, “Pediatria, Cuidados 

Intensivos/Intermédios e Urgência” (7,0±1,9 vs 6,9±1,9 vs 7,0±1,9 vs 6,9±1,5 p=0,001). Os 

enfermeiros com menor stress neste fator são os do “Bloco Operatório” (5,4±1,5); “VII: 

Incerteza quantos aos tratamentos” destacando-se com maiores níveis de stress os 

enfermeiros dos “Lares de Terceira Idade”, “Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas”, “Medicina 

Interna e Especialidades Médicas” e “Urgência” (12,3±2,8 vs 12,1±2,7 vs 12,3±3,1 vs 

12,1±2,4; p<0,001). Os menores níveis de stress neste fator são dos enfermeiros que 

exercem funções nos “Cuidados de Saúde Primários” (10,1±2,9).; II: Conflitos com os 

médicos sendo que os maiores níveis de stress são experienciados pelos enfermeiros da 

“Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas”, “Urgência” e “Obstetrícia” (11,7±2,5 vs 11,9±2,2 vs 

11,6 ± 2,5; p=0,031). Os menores níveis de stress observados neste fator foram nos 

enfermeiros dos “Lares de Terceira Idade e dos Cuidados de Saúde Primários” (10,5±1,8 vs 

10,6±2,5). 

 Assim, constatamos que se registaram diferenças estatisticamente significativas no 

Ambiente Físico (Fator VI) e também no Ambiente Psicológico destacando-se “Medicina 

Interna e Especialidades Médicas” com os maiores níveis de stress ” (44,5±8,3; p<0,001). Já 

os enfermeiros que exercem no “Bloco Operatório” registam menores níveis de stress 

(36,2 ± 6,1). No Ambiente Social, as diferenças registadas não são estatisticamente 

significativas. Já no Stress Global as diferenças são estatisticamente significativas a 1% 

destacando-se os enfermeiros da “Medicina Interna e Especialidades Médicas” e os do serviço 

de “Urgência” (83,5±14,3 vs 83,5±13,7; p<0,001) com os maiores níveis de stress; já os 

enfermeiros perioperatórios (“Bloco Operatório”) apresentam também, globalmente menores 

níveis de stress (72,4±10,9). 
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Tabela 21. Comparação por serviço, na amostra portuguesa para cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 

 
 
Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%.
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Na Tabela 22 apresentamos as comparações efetuadas nos níveis de stress 

percecionados pelos enfermeiros espanhóis de acordo com o serviço onde exercem funções. 

As únicas diferenças estatisticamente significativas foram no fator I – A Morte e o Morrer 

destacando-se os enfermeiros que exercem funções em “UCC/UCP”, nos “Cuidados 

Intensivos/Intermédios” e na “Psiquiatria” com maiores níveis de stress (18,0±3,9 vs 18,0±3,6 

vs 17,9±6,0; p=0,005). 

Nos restantes fatores e ambientes as diferenças registadas não foram estatisticamente 

significativas.  
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Tabela 22. Comparação por serviço, na amostra espanhola para cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

 
 
Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1 
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Na Tabela 23, apresentamos as comparações nas duas amostras em estudo de acordo 

com a carga horária semanal nos níveis de stress.  

Quer na amostra de enfermeiros portugueses quer na de enfermeiros espanhóis todos os 

valores de prova obtidos são superiores a 5% pelo que as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas.  

Deste modo os níveis de stress evidenciados pelos enfermeiros não diferem quanto à carga 

horária semanal. 
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Tabela 23. Comparações por carga horária semanal, nas duas amostras, de cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 
Portugal Espanha 

35 horas 40 horas Outro 35 horas 40 horas Outro 
!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Ambiente 
Físico VI: Carga de trabalho 16,6 (3,5) 17 16,5 (3,6) 17 16,1 (4,6) 17 15,6 (4,0) 16 16,9 (4,1) 17 16,8 (4,0) 17 

p = 0,941 p = 0,091 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: A morte e o morrer 16,8 (4,3) 16 16,6 (4,1) 16 15,4 (5,1) 15 15,9 (4,2) 16 16,1 (3,6) 16 16,4 (4,5) 16 

p = 0,352 p = 0,744 
III: Preparação inadequada para 

lidar com as necessidades 
emocionais dos doentes e dos 

seus familiares 

6,8 (1,9) 6 6,5 (1,8) 6 6,2 (1,6) 6 6,3 (1,9) 6 6,3 (1,7) 6 6,7 (1,9) 6 

p = 0,127 p = 0,089 

IV: Falta de apoio dos colegas 6,6 (2,1) 6 6,7 (2,1) 6 6,9 (2,5) 6 6,0 (2,1) 6 6,2 (2,0) 6 6,1 (2,1) 6 
p = 0,951 p = 0,686 

VII: Incerteza quanto aos 
tratamentos 

11,9 (2,8) 12 11,2 (2,9) 11 11,1 (3,6) 10 10,6 (3,3) 10 11,1 (2,9) 11 11,3 (3,4) 11 
p = 0,095 p = 0,262 

Ambiente Psicológico 
42,2 (8,8) 42 41,0 (8,7) 40 39,6 (10,5) 40 38,8 (9,0) 37 39,6 (7,9) 40 40,5 (9,5) 41 

p = 0,407 p = 0,412 

A
m

bi
en

te
 S

oc
ia

l 

II: Conflitos com os médicos 
11,0 (2,1) 11 11,2 (2,5) 11 10,9 (3,9) 11 10,9 (2,8) 11 11,4 (2,7) 11 11,1 (2,8) 11 

p = 0,919 p = 0,236 

V: Conflitos com outros 
enfermeiros e com os chefes 

10,1 (3,0) 10 10,3 (3,0) 10 10,9 (3,9) 10 10,2 (3,1) 10 10,6 (2,9) 10 10,7 (3,2) 10 
p = 0,762 p = 0,702 

Ambiente Social 
21,2 (4,3) 21 21,5 (4,7) 20 21,8 (6,2) 21 21,1 (5,2) 20 22,0 (4,9) 22 21,8 (5,4) 21 

p = 0,937 p = 0,424 

Stress Global 
80,0 (14,5) 80,5 79,0 (14,8) 78 77,5 (19,7) 78 75,6 (16,5) 75 78,5 (14,8) 80 79,1 (17,0) 78 

p = 0,701 p = 0,288 

 Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Na Tabela 24, apresentamos as comparações efetuadas nos níveis de stress 

percecionados pelos enfermeiros portugueses e espanhóis quanto ao tipo de horário. 

Na amostra de enfermeiros portugueses, comprova-se que os trabalham com horário 

roulement evidenciam maior stress no fator VI: Carga de trabalho sendo a diferença 

estatisticamente significativa (17,0±3,4 vs 15,5±3,7 vs 16,2±3,6; p<0,001). Também se 

obtiveram diferenças estatisticamente significativas no fator “I: A Morte e o morrer” (17,3±4,1 

vs 15,2±4,1 vs 16,8±3,8; p<0,001); no fator III: Preparação inadequada para lidar com as 

necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares (6,8±1,8 vs 6,1±1,6 vs 6,3±1,7; 

p<0,001); no fator VII: Incerteza quanto aos tratamentos (12,1±2,9 vs 10,3±2,6 vs 10,8±2,8; 

p<0,001); fator II: Conflitos com os médicos (11,4±2,5 vs 10,7±2,2 vs 11,0±2,3; p=0,01); 

contudo, nos restantes fatores, também foram os enfermeiros com horário tipo “roulement” 

que evidenciaram maiores níveis de stress.  

Então, inferimos que são os enfermeiros com horário tipo “roulement” que apresentam maior 

nível de stress no Ambiente Físico (17,0±3,4 vs 15,5±3,7 vs 16,2±3,6; p<0,001), no Ambiente 

Psicológico” (42,9±8,7 vs 38,0±8,2 vs 40,9±8,0; p<0,001) e também no Ambiente Social 

(21,9±4,8 vs 20,5±4,4 vs 21,6±4,7; p=0,016). Deste modo, e como seria expectável são 

também esses enfermeiros que apresentam maior nível de stress global (81,9±14,8 vs 

74,0±13,9 vs 78,8±14,3; p<0,001). 

Na amostra de enfermeiros espanhóis, os resultados obtidos são exatamente os mesmos 

que acabamos de descrever para os enfermeiros portugueses. Isto é, são os enfermeiros com 

horário tipo “roulement” que apresentam maiores níveis de stress, nos fatores: “VI: Carga de 

trabalho” (17,1±4,0 vs 15,9±3,9 vs 16,2±4,6; p=0,036); I: A morte e o morrer (16,6±3,9 vs 

15,7±4,4 vs 15,5±3,6; p=0,032); II: Preparação inadequada para lidar com as necessidades 

emocionais dos doentes e dos seus familiares (6,7±1,9 vs 6,1±1,9 vs 6,3±1,4; p=0,017); VII: 

Incerteza quanto aos tratamentos (11,5±3,1 vs 10,4±3,4 vs 10,6±2,6; p=0,007) e II: Conflitos 

com os médicos (11,5±2,7 vs 10,9±3,0 vs 10,4±2,3; p=0,016). 

Estes enfermeiros, evidenciam assim, maior nível de stress no Ambiente Físico (17,1±4,0 vs 

15,9±3,9 vs 16,2±4,6; p=0,036), no Ambiente Psicológico” (40,9±8,5 vs 38,3±9,5 vs 

38,3±7,0; p=0,011) e também no Ambiente Social (22,4±5,0 vs 21,2±5,5 vs 20,2±4,3; 

p=0,018). Deste modo, esses enfermeiros apresentam também maior nível de stress global 

(80,3±15,5 vs 75,4±16,4 vs 74,7±14,2; p=0,008). 

Concluindo, são os enfermeiros que trabalham em roulement, quer sejam portugueses ou 

espanhóis, os que evidenciam maior nível de stress. 
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Tabela 24. Comparações por tipo de horário efetuado nas duas amostras, de cada fator e ambientes da Nursing Stress Scale (NSS) 
 

NSS Fatores 

Portugal Espanha 

Roulement Fixo Misto Roulement Fixo Misto 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Ambiente 
Físico 

VI: Carga de trabalho 
17,0 (3,4) 17 15,5 (3,7) 15 16,2 (3,6) 16 17,1 (4,0) 17 15,9 (3,9) 16 16,2 (4,6) 15 

p < 0,001* p = 0,036* 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: A morte e o morrer 
17,3 (4,1) 17 15,2 (4,1) 15 16,8 (3,8) 16 16,6 (3,9) 17 15,7 (4,4) 15 15,5 (3,6) 15 

p < 0,001* p = 0,032* 
III: Preparação inadequada para lidar 

com as necessidades emocionais 

dos doentes e dos seus familiares 

6,8 (1,8) 6 6,1 (1,6) 6 6,3 (1,7) 6 6,7 (1,9) 7 6,1 (1,9) 6 6,3 (1,4) 6 

p < 0,001* p = 0,017* 

IV: Falta de apoio dos colegas 
6,8 (2,0) 6 6,4 (2,1) 6 7,0 (2,2) 7 6,1 (2,2) 6 6,1 (2,0) 6 5,9 (1,8) 6 

p = 0,152 p = 0,872 

VII: Incerteza quanto aos tratamentos 
12,1 (2,9) 12 10,3 (2,6) 10 10,8 (2,8) 11 11,5 (3,1) 11 10,4 (3,4) 10 10,6 (2,6) 10 

p < 0,001* p = 0,007** 

Ambiente Psicológico 
42,9 (8,7) 42 38,0 (8,2) 38 40,9 (8,0) 40,5 40,9 (8,5) 41 38,3 (9,5) 38 38,3 (7,0) 36 

p < 0,001* p = 0,011* 

A
m

bi
en

te
 S

oc
ia

l II: Conflitos com os médicos 
11,4 (2,5) 11 10,7 (2,2) 11 11,0 (2,3) 11 11,5 (2,7) 11 10,9 (3,0) 11 10,4 (2,3) 10 

p = 0,010* p = 0,016* 

V: Conflitos com outros enfermeiros e 

com os chefes 

10,5 (3,1) 10 9,8 (2,9) 9 10,6 (3,3) 10 10,8 (3,1) 10 10,3 (3,2) 10 9,8 (2,7) 9 

p = 0,086 p = 0,084 

Ambiente Social 
21,9 (4,8) 21 20,5 (4,4) 20 21,6 (4,7) 21 22,4 (5,0) 22 21,2 (5,5) 20 20,2 (4,3) 20 

p = 0,016* p = 0,018* 

Stress Global 
81,9 (14,8) 81 74,0 (13,9) 73 78,8 (14,3) 80 80,3 (15,5) 81 75,4 (16,4) 74 74,7 (14,2) 74 

p < 0,001* p = 0,008** 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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H2:2: Existem diferenças entre estratégias de coping e as variáveis socioprofissionais nas duas 

amostras de enfermeiros. 
 

Na Tabela 25, apresentamos os resultados das comparações para as estratégias de 

coping de acordo com o género em cada uma das amostras em estudo.  

Nos enfermeiros portugueses, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas 

entre homens e mulheres nas estratégias de coping: Suporte Instrumental (1,6±0,7 vs 

1,4±0,7; p=0,003), Suporte Emocional (1,7±0,8 vs 1,3±0,7; p<0,001), Religião (0,99±0,9 vs 

0,7±0,7; p=0,029), Auto Culpabilização (1,3±0,6 vs 1,1±0,5; p=0,007), Auto Distração 

(1,3±0,7 vs 1,1±0,6; p=0,003) e Humor (1,2±0,7 vs 1,3±0,7; p=0,008), sendo que estas 

estratégias são mais usadas pelas mulheres, com exceção do Humor.  

Nos enfermeiros espanhóis, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas entre 

homens e mulheres nas estratégias de coping: Suporte Instrumental (1,6±0,6 vs 1,4±0,5; 

p=0,018), Reinterpretação Positiva (1,5±0,7 vs 1,2±0,7; p =0,008) e Auto Culpabilização 
(1,3±0,7 vs 1,0±0,6; p=0,019), sendo estas estratégias mais usadas pelas mulheres.  

 

      Tabela 25. Comparações por género, nas duas amostras, de cada sub escala do Brief COPE 
 

 

            Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

Brief COPE 
Portugal Espanha 

Feminino Masculino Feminino Masculino 
"($) Me "($) Me "($) Me "($) Me 

CA 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 2,1 (0.6) 2 1,9 (0,5) 2 
p = 0,395 p = 0,096 

PL 2,0 (0,6) 2 1,9 (0,7) 2 1,9 (0,6) 2 1,7 (0,6) 1,8 
p = 0,691 p = 0,108 

SI 1,6 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1,3 1,6 (0,6) 1,5 1,4 (0,5) 1 
p = 0,003* p = 0,018* 

SE 1,7 (0,8) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,6 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1,3 
p < 0,001** p = 0,070 

RE 
0,9 (0,9) 1 0,7 (0,7) 0,5 0,5 (0,7) 0 0,3 (0,4) 0 

p = 0,029* p = 0,187 

RP 1,8 (0,7) 2 1,7 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,2 (0,7) 1 
p = 0,740 p = 0,008** 

AC 1,3 (0,6) 1 1,1 (0,5) 1 1,3 (0,7) 1 1,0 (0,6) 1 
p =0,007** p = 0,019* 

AT 1,6 (0,6) 1,5 1,6 (0,6) 1,5 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,7) 2 
p = 0,835 p = 0,735 

ES 1,7 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,3 (0,6) 1 1,2 (0,6) 1 
p = 0,060 p = 0,384 

NG 0,7 (0,6) 0,5 0,6 (0,6) 0,5 0,5 (0,6) 0,5 0,3 (0,5) 0 
p = 0,327 p = 0,186 

AD 1,3 (0,7) 1 1,1 (0,6) 1 1,4 (0,7) 1,5 1,1 (0,7) 1 
p = 0,003** p = 0,089 

DC 0,5 (0,6) 0,5 0,4 (0,6) 0 0,4 (0,6) 0 0,4 (0,5) 0 

p = 0,094 p = 0,920 

AS 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,3) 0 

p = 0,396 p = 0,850 

HU 1,2 (0,7) 1 1,3 (0,7) 1 1,1 (0,8) 1 1,1 (0,8) 1 
p = 0,008** p = 0,825 
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Nas comparações efetuadas por estado civil, na amostra de enfermeiros portugueses, 

Tabela 26, registaram-se diferenças estatisticamente significativas nas estratégias de coping: 

Coping Ativo (2,0±0,6 vs 1,8±0,6 vs 1,9±0,6; p=0,039), Suporte Instrumental (1,8±0,7 vs 

1,4±0,6 vs 1,4±0,7; p<0,001), Suporte Emocional (1,8±0,8 vs 1,5±0,7 vs 1,4±0,7; p<0,001) 

e Auto Distração (1,4±0,6 vs 1,1±0,6 vs 1,1±0,7; p<0,001). E, qualquer uma destas 

estratégias é mais usada pelos enfermeiros “Solteiros”.  

Na amostra de enfermeiros espanhóis, obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas seguintes estratégias de coping: Suporte Instrumental (1,6±0,5 vs 1,5±0,6 

vs 1,4±0,7 vs 1,2±0,3; p=0,016), Suporte Emocional (1,7±0,6 vs 1,5±0,7 vs 1,1±0,8 vs 

1,5±0,5; p=0,002) e Auto Distração (1,5±0,7 vs 1,3±0,7 vs 1,1±0,6 vs 1,3±1,3; p=0,022). 

Qualquer uma destas estratégias, à semelhança dos enfermeiros portugueses, são os 

enfermeiros “Solteiros” que mais recorrem a elas, para fazer face ao stress experienciado 

durante a sua profissão. 
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Tabela 26. Comparações por estado civil, nas duas amostras, de cada sub escala do Brief COPE  

Brief COPE 

Portugal Espanha 

Solteiro Casado ou União 
de Facto 

Divorciado ou 
Separado Solteiro Casado ou União 

de Facto 
Divorciado ou 

Separado Viúvo 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

CA 2,0 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 2,1 (0,6) 2 2,1 (0,6) 2 2,0 (0,7) 2 2,2 (0,3) 2 
p = 0,039* p = 0,968 

PL 2,0 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 1,8 (0,7) 1,5 1,5 (0,5) 1,5 
p = 0,948 p = 0,563 

SI 
1,8 (0,7) 2 1,4 (0,6) 1,5 1,4 (0,7) 1 1,6 (0,5) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 1,4 (0,7) 1 1,2 (0,3) 1 

p < 0,001** p = 0,016* 

SE 1,8 (0,8) 2 1,5 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1 1,7 (0,6) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,1 (0,8) 1 1,5 (0,5) 1,5 
p  < 0,001* p = 0,002** 

RE 1,0 (0,9) 1 0,8 (0,8) 1 1,0 (0,7) 1 0,5 (0,7) 0 0,5 (0,7) 0 0,4 (0,6) 0 0,3 (0,3) 0,5 
p = 0,176 p = 0,998 

RP 
1,7 (0,7) 2 1,7 (0,7) 1,5 1,9 (0,6) 2 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,4 (0,8) 1,5 1,5 (0,5) 1,5 

p = 0,333 p = 0,979 

AC 1,3 (0,6) 1,5 1,2 (0,6) 1 1,3 (0,5) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 1,4 (0,7) 1,5 1,2 (0,3) 1 
p = 0,140 p  = 0,624 

AT 1,7 (0,6) 1,5 1,6 (0,6) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,6 (0,7) 1,5 2 (0) 2 
p = 0,335 p = 0,311 

ES 
1,7 (0,7) 2 1,6 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,3 (0,6) 1,5 1,0 (0,5) 1 1,2 (0,3) 1 

p = 0,209 p = 0,157 

NG 
0,7 (0,6) 0,5 0,7 (0,6) 0,5 0,7 (0,6) 0,5 0,5 (0,6) 0 0,5 (0,6) 0,5 0,7 (0,7) 0,5 0,5 (0,9) 0 

p = 0,630 p = 0,334 

AD 
1,4 (0,6) 1,5 1,1 (0,6) 1 1,1 (0,7) 1 1,5 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,1 (0,6) 1 1,3 (1,3) 1,5 

p < 0,001** p = 0,022* 

DC 0,5 (0,6) 0 0,5 (0,6) 0,5 0,3 (0,5) 0 0,4 (0,5) 0 0,4 (0,5) 0 0,5 (0,7) 0 0,2 (0,3) 0 
p = 0,401 p = 0,644 

AS 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,5) 0 0,1 (0,4) 0 0 (0,2) 0 0 0 
p = 0,957 p = 0,594 

HU 1,2 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 1,3 (0,6) 1 1,2 (0,8) 1 1,1 (0,8) 1 0,8 (0,7) 1 0,8 (0,3) 1 
p = 0,538 p = 0,263 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Quanto à idade, e na amostra de enfermeiros portugueses, Tabela 27, obtiveram-se 

diferenças estatisticamente significativas nas estratégias: Planear (1,9±0,6 vs 1,8±0,6 vs 

2,0±0,6; p=0,015), Suporte Instrumental (1,8±0,7 vs 1,5±0,6 vs 1,4±0,6; p=0,006), Suporte 

Emocional (1,9±0,7 vs 1,6±0,8 vs 1,5±0,7; p=0,002) e Auto Culpabilização (1,6±0,6 vs 

1,5±0,6 vs 1,8±0,6; p=0,007).  

Os enfermeiros com idades entre “36 e 40 anos” são os que mais recorrem às estratégias 

Planear e Auto Culpabilização, e os enfermeiros que têm entre “26 e 30 anos” são os que 

mais recorrem ao Suporte Instrumental e ao Suporte Emocional.  

No que concerne aos enfermeiros espanhóis, a única estratégia de coping em que 

obtiveram diferenças estatisticamente significativas por faixas etárias foi no Coping Ativo 

(2,2±0,6 vs 1,9±0,6 vs 2,0±0,5; p=0,032) sendo mais adotada pelos que têm entre “26 e 30 

anos”. 

 

Tabela 27. Comparações por Idade, nas duas amostras, de cada sub escala do Brief COPE 
 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

  

Brief 

COPE 

Portugal Espanha 

26 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 40 anos 26 a 30 anos 31 a 35 anos 36 a 40 anos 

"($) Me "($) Me "($) Me "($) Me "($) Me "($) Me 

CA 
1,9 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 2,2 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 2,0 (0,5) 2 

p =0,096 p = 0,032* 

PL 1,9 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 2,1 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,7) 2 1,8 (0,6) 2 
p =0,015* p = 0,682 

SI 1,8 (0,7) 2 1,5 (0,6) 1,5 1,4 (0,6) 1,5 1,6 (0,5) 1,5 1,6 (0,5) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 
p =0,006** p = 0,225 

SE 
1,9 (0,7) 2 1,6 (0,8) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,7 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,4 (0,6) 1,5 

p =0,002** p = 0,078 

RE 0,9 (0,9) 0,8 0,9 (0,8) 1 0,9 (0,7) 1 0,6 (0,7) 0 0,4 (0,6) 0 0,4 (0,7) 0 
p =0,599 p = 0,204 

RP 
1,6 (0,7) 1,5 1,7 (0,7) 2 1,9 (0,7) 2 1,6 (0,8) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1 

p =0,090 p = 0,134 

AC 1,2 (0,6) 1 1,2 (0,6) 1 1,3 (0,6) 1,5 1,3 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,3 (0,8) 1 
p =0,362 p = 0,937 

AT 
1,6 (0,6) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 1,8 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,7) 2 

p =0,007** p = 0,719 

ES 1,7 (0,8) 2 1,6 (0,7) 1,5 1,7 (0,7) 1,5 1,2 (0,6) 1 1,3 (0,7) 1 1,4 (0,6) 1,5 
p =0,279 p = 0,123 

NG 0,6 (0,6) 0,5 0,7 (0,7) 0,5 0,6 (0,6) 0,5 0,5 (0,7) 0 0,4 (0,5) 0 0,5 (0,6) 0,5 

p =0,654 p = 0,872 

AD 
1,3 (0,6) 1 1,4 (0,6) 1 1,1 (0,5) 1 1,3 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 

p =0,082 p = 0,526 

DC 
0,6 (0,5) 0,5 0,5 (0,6) 0,5 0,6 (0,6) 0,5 0,4 (0,5) 0 0,3 (0,4) 0 0,5 (0,7) 0,5 

p =0,430 p = 0,152 

AS 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,5) 0 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,5) 0 0,1 (0,2) 0 0,2 (0,6) 0 
p =0,454 p = 0,504 

HU 
1,2 (0,7) 1 1,3 (0,6) 1 1,3 (0,6) 1 1,2 (0,8) 1 1,1 (0,8) 1 1,1 (0,7) 1 

p =0,392 p = 0,895 
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Relativamente ao tempo de exercício na profissão e as estratégias de coping, as 

comparações observadas entre as duas amostras, sugerem que na amostra de enfermeiros 

portugueses (Tabela 28), se obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nas 

seguintes estratégias de coping: Suporte Instrumental, Suporte Emocional, Religião, 

Reinterpretação Positiva, Auto Culpabilização e Auto Distração. Nestas estratégias destacam-

se os enfermeiros com menos de 1 ano de serviço na profissão, pois são os que recorrem 

mais a elas. Na estratégia Reinterpretação Positiva também se destacam os enfermeiros com 

mais de 10 anos de serviço.  
 
Tabela 28. Comparações por Tempo de Exercício na profissão, na amostra de enfermeiros portugueses, de 
cada sub escala do Brief COPE 
 

 

 

Brief 

COPE 

Portugal 

Menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos 
"($) Me "($) Me "($) Me "($) Me "($) Me 

CA 
2,2 (0,4) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 

p = 0,101 

PL 
2,1 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 

p = 0,080 

SI 
2,1 (0,7) 2 1,8 (0,7) 2 1,8 (0,6) 2 1,6 (0,7) 1,5 1,4 (0,6) 1,5 

p  <0,001** 

SE 
2,2 (0,7) 2,5 1,9 (0,8) 2 2,0 (0,7) 2 1,7 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1 

p <0,001** 

RE 
1,1 (0,8) 1 0,7 (0,8) 0,5 0,7 (0,9) 0,5 1,0 (1,0) 1 0,9 (0,8) 1 

p =0,030* 

RP 
1,8 (0,6) 2 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,7 (0,7) 2 1,8 (0,7) 2 

p =0,004** 

AC 
1,5 (0,7) 1,5 1,4 (0,6) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,1 (0,5) 1 1,2 (0,6) 1 

p =0,008** 

AT 
1,7 (0,6) 1,5 1,6 (0,6) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,7 (0,6) 1,5 1,6 (0,6) 1,5 

p =0,730 

ES 
1,8 (0,7) 2 1,7 (0,8) 1,5 1,8 (0,8) 1,8 1,7 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 

p =0,467 

NG 
0,7 (0,8) 0,5 0,8 (0,7) 1 0,6 (0,5) 0,5 0,7 (0,6) 0,5 0,7 (0,6) 0,5 

p =0,610 

AD 
1,5 (0,6) 1,5 1,2 (0,7) 1 1,3 (0,7) 1 1,3 (0,6) 1 1,1 (0,6) 1 

p =0,012* 

DC 
0,4 (0,5) 0 0,6 (0,6) 0,5 0,4 (0,5) 0 0,5 (0,5) 0,5 0,5 (0,6) 0 

p =0,280 

AS 
0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,3) 0 

p =0,145 

HU 
1,2 (0,6) 1 1,0 (0,6) 1 1,2 (0,7) 1 1,3 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 

p =0,278 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Quanto aos enfermeiros espanhóis (Tabela 29), obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas estratégias: Coping Ativo, Suporte Instrumental e Suporte Emocional. Os 

enfermeiros com menos tempo de serviço são os que recorrem mais ao coping ativo, e nas 

outras duas estratégias são os que têm entre 1 e 3 anos de serviço na profissão. 
 

Tabela 29. Comparações por Tempo de Exercício na profissão, na amostra de enfermeiros espanhóis, 
de cada sub escala do Brief COPE 

 

Brief  

COPE 

Espanha 

Menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 3 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos 

"($) Me "($) Me "($) Me "($) Me "($) Me 

CA 
2,3 (0,7) 2,5 1,9 (0,5) 2 2,1 (0,6) 2 2,2 (0,6) 2,5 2,0 (0,6) 2 

p = 0,016* 

PL 
1,9 (0,6) 2 1,9 (0,7) 2 1,8 (0,7) 2 1,9 (0,7) 2 1,8 (0,6) 2 

p = 0,863 

SI 
1,7 (0,6) 1,5 1,8 (0,6) 2 1,7 (0,5) 1,8 1,6 (0,6) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 

p =0,002** 

SE 
1,8 (0,8) 1,5 1,9 (0,9) 2 1,5 (0,6) 1,5 1,7 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 

p =0,015* 

RE 
0,3 (0,4) 0 0,6 (0,9) 0 0,5 (0,8) 0 0,5 (0,7) 0 0,5 (0,7) 0 

p =0,988 

RP 
1,7 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,8 1,6 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 

p =0,582 

AC 
1,0 (0,6) 1 1,4 (0,8) 1,5 1,2 (0,6) 1,3 1,3 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 

p =0,596 

AT 
1,9 (0,7) 2 1,9 (0,5) 2 1,8 (0,7) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 

p =0,848 

ES 
1,1 (0,6) 1 1,0 (1,0) 0,5 1,4 (0,5) 1,5 1,3 (0,7) 1 1,3 (0,6) 1,3 

p =0,190 

NG 
0,6 (0,7) 0,5 0,5 (0,8) 0,5 0,5 (0,6) 0 0,3 (0,5) 0 0,6 (0,6) 0,5 

p =0,091 

AD 
1,4 (0,8) 1,5 1,5 (0,8) 1,5 1,2 (0,5) 1 1,5 (0,8) 1,5 1,3 (0,7) 1 

p =0,152 

DC 
0,3 (0,5) 0 0,4 (0,6) 0 0,3 (0,4) 0 0,4 (0,5) 0 0,4 (0,6) 0 

p =0,919 

AS 
0,1 (0,5) 0 0  0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 

p =0,423 

HU 
1,1 (0,8) 1 1,1 (0,9) 1 0,9 (0,8) 0,5 1,2 (0,8) 1 1,1 (0,7) 1 

p =0,408 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Na Tabela 30, apresentamos para a amostra de enfermeiros portugueses, as 

comparações no uso de estratégias de coping atendendo ao serviço onde exercem funções.  

Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nas estratégias: Religião e Humor.  

A Religião é mais usada pelos enfermeiros dos Lares de Terceira Idade, Cuidados de Saúde 

Primários, Pediatria e Psiquiatria (1,1±0,9 vs 1,0±0,9 vs 1,2±0,9 vs 1,1±0,6; p=0,006**). 

O Humor é mais usado pelos enfermeiros dos Lares de Terceira Idade, Urgência e Psiquiatria 

(1,4±0,6 vs 1,4±0,7 vs 1,7±0,6; p=0,037*). 

Os resultados das comparações efetuadas na amostra dos enfermeiros espanhóis 

constam da Tabela 31.  

Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nas estratégias: Planear e na 

Reinterpretação Positiva. Na primeira, destacam-se os enfermeiros dos serviços: Cuidados 

de Saúde Primários, Pediatria e Psiquiatria como os que recorrem mais a esta estratégia 

(2,2±0,5 vs 2,0±0,4 vs 2,1±0,8; p=0,007**). 

Quanto à Reinterpretação Positiva, são os enfermeiros dos Cuidados de Saúde Primários e 

os da Psiquiatria que mais recorrem a esta estratégia (1,8±0,7 vs 1,9±0,5; p=0,005**). 
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Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

Tabela 30. Comparações por serviço, na amostra de enfermeiros portugueses, de cada sub escala do Brief COPE 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Tabela 31. Comparações por serviço, na amostra de enfermeiros espanhóis, de cada sub escala do Brief COPE 

 
Legenda: * significativo a 5%; **  significativo a 1
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Na Tabela 32, apresentamos para a amostra de enfermeiros portugueses, as 

comparações no uso de estratégias de coping atendendo à carga horária semanal.  

Obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nas estratégias: Suporte Emocional, 

Auto Distração e Desinvestimento Comportamental.  

O Suporte Emocional (2,0±0,7; p=0,011**) e o Desinvestimento Comportamental (0,7±0,5; 

p=0,041*), são mais usados como estratégias de coping pelos enfermeiros que possuem 

“Outro” tipo de horário semanal que não de 35 ou 40 horas.  

Já a Auto Distração (1,4±0,7; p=0,030*), foi mais usada pelos enfermeiros portugueses que 

trabalham 35 horas semanais. 

Os resultados das comparações efetuadas na amostra de enfermeiros espanhóis, 

constam também da Tabela 32. Todos os valores de prova obtidos nos testes Kruskal-Wallis 

foram superiores a 5% pelo que as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas.  
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Tabela 32. Comparações por carga horária semanal, nas duas amostras em cada sub escala do Brief COPE 

Brief COPE 
Portugal Espanha 

35 horas 40 horas Outro 35 horas 40 horas Outro 
!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

CA 
1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,5) 2 2,1 (0,6) 2 2,1 (0,6) 2 2,1 (0,7) 2 

p =0,523 p =0,689 

PL 2,0 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 2,0 (0,5) 2 1,8 (0,7) 2 1,8 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 
p =0,977 p =0,753 

SI 1,6 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,8 (0,7) 2 1,6 (0,5) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 
p =0,115 p =0,860 

SE 
1,6 (0,8) 1,5 1,6 (0,8) 1,5 2,0 (0,7) 2 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 

p =0,011* p =0,535 

RE 
0,8 (0,8) 0,5 0,9 (0,8) 1 1,1 (0,9) 1 0,5 (0,7) 0 0,5 (0,6) 0 0,5 (0,7) 0 

p =0,094 p =0,685 

RP 
1,7 (0,7) 1,8 1,8 (0,7) 2 1,7 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 

p =0,494 p =0,312 

AC 
1,3 (0,5) 1,5 1,2 (0,6) 1 1,3 (0,5) 1,5 1,2 (0,7) 1 1,3 (0,7) 1 1,2 (0,8) 1 

p =0,257 p =0,737 

AT 
1,6 (0,6) 1,5 1,6 (0,6) 1,5 1,8 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 

p =0,206 p =0,429 

ES 
1,6 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1,5 1,3 (0,6) 1 1,3 (0,6) 1 

p =0,947 p =0,774 

NG 
0,6 (0,6) 0,5 0,7 (0,6) 0,5 0,8 (0,7) 0,5 0,5 (0,6) 0,5 0,5 (0,7) 0,5 0,5 (0,6) 0 

p =0,406 p =0,536 

AD 1,4 (0,7) 1,5 1,2 (0,6) 1 1,3 (0,8) 1,5 1,4 (0,8) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 1,3 (0,7) 1 
p =0,030* p =0,559 

DC 0,5 (0,6) 0 0,4 (0,6) 0 0,7 (0,5) 0,5 0,4 (0,5) 0 0,4 (0,5) 0 0,5 (0,6) 0 
p =0,041* p =0,703 

AS 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,5) 0 0,1 (0,3) 0 0,2 (0,5) 0 
p =0,654 p =0,310 

HU 
1,3 (0,6) 1 1,2 (0,7) 1 1,1 (0,6) 1 1,0 (0,8) 1 1,2 (0,8) 1 1,1 (0,7) 1 

p =0,097 p =0,461 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Na Tabela 33, apresentamos para as duas amostras em estudo as comparações no uso 

de estratégias de coping atendendo ao tipo de horário.  

Nos enfermeiros portugueses obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas nas 

estratégias: Suporte Instrumental (1,6±0,7; p=0,008**) e Expressão de Sentimentos (1,7±0,8; 

p=0,008**), destacando-se em ambos os casos, os enfermeiros com horário tipo “Roulement” 

com maior recurso a essas estratégias de coping. 
Nas comparações efetuadas na amostra de enfermeiros espanhóis, todos os valores de 

prova obtidos nos testes Kruskal-Wallis foram superiores a 5% pelo que as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas.  
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Tabela 33. Comparações por carga tipo de horário, nas duas amostras em cada sub escala do Brief COPE 

Fatores 
Portugal Espanha 

Roulement Fixo Misto Roulement Fixo Misto 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

CA 
1,9 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 2,0 (0,5) 2 2,0 (0,6) 2 2,2 (0,6) 2 2,2 (0,6) 2 

p =0,265 p =0,063 

PL 
2,0 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 2,0 (0,6) 2 1,8 (0,6) 2 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,7) 2 

p =0,593 p =0,143 

SI 
1,6 (0,7) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,5) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 1,7 (0,5) 1,5 

p =0,008** p =0,094 

SE 
1,7 (0,8) 1,5 1,5 (0,8) 1,5 1,5 (0,8) 1,5 1,6 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,6 (0,8) 1,5 

p =0,190 p =0,596 

RE 
0,9 (0,8) 1 0,9 (0,8) 1 0,9 (0,9) 1 0,5 (0,7) 0 0,5 (0,7) 0 0,5 (0,7) 0 

p =0,680 p =0,948 

RP 
1,7 (0,7) 1,5 1,8 (0,7) 2 1,8 (0,6) 2 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 1,5 (0,7) 1,5 

p =0,496 p =0,594 

AC 
1,2 (0,6) 1 1,2 (0,6) 1 1,3 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 1,3 (0,7) 1,5 

p =0,400 p =0,755 

AT 
1,6 (0,6) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 1,6(0,6) 1,5 1,9 (0,6) 2 1,8 (0,7) 2 2,0 (0,6) 2 

p =0,275 p =0,407 

ES 
1,7 (0,8) 1,5 1,5 (0,6) 1,5 1,4 (0,6) 1 1,3 (0,6) 1 1,3 (0,6) 1,5 1,4 (0,7) 1,5 

p =0,008** p =0,592 

NG 
0,7 (0,6) 0,5 0,7 (0,6) 0,5 0,8 (0,6) 1 0,5 (0,6) 0,5 0,5 (0,7) 0 0,5 (0,6) 0,5 

p =0,228 p =0,975 

AD 
1,3 (0,6) 1 1,2 (0,7) 1 1,1 (0,6) 1 1,4 (0,7) 1,5 1,3 (0,8) 1,5 1,3 (0,6) 1,5 

p =0,092 p =0,729 

DC 
0,5 (0,6) 0 0,5 (0,6) 0 0,5 (0,5) 0,5 0,4 (0,5) 0 0,4 (0,6) 0 0,3 (0,4) 0 

p =0,899 p =0,217 

AS 
0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,3) 0 0,1 (0,4) 0 0,1 (0,4) 0 0,2 (0,5) 0 

p =0,781 p =0,233 

HU 
1,2 (0,7) 1 1,2 (0,7) 1 1,2 (0,8) 1 1,1 (0,8) 1 1,1 (0,8) 1 1,1 (0,7) 1 

p =0,610 p =0,560 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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H2:3: Existem diferenças entre engagement e as variáveis socioprofissionais nas duas 

amostras de enfermeiros. 

 

Quanto ao Engagement, apresentamos na Tabela 34 as comparações realizadas nas 

duas amostras segundo o Género.  

Nos enfermeiros portugueses obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas na 

Dedicação (21,4±6,9 vs 19,6±7,1; p=0,012) e Absorção (23,6±7,8 vs 20,6±8,4; p=0,001), 

sendo que os enfermeiros do género “Feminino” são mais dedicados e absorvidos pelo seu 

trabalho. No Vigor as diferenças entre géneros não são estatisticamente significativas.  

Nos enfermeiros espanhóis, os níveis de engagement mensurados nos dois géneros, não 

diferem estatisticamente entre si, pois todos os valores de prova obtidos são superiores a 5%. 

 
Tabela 34. Comparações por género, nas duas amostras, de cada dimensão da Escala de Engagement 
(UWES) 

 

   Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

 

No Estado Civil, e, na amostra de enfermeiros portugueses, Tabela 35, obtiveram-se 

diferenças estatisticamente significativas nas três dimensões do engagement: Vigor (24,5±6,7 

vs 23,2±7,7 vs 26,8±7,6; p =0,004), Dedicação (21,8±6,4 vs 22,3±7,3 vs 23,1±6,5; p =0,021) 

e Absorção (24,0±7,0 vs 22,0±8,4 vs 26,6±7,5; p =0,001). E conclui-se que os enfermeiros 

“Divorciados ou Separados” são os mais vigorosos, dedicados e absorvidos com o seu 

trabalho.  

Na amostra de enfermeiros espanhóis (Tabela 35), nenhuma das diferenças se revelou 

estatisticamente significativa pois todos os valores de prova são superiores a 5%, pelo que 

não há diferenças atendendo ao Estado Civil nos níveis de engagement.  

UWES 

Portugal Espanha 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

"($) Me "($) Me "($) Me "($) Me 

En
ga

ge
m

en
t 

Vigor 
24,0 (7,3) 26 23,2 (7,7) 24 26,0 (8,0) 28 26,1 (8,0) 27 

p = 0,285 p = 0,986 

Dedicação 
21,4 (6,9) 23 19,6 (7,1) 21 22,7 (7,4) 25 21,0 (8,8) 24,5 

p = 0,012* p = 0,398 

Absorção 
23,6 (7,8) 25 20,6 (8,4) 23 25,1 (8,0) 27 23,7 (8,7) 23,5 

p = 0,001* p = 0,306 
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Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

 

No que concerne à Idade, Tabela 36, constata-se que nenhuma das diferenças 

observadas é estatisticamente significativa, pois todos os valores de prova são superiores a 

5%, pelo que não há diferenças nos níveis de engagement percecionado pelos enfermeiros 

inquiridos de acordo com a faixa etária onde se situam. 

 

 

Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 
 
 
 

 Tabela 35. Comparações por estado civil, nas duas amostras, de cada dimensão da Escala de Engagement 
(UWES) 

Tabela 36. Comparações por idade, nas duas amostras, de cada dimensão da Escala de Engagement (UWES) 
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Quanto ao tempo de exercício na profissão e engagement, apresentamos nas tabelas 

seguintes as comparações realizadas nas duas amostras. 

Nos enfermeiros portugueses (Tabela 37) obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas na absorção (p = 0,032), sendo que os enfermeiros a exercer à menos de 1 ano 

se sentem mais absorvidos pelo trabalho. No vigor e na dedicação as diferenças não são 

estatisticamente significativas.  

 
 
Tabela 37. Comparações por tempo de exercício na profissão, na amostra portuguesa de cada 
dimensão da Escala de Engagement (UWES) 
 

UWES 

Portugal 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 3 
anos 

Entre 3 e 5 
anos 

Entre 5 e 10 
anos 

Mais de 10 
anos 

&(') Me &(') Me &(') Me &(') Me &(') Me 

Vigor 
24,9 (6,7) 27 23,9 (6,0) 25 23,6 (7,3) 25 22,3 (7,5) 24 24,4 (7,5) 26 

p = 0,107 

Dedicação 
22,7 (6,7) 25 21,9 (6,4) 24,5 20,5 (7,3) 22,5 19,7 (7,5) 21 21,3 (6,8) 23 

p = 0,192 

Absorção 
25,5 (7,7) 28 24,0 (6,3) 25 23,1 (8,0) 24 21,1 (7,9) 23 23,2 (8,3) 25 

p = 0,032* 
 

  Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

Nos enfermeiros espanhóis (Tabela 38), os níveis de engagement mensurados nos vários 

tempos de serviço, não diferem estatisticamente entre si, pois todos os valores de prova 

obtidos são superiores a 5%. 
 
Tabela 38. Comparações por tempo de exercício na profissão, na amostra espanhola de cada 
dimensão da Escala de Engagement (UWES) 
 

UWES 

Espanha 

Menos de 1 
ano 

Entre 1 e 3 
anos 

Entre 3 e 5 
anos 

Entre 5 e 10 
anos 

Mais de 10  
anos 

"($) Me "($) Me "($) Me "($) Me "($) Me 

Vigor 
25,4 (8,4) 29 29,9 (7,2) 33 26,4 (7,1) 27 26,3 (7,8) 28 25,7 (8,2) 27 

p = 0,235 

Dedicação 
22,1 (7,4) 25 24,7 (7,5) 28 24,3 (6,3) 25,5 22,8 (7,9) 26 22,1 (7,6) 24 

p = 0,327 

Absorção 
23,8 (8,3) 28 27,2 (6,8) 28 26,8 (6,9) 26,5 25,5 (7,7) 27 24,5 (8,3) 26,5 

p = 0,615 
 

    Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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No que concerne ao serviço onde exercem funções, Tabela 39, obtiveram-se diferenças 

estatisticamente significativas na amostra de enfermeiros portugueses na dimensão Vigor, 

concluindo-se que os enfermeiros do “Bloco Operatório” são os mais vigorosos com o seu 

trabalho e os dos serviços de “Cirurgias e Especialidades Cirúrgicas” e “Psiquiatria” os menos 

vigorosos.  

Já nos enfermeiros espanhóis (Tabela 39), obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas dimensões Vigor e Absorção.  

Os enfermeiros que exercem funções no serviço de “Obstetrícia”, são os mais vigorosos e os 

da “Medicina Interna” e “Especialidades Médicas” os menos vigorosos. Quanto à Absorção, 

os do serviço de de “Obstetrícia” continuam a ser os mais absorvidos pelo trabalho e os menos 

absorvidos são os dos “Lares de Terceira Idade”.  

Na Tabela 40, apresentamos as comparações efetuadas nas dimensões do engagement 

de acordo com a carga horária semanal, nas duas amostras. 

Na amostra de enfermeiros portugueses, obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas na Absorção, destacando-se os enfermeiros com “Outro” horário diferente das 

35 e das 40 horas como os mais absorvidos (22,1±7,4 vs 22,9±8,2 vs 26,7±7,2; p=0,006).  

Na amostra dos enfermeiros espanhóis, obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas três dimensões do UWES. Os mais vigorosos (27,0±7,7 vs 24,2±8,5 vs 

27,4±7,2; p=0,001), dedicados (23,6±6,8 vs 21,0±8,3 vs 23,6±7,0; p=0,016) e absorvidos 

(26,2±7,6 vs 22,9±8,6 vs 26,5±7,2; p<0,001) no seu trabalho foram os enfermeiros que 

trabalham “35 horas” semanais ou têm “Outra” carga horária semanal. 

Na Tabela 41, apresentamos as comparações efetuadas nas dimensões do engagement 

de acordo com o tipo de horário, para Portuga e Espanha. 

Na amostra de enfermeiros portugueses, obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas três dimensões que constituem a escala UWES. Os mais vigorosos 

(23,0±7,2 vs 24,8±7,7 vs 25,3±7,5; p=0,001) foram os enfermeiros com horário “Misto”, os 

mais dedicados (20,2±7,2 vs 22,2±6,8 vs 22,0±6,3; p=0,009) foram os enfermeiros que 

trabalham com horário “Fixo” ou “Misto” e, os mais absorvidos (21,4±8,1 vs 25,0±7,5 vs 

24,9±7,6; p<0,001) foram os enfermeiros com horário “Fixo” ou “Misto”. 

Na amostra de enfermeiros espanhóis, obtiveram-se diferenças estatisticamente 

significativas em duas dimensões do UWES: Vigor e Absorção. Os mais vigorosos (25,3±7,6 

vs 27,4±8,2 vs 25,3±8,6; p=0,011) e absorvidos (24,6±7,6 vs 26,1±8,5 vs 23,3±8,2; p=0,012) 

no seu trabalho foram os enfermeiros que trabalham com horário “Fixo”.
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Tabela 39. Comparações por serviço, nas duas amostras, de cada dimensão da Escala de Engagement (UWES) 
 

 
Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
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Tabela 40. Comparações por carga horária semanal, nas duas amostras, de cada dimensão da Escala de Engagement (UWES) 

 
 
  Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 

 

Tabela 41. Comparações por tipo de horário, nas duas amostras, de cada dimensão da Escala de Engagement (UWES) 

 
    Legenda: * significativo a 5%; ** significativo a 1%. 
 

Carga Horária 

Semanal 

Portugal Espanha 

35 horas 40 horas Outro 35 horas 40 horas Outro 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Vigor 
23,5 (7,2) 25 23,8 (7,5) 26 25,1 (6,7) 27 27,0 (7,7) 29 24,2 (8,5) 26 27,4 (7,2) 29 

p =0,546 p =0,001** 

Dedicação 
20,6 (7,5) 21,5 21,0 (7,0) 23 22,3 (5,7) 23 23,6 (6,8) 26 21,0 (8,3) 23 23,6 (7,0) 26 

p =0,656 p =0,016* 

Absorção 
22,1 (7,4) 23 22,9 (8,2) 25 26,7 (7,2) 29 26,2 (7,6) 28 22,9 (8,6) 24 26,5 (7,2) 27 

p =0,006** p <0,001** 

Tipo de 

Horário 

Portugal Espanha 

Roulement Fixo Misto Roulement Fixo Misto 

!(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me !(#) Me 

Vigor 
23,0 (7,2) 24 24,8 (7,7) 27 25,3 (7,5) 27 25,3 (7,6) 26 27,4 (8,2) 29 25,3 (8,6) 26 

p =0,001** p =0,011* 

Dedicação  
20,2 (7,2) 22 22,2 (6,8) 24 22,0 (6,3) 24 22,3 (7,1) 24 23,2 (7,9) 26 21,5 (8,5) 25 

p =0,009** p =0,130 

Absorção 
21,4 (8,1) 23 25,0 (7,5) 27 24,9 (7,6) 26,5 24,6 (7,6) 25 26,1 (8,5) 29 23,3 (8,2) 24 

p <0,001** p =0,012* 
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H3: Existe relação entre stress e as dimensões de engagement (vigor, dedicação e 

absorção) nas duas amostras de enfermeiros. 

 

Para estudar a relação entre stress e engagement, calcularam-se as correlações não 

paramétricas de Spearman. Na Tabela 42, apresentamos para cada amostra, os coeficientes 

de correlação obtidos entre cada um dos ambientes e fatores da escala de stress e as três 

dimensões da escala UWES.  

Todas as correlações obtidas com a amostra de enfermeiros portugueses são negativas 

e estatisticamente significativas a 1%, pelo que maiores níveis de stress, levam a menor 

engagement. No ambiente físico obtiveram-se coeficientes de correlação a variar entre -0,12 

e -0,18 com as três dimensões do UWES. Nos ambientes psicológico e social destacam-se a 

correlação com o vigor, ρ=-0,23 e ρ=-0,26, respetivamente. As únicas correlações não 

significativas observaram-se no fator I: A morte e o morrer e na dimensão Absorção. 

Das correlações calculadas com a amostra de enfermeiros espanhóis, observa-se o 

contrário, pois apenas uma se revelou estatisticamente significativa, a saber: o Ambiente 

Social está correlacionado de forma negativa com o Vigor (ρ=-0,15). Isto é, a maiores níveis 

de stress social correspondem a menor Vigor. A maioria das correlações obtidas não se 

revelou com significado estatístico, com exceção do fator IV: Falta de apoio dos colegas com 

o Vigor e a Dedicação; e o fator II: Conflitos com os médicos e o Vigor. Estas correlações são 

no sentido negativo pelo que maiores níveis de stress conduzem a menor vigor e dedicação.  

Quanto ao Stress Global, comprova-se que o stress experienciado pelos enfermeiros 

portugueses está negativamente correlacionado com o Vigor, a Dedicação e a Absorção, 

sendo as correlações significativas a 1%, e fracas a muito fracas (ρ=-0,25; ρ=-0,19 e ρ=-0,15). 

Assim, a maiores níveis de stress está associado um menor Vigor, menor Absorção e menor 

Dedicação. No caso dos enfermeiros espanhóis nenhuma das correlações obtidas é 

estatisticamente significativa.  

 
 
 
 
 

Face aos resultados acima descritos, concluímos que validamos parcialmente as 

hipóteses H2:1, H2:2; H2:3. Consequentemente, a Hipótese H2. 
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Tabela 42. Correlações de Spearman, nas duas amostras, entre ambientes, fatores e stress global, da 
Nurse Stress Scale (NSS) e as dimensões do Engagement (UWES) 
 

NSS Fatores País 
UWES 

Vigor Dedicação Absorção 

Ambiente 

Físico 
VI: Carga de trabalho 

Portugal -0,18** -0,14** -0,12** 

Espanha -0,06 0,04 0,01 

A
m

b
ie

n
te

 P
s

ic
o

ló
g

ic
o

 

I: Morte e o morrer 
Portugal -0,14** -0,10* -0,07 

Espanha 0 0,09 0,06 

III: Preparação inadequada para 
lidar com as necessidades 

emocionais dos doentes e dos 
seus familiares 

Portugal -0,23** -0,17** -0,15** 

Espanha 0 0,08 0,09 

IV: Falta de apoio dos colegas 
Portugal -0,21** -0,19** -0,16** 

Espanha -0,11* -0,11* -0,03 

VII: Incerteza quanto aos 

tratamentos 

Portugal -0,19** -0,15** -0,14** 

Espanha -0,09 -0,01 -0,02 

Ambiente Psicológico 

Portugal -0,23** -0,17** -0,14** 

Espanha -0,16 0,02 0,03 

A
m

b
ie

n
te

 S
o

c
ia

l II: Conflitos com os médicos 

Portugal -0,19** -0,15** -0,14** 

Espanha -0,16** -0,08 -0,04 

V: Conflitos com outros 
enfermeiros 

Portugal -0,24** -0,21** -0,17** 

Espanha -0,09 -0,04 -0,02 

Ambiente Social 
Portugal -0,26** 0,21** 0,19** 

Espanha -0,15** -0,07 0,04 

Stress Global 
Portugal -0,25** -0,19** -0,15** 

Espanha -0,09 0 0,001 

 

Legenda: * Correlações de Spearman estatisticamente significativas a 5%; ** Correlações de Spearman estatisticamente 

significativas a 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo ao que foi exposto, concluímos que validamos parcialmente a 

Hipótese H3.  
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H4: Existe relação entre o nível de stress (global, ambientes e fatores) e as estratégias 

de coping nas duas amostras de enfermeiros. 

 

Através da análise da Tabela 43, verificamos que todas as correlações calculadas para a 

amostra de enfermeiros portugueses entre o Ambiente Físico (VI: Carga de Trabalho) e as 

sub-escalas do Brief COPE são positivas, mas nem todas são estatisticamente significativas, 

a saber: Religião, Reinterpretação Positiva, Aceitação, Abuso de Substâncias e Humor. Nas 

restantes sub-escalas do Brief COPE obtiveram-se correlações estatisticamente 

significativas. 

Com a amostra de enfermeiros espanhóis, o Ambiente Físico (VI: Carga de Trabalho) está 

correlacionado positivamente e de forma significativa com: Coping Ativo, Planear, Suporte 

Instrumental, Suporte Emocional, Reinterpretação Positiva, Negação e Desinvestimento 

Comportamental, com coeficientes a variar entre 0,12 e 0,19. Como se trata de correlações 

positivas, quanto maior for o stress físico, ou seja a carga de trabalho, mais o enfermeiro adota 

essas estratégias de coping.  

As correlações com o Ambiente Psicológico e as sub-escalas do Brief COPE, são todas 

no sentido positivo e são quase todas estatisticamente significativas nas duas amostras em 

estudo (apenas 3 não o são, em cada amostra). Os coeficientes de correlação variam entre 

0,10 e 0,25 na amostra dos enfermeiros portugueses e entre 0,11 e 0,23 nos espanhóis. O 

fator I: A Morte e o Morrer está correlacionado de forma positiva com todas as sub-escalas do 

Brief COPE, mas nem todas são estatisticamente significativas. Nos enfermeiros portugueses 

destaca-se a Auto Distração (ρ=0,26) e nos espanhóis o Coping Ativo (ρ=0,24); no fator III: 

Preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus 

familiares as correlações positivas e estatisticamente significativas são observáveis em cinco 

e seis sub-escalas do Brief COPE, em Espanha e em Portugal, respetivamente, com 

coeficientes a variar entre 0,11 e 0,21 nos portugueses e entre 0,13 e 0,21 nos espanhóis; o 

fator IV: Falta de apoio dos colegas está correlacionado de forma positiva e estatisticamente 

significativa com cinco das sub escalas do Brief COPE, em cada uma das amostras e os 

coeficientes variam entre 0,09 e 0,22 nos enfermeiros portugueses e entre 0,16 e 0,19 nos 

espanhóis. O fator VII: Incerteza quanto aos tratamentos, apresenta correlações positivas e 

estatisticamente significativas com nove das catorze sub-escalas do Brief COPE na amostra 

de enfermeiros portugueses e os coeficientes variam entre 0,12 e 0,20, e com onze sub-

escalas na amostra de enfermeiros espanhóis, variando os coeficientes entre 0,10 e 0,22. 

No que concerne ao Ambiente Social, este está positivamente correlacionado com o 

Suporte Instrumental e Emocional, com a Auto Culpabilização, Expressão de Sentimentos, 

Negação, Auto Distração, Desinvestimento e Abuso de Substâncias e negativamente com a 

Reinterpretação Positiva, na amostra de enfermeiros portugueses, com coeficientes entre -
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0,10 e 0,24. Nos enfermeiros espanhóis, todas as correlações são no sentido positivo. E, o 

Ambiente Social está correlacionado de forma significativa com dez das catorze sub-escalas 

do Brief COPE e obtiveram-se coeficientes entre 0,11 e 0,23. 

O fator II: Conflitos com os médicos está positivamente correlacionado de forma 

significativa, com oito e dez das sub-escalas do Brief COPE, em Portugal (variação entre 0,10 

e 0,25) e Espanha (variação entre 0,13 e 0,23), respetivamente, já o fator V: Conflitos com 

outros enfermeiros está correlacionado de forma estatisticamente significativa com oito das 

catorze sub-escalas do Brief COPE em cada uma das amostras. De notar que todas as 

correlações são positivas, com exceção da sub-escala Reinterpretação Positiva na amostra 

de enfermeiros portugueses. Os coeficientes de correlação variam entre -0,14 e 0,21 nos 

portugueses e entre 0,11 e 0,23 nos espanhóis. 

Como se trata de correlações positivas, quanto maior for o stress mais os enfermeiros adotam 

essas estratégias de coping. 

Quanto às correlações calculadas entre o Stress Global e as catorze sub-escalas do Brief 

COPE são todas positivas nas duas amostras em estudo, embora sejam fracas a muito fracas 

(os coeficientes de correlação variam entre 0,10 e 0,28 nos enfermeiros portugueses e entre 

0,13 e 0,25 nos enfermeiros espanhóis). Em ambas as amostras obtiveram-se onze sub-

escalas do Brief COPE com correlações estatisticamente significativas com o Stress Global.  

Como se trata maioritariamente de correlações positivas, quanto maior for o stress (físico, 

psicológico, social ou global) mais os enfermeiros adotam essas estratégias de coping. 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que se valida parcialmente a Hipótese H4.  
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Tabela 43. Correlações de Spearman, nas duas amostras, entre ambientes, fatores e stress global, da Nurse Stress Scale (NSS) e as sub-escalas do Brief 
COPE 
 

NSS Fatores País 
Brief COPE 

CA P SI SE R RP AC A ES N AD DC AS H 

Ambiente 
Físico 

VI: Carga de trabalho Portugal 0,12** 0,14** 0,18** 0,25** 0,06 0,04 0,16* 0,03 0,20** 0,11* 0,21** 0,13** 0,09 0,09 

Espanha 0,19** 0,14** 0,18** 0,15** 0,02 0,12* -0,01 0,09 0,09 0,15** 0,07 0,12* 0.06 0,02 

A
m

bi
en

te
 P

si
co

ló
gi

co
 

I: Morte e o morrer Portugal 0,15** 0,10* 0,17** 0,17** 0,06 0,09* 0,15* 0,14** 0,09 0,03 0,26** 0,11* 0,03 0,10* 

Espanha 0,24** 0,18** 0,21** 0,21** 0,04 0,16** 0,10 0,11* 0,12* 0,11* 0,20** 0,08 0,10* 0,07 
III: Preparação 

inadequada para lidar 
com as necessidades 

emocionais dos 
doentes e dos seus 

familiares 

Portugal 0,04 0,01 0,12** 0,17** -0,04 -0,06 0,19** 0,05 0,04 0,11* 0,21** 0,15** 0,06 0,06 

Espanha 0,13* 0,08 0,21** 0,14** 0,05 0,05 0,17** 0,02 0,02 0,08 0,18** 0,06 0,04 -0,04 

IV: Falta de apoio dos 

colegas 

Portugal 0,05 0,09* 0,06 0,10* 0,08 -0,02 0,11* 0,01 0,02 0,16* 0,22** 0,19** 0,08 0,07 

Espanha 0,02 0,03 -0,12 -0,18 0,12* -0,01 0,05 0,04 0,03 0,19* 0,16** 0,14** 0,16* -0,05 

VII: Incerteza quanto 

aos tratamentos 

Portugal 0,12** 0,05 0,14** 0,20** -0,07 0,01 0,15** 0,05 0,16* 0,13** 0,20** 0,15** 0,07 0,13** 

Espanha 0,16** 0,13* 0,24** 0,12* 0,05 0,10* 0,14** 0,04 0,15* 0,12* 0,22** 0,15** 0,15** 0,08 

Ambiente 
Psicológico 

Portugal 0,15** 0,10* 0,17** 0,21** 0,03 0,03 0,18** 0,10* 0,11** 0,12** 0,28** 0,18** 0,07 0,12** 

Espanha 0,21** 0,16** 0,21** 0,15** 0,07 0,12* 0,14** 0,07 0,11** 0,15** 0,24** 0,13* 0,14** 0,03 

A
m

bi
en

te
 S

oc
ia

l II: Conflitos com os 
médicos 

Portugal 0,09 0,10* 0,10* 0,15** -0,03 -0,03 0,23** 0,06 0,16** 0,11* 0,25** 0,19** 0,09 0,06 

Espanha 0,18** 0,03 0,23** 0,15** 0,07 0,16** 0,21** 0,03 0,13* 0,07 0,22** 0,14** 0,14** 0,02 

V: Conflitos com 
outros enfermeiros 

Portugal 0,01 0,03 0,08 0,15** 0 -0,14** 0,19** -0,03 0,15** 0,19** 0,15** 0,21** 0,18** -0,02 
Espanha 0,16** 0,06 0,17** 0,07 0,07 0,02 0,10* 0,01 0,21** 0,16** 0,19** 0,18** 0,20** 0,07 

Ambiente Social Portugal 0,06 0,08 0,11* 0,19** -0,01 -0,10* 0,23** 0,02 0,18** 0,18** 0,22** 0,24** 0,16** 0,02 

Espanha 0,19** 0,11** 0,22** 0,13* 0,07 0,10 0,17** 0,03 0,19** 0,12* 0,23** 0,19** 0,19** 0,05 
 

Stress Global Portugal 0,13** 0,11* 0,18** 0,25** 0,02 0 0,22** 0,07 0,18** 0,15** 0,28** 0,21** 0,11* 0,10* 

Espanha 0,23** 0,16** 0,23** 0,16** 0,06 0,13* 0,13* 0,07 0,16** 0,14** 0,25** 0,15** 0,15** 0,04 

Legenda: * Correlações de Spearman estatisticamente significativas a 5%; ** Correlações de Spearman estatisticamente significativas a 1% 
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H5: Existe relação entre as estratégias de coping e os níveis de engagement (vigor, 
dedicação e absorção) nas duas amostras de enfermeiros. 
 

Na Tabela 44, apresentamos as correlações entre Engagement e Brief COPE, nas duas 

amostras de enfermeiros. 

 

Legenda: * Correlações de Spearman estatisticamente significativas a 5%; ** Correlações de Spearman estatisticamente 
significativas a 1% 
 

 

Nos enfermeiros portugueses, observa-se que o Vigor está positivamente correlacionado 

e de forma significativa com Coping Ativo, Planear, Reinterpretação Positiva, Aceitação e 

negativamente correlacionado com a Negação, Auto Distração, Desinvestimento e Abuso de 

Substâncias. Os coeficientes de correlação variam entre -0,30 e 0,32. 

Nos enfermeiros espanhóis, o Vigor correlaciona-se de forma positiva e significativa com 

o Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Suporte Emocional, Reinterpretação Positiva, 

e Aceitação; e negativamente correlacionado com Negação, Desinvestimento 

Comportamental e Humor. A variação observada nos coeficientes de correlação foi entre -

0,18 e 0,29.  

A Dedicação está correlacionada de forma positiva nas duas amostras em estudo, com o 

Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Reinterpretação Positiva e Aceitação. E 

negativamente correlacionada, também nas duas amostras, com a Negação e o 

Desinvestimento Comportamental.  

Nos enfermeiros portugueses para além das correlações mencionadas, observa-se ainda uma 

correlação positiva significativa com Expressão de Sentimentos, e negativa com o Abuso de 

Substâncias.  

Tabela 44. Correlações de Spearman, nas duas amostras, entre as dimensões do Engagement (UWES) e 
as sub escalas do Brief COPE 
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Nos enfermeiros espanhóis, a correlação entre a Dedicação e o Suporte Emocional e a 

Religião é significativa e positiva, e com o Humor é negativa. Nos enfermeiros portugueses a 

variação foi entre -0,29 e 0,29 e nos espanhóis entre -0,18 e 0,31. 

A Absorção, nos enfermeiros portugueses, está positiva e significativamente 

correlacionada com o Coping Ativo, Planear, Reinterpretação Positiva, Auto Culpabilização, 

Aceitação e Negação, e negativamente correlacionada com a Auto Distração. Os coeficientes 

variam entre -0,10 e 0,23.  

Quanto aos enfermeiros espanhóis, a Absorção está positiva e significativamente 

correlacionada com o Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Religião, Reinterpretação 

Positiva, Aceitação e Expressão de Sentimentos, variando os coeficientes de correlação entre 

0,11 e 0,20. 

Nas correlações positivas, quanto maior for o Vigor, Dedicação e Absorção mais os 

enfermeiros adotam essas estratégias de coping. Contráriamente, as correlações negativas 

indicam que quanto maior for o engagement (vigor, dedicação e absorção), menos os 

enfermeiros recorrem a essas estratégias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante os resultados indicados, concluímos que validamos parcialmente a 

Hipótese H5.  
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3 | DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
 

No campo da investigação, a discussão dos resultados é uma etapa enriquecedora. É 

nesta fase da investigação que é possível evidenciar os dados significativos encontrados, 

comparando-os com a opinião dos autores que deram suporte teórico ao presente estudo. 

Neste capítulo, iremos proceder à discussão dos resultados obtidos, de acordo com os 

objetivos anteriormente propostos. 

 Com o objetivo 1, pretendia-se caracterizar as amostras de enfermeiros, quanto às 

variáveis socioprofissionais. Os resultados apurados evidenciam, relativamente ao Género, 

um número significativo de elementos do género feminino, tanto na amostra portuguesa como 

na espanhola. Estes dados eram expectáveis e são bem conhecidos na profissão de 

enfermagem, segundo o seu perfil histórico e estão de acordo com os últimos dados 

estatísticos disponíveis, quer em Portugal, quer em Espanha, o que segundo a Ordem dos 

Enfermeiros (2017)27 e o Instituto Nacional de Estadística de Espanha, INE (2016), a grande 

percentagem de profissionais de enfermagem em exercício profissional, são do género 

feminino. São vários os estudos, que confirmam que a profissão de enfermagem sempre foi 

exercida essencialmente por mulheres, a quem lhe competia a responsabilidade do Cuidar 

(Carapinheiro, 1993). 

Na variável Estado Civil, constatamos que grande parte, são casados ou vivem em união 

de facto, seguem-se os solteiros, os divorciados ou separados e por fim, uma pequena 

percentagem de enfermeiros viúvos, apenas em Espanha. Também Santos (2010) obteve 

resultados idênticos nesta variável. 

Para a variável Idade dos participantes neste estudo, apuramos que a faixa etária 

predominante foi a dos “31 a 35 anos”. Estes dados são também coincidentes com o estudo 

realizado por Santos (2010) e com os dados estatísticos da OE (2017) para o ano de 2016 e 

em Espanha, relativos aos membros ativos durante o ano de 201528.  

A idade mínima observada nos dois grupos foi de 22 anos, já a idade máxima para Portugal 

foi de 60 anos e em Espanha de 64 anos. A idade média registada nos dois grupos foi 

semelhante (36,38 anos em Portugal e 38,85 anos em Espanha). 

No que diz respeito às características do trabalho, os dados encontrados, remetem-nos 

para profissionais já com alguma antiguidade na profissão de enfermagem, pois a grande 

maioria dos inquiridos, refere como Tempo de Exercício Profissional mais de 10 anos. Estes 

dados também foram ao encontro dos dados obtidos no estudo de Santos (2010). 

                                                
27 Dados de www.ordemenfermeiros.com em OEDATA em: 31-12-2016 
 
28 Dados retirados de http://www.ine.es/prensa/np970.pdf em INE em 26-04-2017 
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Para a variável Tempo de Exercício na Instituição, no momento do preenchimento dos 

questionários, também foi possível observar que a grande maioria dos enfermeiros inquiridos, 

exerciam funções há mais de 10 anos na mesma instituição. Contudo, a amostra de 

enfermeiros Portugueses, é homogénea, já que grande parte refere trabalhar há mais de 10 

anos na mesma instituição comparativamente com a amostra de enfermeiros espanhóis, que 

se apresenta com opções de resposta mais diversa. Perante estas diferenças, embora sem 

dados concretos, que nos permitam sustentar tal afirmação, podemos inferir que estes dados, 

estarão relacionados com a estabilidade na profissão e na instituição. E nesta linha de 

pensamento, deduzimos que os enfermeiros espanhóis inquiridos, são mais jovens na 

profissão de enfermagem comparativamente com os enfermeiros portugueses. 

Relativamente à Carga Horária Semanal praticada por estes enfermeiros, aquando do 

preenchimento do questionário, observaram-se resultados muito homogéneos, já que grande 

parte referiu trabalhar 40 horas por semana. Contudo, houve inquiridos que responderam que 

a sua carga horária semanal, se dividia entre as 35 horas ou outras, (que poderiam ser mais 

de 40 ou menos de 35 horas). Face a estes resultados, permitem-nos tecer um breve 

comentário, relativamente às 40 horas, pois no período em que o questionário foi aplicado, a 

carga horária semanal para todos os enfermeiros do setor público e privado (em Portugal), 

era de 40 horas semanais, desde setembro de 2013. No entanto, o regresso do período 

normal de trabalho de 35 horas para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções 

públicas, foi concretizado em 01 de julho de 2016, de acordo com a Lei n.º 18/2016 de 20 de 

junho que anula a medida tomada em setembro de 2013 pelo anterior governo, por isso, 

julgamos que se no momento presente, voltássemos a aplicar os questionários, muito 

provavelmente, obteríamos para esta variável outros resultados. 

Quanto ao Tipo de Horário, realizado pelos inquiridos, constatamos que a maior 

percentagem realiza um horário rotativo, ou seja, de roulement, por turnos. O horário fixo, 

apresentou maior representatividade em Espanha, face a Portugal. O horário misto, foi muito 

idêntico nos dois países.  

Sabe-se que o trabalho por turnos é uma necessidade do próprio exercício da profissão de 

enfermagem, contudo, existem enfermeiros que optam somente pela realização de horário 

fixo, apontando algumas razões, como por exemplo: questões familiares; doença; aspetos 

relacionados com a organização do próprio serviço e a mudança de categoria (por norma 

determinado número de enfermeiros especialistas não realizam horário de roulement, porque 

além das funções que executam como enfermeiro especialista em determinada área, também 

têm como função assessorar o enfermeiro chefe nas questões relacionadas com a gestão do 

serviço). 

No que concerne à caracterização profissional (habilitações literárias, categoria 

profissional, instituição onde exerce funções e vínculo com a instituição), dado tratarem-se de 
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países completamente diferentes nestas categorias, optamos por discutir individualmente 

cada país. 

Para as Habilitações Literárias, relativamente à amostra portuguesa, a maioria possui 

uma Licenciatura, uma considerável parte, é detentora de um Mestrado e uma pequena fatia 

tem um curso de Especialização em Enfermagem (15,7%). Estes dados estão de acordo com 

os dados estatísticos disponibilizados pela OE, já que no ano de 2015, o número de 

enfermeiros especialistas correspondia a 21,9%. Portanto, um valor aproximado do obtido no 

nosso estudo. Quanto ao fato, de nem todos possuírem Licenciatura, embora de acordo com 

o atual estado da profissão de enfermagem, que contempla a Licenciatura, ainda existem 

profissionais que referem possuir um Bacharelato (1,2%) e apenas 1,4%, respondeu ser 

detentor de um Doutoramento. De certa forma, ao analisarmos estes resultados, podemos 

afirmar que os enfermeiros portugueses embora mostrem interesse na frequência de cursos 

para a obtenção de novos graus académicos, o facto de não existir nenhuma compensação 

remuneratória ao nível da carreira, faz com que muitos profissionais adiem essa decisão e 

não invistam na sua formação. 

Em relação à amostra de enfermeiros espanhóis, também estes dados, vão de encontro aos 

dados obtidos para Portugal, pois também a grande maioria diz possuir Diplomatura e 14% 

afirma ser detentor de um Máster. Já 11% diz ter investido num curso para a obtenção do 

Grau de Enfermeiro Especialista e apenas 0,6% refere ter um Doutoramento. Também aqui, 

é notório o pouco investimento na formação pós-graduada, o que nos leva a pensar que o 

retorno do investimento profissional não é de todo recompensado na profissão de 

enfermagem. 

Quanto à Categoria Profissional, os enfermeiros portugueses, são na sua maioria 

detentores do título de Enfermeiro (52,6%), seguidos de 22% de Enfermeiros Graduados, 

17,3% Enfermeiros Chefes e apenas 4,4% referem ser Enfermeiros Especialistas. A razão 

pela qual ainda existe uma considerável percentagem de Enfermeiros Graduados, leva-nos a 

crer que esteja relacionada com a idade dos inquiridos e com a antiga Carreira Profissional 

de Enfermagem. Esta determinava que ao fim de seis anos de exercício profissional, os 

enfermeiros progrediam automaticamente para Enfermeiros Graduados. Atualmente, 

segundo o Decreto-lei nº 248/09 de 22 de Setembro, a Carreira Especial de Enfermagem está 

estruturada em apenas duas categorias: Enfermeiro e Enfermeiro Principal. Contudo, ainda 

não se efetivaram as transições para a nova carreira, pelo que os enfermeiros inquiridos se 

reportaram às categorias regulamentadas pelo Decreto-lei no 437/91 de 8 de Novembro.  

Na amostra Espanhola, obtivemos que 71,3% são Enfermeros Assistencial Generalistas, 

18,5% diz pertencer à categoria profissional de Enfermero Assistencial Especialista e 6,9% 

diz pertencer a Outra categoria profissional. 
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Referente ao Tipo de Instituição onde exerce funções, foram várias as respostas obtidas, 

indicando-nos esta categoria, a multiplicidade de locais onde é possível exercer a profissão 

de enfermagem. Para os enfermeiros portugueses, a maior parte das respostas correspondeu 

a Hospital Público, seguida de Centro de Saúde, Hospital Privado ou Outro e Unidade de 

Cuidados Continuados. 

Para os enfermeiros espanhóis, apuramos que também na sua maioria, os respondentes 

indicaram trabalhar num Hospital Público, seguido de um Hospital Privado, Centro de Saúde 

e uma pequena fatia refere exercer ao nível dos cuidados geriátricos. 

 Relativamente ao Vínculo com a Instituição para a qual trabalham, em Portugal as 

respostas mais pontuadas situaram-se no Contrato Individual de Trabalho por Tempo 

Indeterminado e Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

Em Espanha, os enfermeiros inquiridos responderam de forma muito distribuída a esta 

categoria. A maioria refere possuir um vínculo com a instituição correspondente a Funcionario 

Público Estatuário Fijo, seguido dos com Contrato Laboral (empresa privada): indefinido e 

apenas 15,2% declaram ser enfermeiros Funcionarios Públicos Estatuários Temporales: 

eventuales.  

Face à faixa etária predominante nas duas amostras, não é de estranhar que a maioria dos 

enfermeiros possua contratos individuais de trabalho a tempo indeterminado, uma vez que 

nos últimos anos esse foi o modelo seguido pelas instituições públicas, adiando o acesso dos 

profissionais aos quadros da função pública. 

 

No que respeita ao objetivo 2, propusemos comparar o nível de stress, estratégias de 

coping e nível de engagement nas duas amostras inquiridas, constatamos que, relativamente 

ao Stress é possível afirmar que os enfermeiros portugueses, de forma global, experienciam 

mais stress que os enfermeiros espanhóis, apesar de a diferença não ser muito significativa. 

Levando em consideração os dados apurados, é possível verificar que os enfermeiros 

portugueses, referem sentir mais stress em questões relacionadas com o Ambiente 

Psicológico; nomeadamente, com a falta de apoio por parte dos colegas, quando referem que 

sentem falta de oportunidade para partilhar experiências e sentimentos com outros membros 

da equipa do serviço e falta de oportunidade para exprimir, junto de outros membros, os 

sentimentos negativos sobre o doente; questões relacionadas com a morte e o morrer, pois 

indicam que conversar com o doente sobre a proximidade da morte e a ausência de um 

médico, quando um doente morre, lhes causa stress; preparação inadequada para lidar com 

as necessidades emocionais dos doentes e seus familiares e incerteza quanto aos 

tratamentos, já que mencionam que as prescrições médicas aparentemente inapropriadas 

para o tratamento de um doente e a ausência de um médico durante uma situação de 

emergência médica, são indutoras de stress. 
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 O stress no trabalho, de acordo com Loureiro (2005), não provém apenas de uma só fonte 

e os dados obtidos neste estudo, permitem-nos confirmar esta afirmação. 

Os resultados obtidos para o fator a morte e o morrer, testemunham a opinião de vários 

autores sobre o grande peso que este fator tem como gerador de stress profissional nos 

enfermeiros. Delbrouk (2006) citado por Santos (2010), afirma que os enfermeiros diariamente 

se vêm confrontados com a vida e a morte e que esta situação extrema, coloca em causa o 

seu ideal, o que por vezes provoca desilusão e sentimentos de angústia, perante a sua 

impotência, para não deixar o doente morrer. Já Santos e Teixeira (2009) e Almeida (2012) 

declararam que o possível reconhecimento da inevitabilidade do fim da vida, que a si próprio 

acabará por acometer, parece surgir nos enfermeiros como um importante fator gerador de 

stress. Lidar com a morte continua a ser para os enfermeiros, da mesma forma que o é para 

a maioria das pessoas, um momento de permanente dificuldade, ficando a sensação que a 

preparação profissional não consegue colmatar essa falha de educação familiar e social. 

A incerteza quanto aos tratamentos e a preparação inadequada para lidar com as 

necessidades emocionais dos doentes e seus familiares remetem-nos para a mesma questão 

da morte e o morrer, pois o fundamento da ação do enfermeiro centra-se no cuidar do 

individuo, família e comunidade, aplicando os conhecimentos adquiridos através do empenho, 

dedicação, valores humanos e compromisso pessoal, social e moral. O facto de os 

enfermeiros sentirem dificuldades na obtenção destes saberes, pode levá-los a sentirem-se 

impotentes e consequentemente stressados (Santos & Teixeira, 2009; Santos, 2010). 

 Comparativamente, são os enfermeiros espanhóis que evidenciam mais stress, 

relativamente ao Ambiente Físico do stress, em concreto, a carga de trabalho.  

Em estudos realizados por diversos autores (Santos & Teixeira, 2009; Santos, 2010; & 

Gonçalves, 2013) as conclusões foram idênticas, pois também eles concluíram que a pressão 

do tempo para a execução de diversas tarefas, a pressão dos resultados e a falta de recursos 

leva os enfermeiros a sentirem-se stressados e incapazes de desempenhar as suas funções 

em plenitude. 

Tal como afirmam Batista e Bianchi (2006), a sobrecarga de trabalho e a falta de pessoal são 

uma constante no exercício profissional dos enfermeiros. Apesar do ICN (Internacional 

Council of Nurses) alertar de que “dotações seguras salvam vidas”, as instituições de saúde 

tendem a reduzir custos recorrendo a uma insuficiente dotação de profissionais que prestam 

cuidados diretos, nomeadamente os enfermeiros. 

Segundo a Ordem dos Enfermeiros, há um défice no número de enfermeiros em exercício, 

face às reais necessidades. Consequentemente, o número de horas de cuidados de 

enfermagem disponíveis é claramente inferior ao número de horas necessárias. Assim, 

perante esta exigência, os enfermeiros vêm-se muitas vezes obrigados ao cumprimento de 

atividades interdependentes (atividades que executam e cuja prescrição tem origem em 
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outros elementos da equipa multidisciplinar) e a colocar em segundo plano atividades 

autónomas. 

Desta forma, sentem que a sua atuação, por imposição da organização e não por opção, 

continua a enquadrar-se num paradigma biomédico, prevalecendo assim no desenvolvimento 

da sua atividade o “tratamento” em detrimento do “cuidado”. Talvez por isso, este fator indutor 

de stress, seja referido em grande parte dos trabalhos realizados com enfermeiros, e só 

poderá ser alterada esta situação quando for inequívoco para os órgãos decisores, que os 

ganhos em saúde nada têm que ver com as questões económico-financeiras (Santos, 2010). 

No Ambiente Social, embora não se tenham verificado diferenças estatisticamente 

significativas nos níveis de stress dos enfermeiros portugueses e espanhóis, relativamente 

aos conflitos com os médicos, no fator correspondente aos conflitos com outros enfermeiros 

e com os chefes, é de notar que os enfermeiros portugueses apresentam maior stress nas 

relações com os superiores hierárquicos.  

Já os enfermeiros espanhóis, sentem mais stress ao serem mobilizados para outro serviço 

para suprir falta de pessoal e dificuldade em trabalhar com um Enfermeiro (ou Enfermeiros) 

em particular, do mesmo ou outro serviço. 

É sobejamente conhecido que as relações interpessoais em instituições de saúde, são um 

dos fatores que mais contribuem para o surgimento de stress. Selye (1984), chegou mesmo 

a afirmar que aprender a viver com os outros é um dos aspetos da vida de cada pessoa que 

mais stress causa, já que as diferenças individuais têm grande importância na forma como 

nos relacionamos com os outros. 

Relativamente aos conflitos com outros enfermeiros e com os chefes, Ramos (2016) reforça 

esta ideia ao relatar que quando a comunicação é pobre ou deficiente entre chefias e 

subordinados, surgem situações indutoras de stress, já que a comunicação é o instrumento 

capital da relação humana, sendo também por isso, o principal meio psicossocial do trabalho. 

 

 Relativamente às Estratégias de coping adotadas pelos enfermeiros inquiridos, os 

resultados estatisticamente significativos, apontam para a adoção de estratégias focadas no 

problema, nas emoções e na interação social, como: Coping Ativo, Planear, Religião, 

Aceitação, Expressão de Sentimentos, Negação, Auto Distração e Humor.  

 No Coping Ativo, são os enfermeiros espanhóis que mais recorrem a esta estratégia, 

declarando que concentram os seus esforços para fazer alguma coisa que lhes permita 

enfrentar a situação stressora. 

Na estratégia Planear, são os enfermeiros portugueses que se destacam, pois tentam 

encontrar uma estratégia que os ajude no têm de fazer para resolver a situação stressante. 

Quanto ao procurar apoio na Religião, embora as duas amostras apresentem resultados 

significativos, são os enfermeiros portugueses que mais investem nela, seja como busca de 
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apoio social, como matriz de reinterpretação positiva, como tática de coping, ou outra razão 

(Ramos, 2014). 

Na Reinterpretação Positiva, de forma a interpretar uma transação de stress de maneira 

mais positiva (Ramos, 2014), destacam-se claramente os enfermeiros portugueses. Estes 

assumem que tentam analisar a situação de maneira diferente, de forma a torná-la mais 

positiva e procuram algo positivo em tudo o que lhe está a acontecer. 

Relativamente à Aceitação, embora significativa para ambas, os enfermeiros das duas 

amostras evidenciam comportamentos distintos. Os espanhóis que adotam mais vezes esta 

estratégia, tentam aceitar as coisas tal como estão a acontecer; já os portugueses, preferem 

aprender a viver com a situação, reconhecendo o stressor como real e reconhecem a 

ausência de respostas de coping disponíveis no momento (Ramos, 2014). 

No que se refere à Expressão de Sentimentos, os enfermeiros portugueses referem que 

ficam aborrecidos e expressam os seus sentimentos consideravelmente mais, do que os 

enfermeiros espanhóis. Portanto, são mais expressivos sobre o que os perturba ou preocupa 

e verbalizam as emoções e sentimentos associados (Ramos, 2014). 

No que toca à Negação, embora significativa nas duas amostras, são os enfermeiros 

portugueses que evidenciam maior negação. Isto é, recusam-se a acreditar na existência do 

stressor ou agem como se o stressor não fosse real (Ramos, 2014). 

A estratégia de Auto Distração, é mais adotada pelos enfermeiros espanhóis que mais 

adotam esta estratégia de coping. Contudo, tanto os enfermeiros espanhóis como os 

portugueses referem que se refugiam noutras atividades para se abstraírem da situação. Ou 

seja, preferem desviar a atenção do problema, de modo a não pensar na interferência do 

stressor. 

Já o Humor como estratégia de coping, embora presente nos dois grupos de enfermeiros, 

é claramente mais usado, de forma significativa, pelos enfermeiros portugueses. No entanto, 

também os enfermeiros espanhóis, preferem atribuir à transação de stress um carácter 

cómico (Ramos, 2014), referindo que enfrentam a situação com sentido de humor. 

 Em forma de contraste, ou seja, as estratégias menos elegidas pelos enfermeiros 

inquiridos, para fazer face ao stress na sua prática diária, foram: Suporte Instrumental, 

Suporte Emocional, Auto Culpabilização, Desinvestimento Comportamental e Abuso de 

Substâncias. 

Quanto ao Suporte Instrumental, como estratégia focada no problema, os enfermeiros 

evidenciam comportamentos contrários. Os portugueses preferem pedir conselhos e ajuda a 

outras pessoas para enfrentar melhor a situação. Já os espanhóis privilegiam pedir conselhos 

e ajuda a pessoas que passaram pelo mesmo.  
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Ao nível do Suporte Emocional, na procura de apoio moral, simpatia e compreensão por 

parte dos outros (Ramos, 2014), os enfermeiros portugueses procuram mais vezes o conforto 

e a compreensão de alguém comparativamente com os enfermeiros espanhóis. 

No que toca à Auto Culpabilização - atribuir a si mesmo a culpa pela transação de stress, 

Ramos (2014) - os enfermeiros portugueses fazem mais críticas a eles próprios face aos 

espanhóis, mas estes, culpam-se mais pelo que está a acontecer.  

No que concerne ao Desinvestimento Comportamental, portanto, reduzir esforços para 

lidar com o stressor e até desistir dos objetivos com cuja obtenção o stressor interfere (Ramos, 

2014), são os enfermeiros portugueses que mais simplesmente desistem de tentar lidar com 

a situação.  

No Abuso de Substâncias, nem os enfermeiros portugueses, nem os enfermeiros 

espanhóis privilegiam esta estratégia, logo não têm por hábito recorrer a drogas ou álcool 

para reduzir o mal-estar por situações stressantes. 

Concluindo, pode afirmar-se que os portugueses privilegiam face aos espanhóis, as 

estratégias de coping centradas nas emoções (Religião, Reinterpretação Positiva e Humor), 

seguindo-se-lhes as estratégias focadas na interação social (Expressão de Sentimentos e 

Negação) e por fim as focadas na resolução ativa dos problemas (Planear).  

Já os enfermeiros espanhóis preferem de igual forma as estratégias centradas nas emoções 

(Aceitação), as estratégias focadas na resolução ativa dos problemas (Coping Ativo) e as 

estratégias focadas na interação social (Auto Distração).  

 

 No que reporta ao engagement, os resultados obtidos, apontam para os enfermeiros 

espanhóis, como mais vigorosos no exercício das suas funções. Comparativamente com os 

enfermeiros portugueses, estes referem que se sentem cheios de energia e força no seu 

trabalho, sendo capazes de ficar a trabalhar por períodos de tempo muito longos, já que se 

sentem pessoas com muita resistência mental e perseverantes, mesmo quando as coisas não 

estão a correr bem no seu local de trabalho. 

 Os dados indicaram também, os enfermeiros espanhóis como os mais dedicados ao 

trabalho. Ou seja, estes mencionam que o seu trabalho é desafiante, os inspira e se sentem 

entusiasmados com o que fazem no seu trabalho.  

No entanto, são os enfermeiros portugueses que mais atribuem significado e utilidade ao seu 

trabalho. 

 Por fim na Absorção, os resultados conseguidos, remetem-nos para os espanhóis como 

mais absorvidos nas suas funções diárias. Assim, estes enunciam que o tempo lhes passa 

rapidamente quando estão a trabalhar, fazendo-os esquecer tudo o que se passa à sua volta, 

sentindo-se imersos e felizes no seu trabalho quando estão a trabalhar intensamente. 
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 Assim, inferimos que o nível de engagement dos enfermeiros foi elevado, já que a média 

observada nas três dimensões, se situou acima de 3. Os níveis médios de todas as dimensões 

do engagement foram, igualmente, elevados. A média da dimensão Vigor foi a superior, logo 

de seguida, a Absorção e a Dedicação. 

Contrariamente, ao observado em estudos anteriores, em Portugal (Dias, 2012; Maio, 2016; 

Silva, 2017) e noutros países (Jenaro, Flores, Orgaz &, Cruz, 2011; Wang & Liu, 2015), a 

dimensão Dedicação, surge tendencialmente com níveis mais elevados. 

 

 No objetivo 3, propusemos analisar as diferenças entre o nível de stress, estratégias de 

coping, nível de engagement e as variáveis socioprofissionais em ambas as amostras de 

enfermeiros, a análise dos resultados obtidos em função da relação da variável Stress, revelou 

resultados estatisticamente significativos apenas para as variáveis: género, estado civil, 

tempo de serviço, serviço onde exerce funções e tipo de horário.  

 Para a variável Género, observou-se que na amostra de enfermeiros portugueses, 

globalmente, o stress percebido pelas enfermeiras é significativamente mais elevado do que 

nos enfermeiros, assim como, nos ambientes psicológico e social, indicando que sentem uma 

preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus 

familiares e incerteza quanto aos tratamentos. 

Relativamente à amostra de enfermeiros espanhóis, são também as enfermeiras que 

apresentam maiores níveis de stress, comparativamente com enfermeiros do género 

masculino, nomeadamente ao nível da preparação inadequada para lidar com as 

necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares e conflitos com os médicos. 

Estes resultados vão de encontro a outros estudos anteriormente realizados, com 

enfermeiros, por Sapata (2012) e Gomes, Cruz e Cabanelas (2009), os quais salientaram que 

as mulheres apresentaram níveis mais elevados de stress com aspetos relacionados com o 

trabalho. Também Silva e Gomes (2009), num estudo realizado com enfermeiros portugueses, 

destacaram o facto de o género feminino experienciar maiores níveis de stress relacionado 

com as relações no trabalho, o excesso de trabalho, a remuneração auferida e a sensação 

de pouco poder e reconhecimento profissional. 

Igualmente Santos (2010), concluiu no seu estudo, que eram as enfermeiras que mais 

evidenciavam stress quanto à incerteza dos tratamentos, se sentiam mal preparadas para 

lidar com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares e tinham mais 

conflitos com os médicos. De acordo com este último, Seixas e Pereira (2005) citados por 

Santos (2010), enunciaram que os conflitos têm a sua base fundamental na relação 

hierárquica que tende a ser estabelecida, na relação cultural que atribui à profissão médica 

uma dignidade que não é atribuída à enfermagem e fundamentalmente, na dificuldade de 

comunicação que faz com que, a uma mensagem emitida pelo enfermeiro de forma respeitosa 
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(às vezes até submissa) corresponda por parte do médico uma resposta rude, depreciativa 

ou pelo menos pouco cordial. 

Quanto ao Estado Civil, na amostra de enfermeiros portugueses o stress global 

percecionado pelos enfermeiros Solteiros é superior aos dos enfermeiros Casados ou a viver 

em União de Facto e Divorciados ou Separados. No Ambiente Psicológico também se 

registam diferenças, destacando-se uma vez mais os enfermeiros Solteiros com maior nível 

de stress, nomeadamente nos fatores I: A morte e o morrer; III: Preparação inadequada para 

lidar com as necessidades emocionais dos doentes e dos seus familiares e VII: Incerteza 

quanto aos tratamentos.  

Na amostra de enfermeiros espanhóis, evidenciam-se os enfermeiros Divorciados ou 

Separados, com maiores níveis de stress, concretamente no ambiente psicológico, nos 

fatores I: A morte e o morrer e IV: Falta de apoio dos colegas.  

Achamos que estes resultados poderão ser justificados pelo conceito de Santos (2010), 

relativamente ao estado civil, pois este declara que a presença ou ausência de um 

companheiro torna diferente o modo como as circunstâncias do quotidiano profissional são 

vivenciadas e enfrentadas. 

Para a variável Tempo de Exercício na Profissão, os resultados apontaram para os 

enfermeiros portugueses com tempo de serviço entre 3 e 5 anos, a experienciar mais stress. 

O mesmo acontece no ambiente físico, portanto na carga de trabalho e no ambiente 

psicológico, nomeadamente na incerteza quanto aos tratamentos. 

Contudo, são os enfermeiros portugueses com menos de 1 ano de exercício profissional, que 

obtêm um nível de stress mais elevado no ambiente psicológico, e concretamente na 

preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e seus 

familiares. 

Nos enfermeiros espanhóis, observou-se que os enfermeiros entre 3 e 5 anos de serviço, 

apresentam mais stress ao nível do ambiente físico, carga de trabalho, e os enfermeiros entre 

5 e 10 anos de serviço, mais stress no ambiente psicológico, particularmente no fator “A morte 

e o morrer”. 

Contrariamente ao que seria expectável, são os enfermeiros já com algum tempo de serviço 

(5 e 10 anos) que demonstram mais stress na questão particular da morte. Pensamos que 

estes resultados poderão ter que ver com um raciocínio feito por Santos (2010), ao declarar 

que, o muito tempo de experiência profissional pode ser (e é com certeza) um fator influente 

na adaptação a novos contextos, mas por si só não é suficiente para condicionar essa 

adaptação. Na realidade, aspetos como a razão do exercício num dado serviço (por opção ou 

por imposição) bem como a segurança laboral criada pelo vínculo (definitivo ou precário) à 

instituição, podem ser fatores determinantes nessa capacidade de adaptação e de gestão das 
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especificidades de uma profissão, como é a questão da morte para a profissão de 

enfermagem. 

No que respeita às comparações efetuadas para o nível de stress e Serviço onde Exercem 

Funções, nos enfermeiros portugueses os resultados apontaram que de forma global, são os 

enfermeiros da Medicina Interna e Especialidades Médicas e serviço de Urgência, que 

experienciam mais stress. 

No que toca aos ambientes, os efeitos do stress diferem. No Ambiente Físico, carga de 

trabalho, são os enfermeiros do serviço de Urgência e das Cirurgias e Especialidades 

Cirúrgicas os que mais reclamam da carga de trabalho.  

Já no Ambiente Psicológico, globalmente, voltam a ser os enfermeiros da Medicina Interna e 

Especialidades Médicas que mais sentem o seu trabalho como stressante e no fator “A morte 

e o morrer”, seguindo-se-lhes os enfermeiros dos Cuidados Intensivos/Intermédios, Urgência, 

UCC/UCP, Lares de Terceira Idade e Cirurgias e Especialidades Cirúrgicas.  

No fator “Preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e 

dos seus familiares”, os enfermeiros que sentem maior stress, exercem funções em Lares de 

Terceira Idade, Cuidados Intensivos/Intermédios, Pediatria e Urgência. Já os enfermeiros com 

menor stress neste fator, são os do Bloco Operatório, que se entende de forma óbvia, pois 

neste tipo de serviço a relação doente-enfermeiro-família não é de forma alguma, comparável 

à estabelecida num serviço de internamento. 

Estes dados não são de todo alheios à prática de enfermagem, pois tal como afirma Pacheco 

(2006), o enfermeiro é o elemento da equipa de saúde que mantém uma relação mais íntima 

com o doente e com a família, não só por permanecer nos serviços de saúde durante um 

período mais longo, mas também porque é ele quem presta cuidados mais diretos ao doente. 

Também é geralmente o enfermeiro quem na equipa multidisciplinar conhece melhor o doente 

como pessoa e o seu contexto familiar, contudo, nem sempre se sente preparado para 

perceber as suas necessidades específicas e saber qual a forma de lhes dar a resposta mais 

adequada. 

A corroborar estes resultados, referimos uma pesquisa levada a cabo por Martins et al. (2008) 

demonstrando que, os enfermeiros revelam ter dificuldade em cuidar das famílias, 

essencialmente pelo medo de envolvimento profissional e pela falta de preparação, para 

lidarem com as situações de crise que estas possam vivenciar. 

No fator “Incerteza quantos aos tratamentos”, salientam-se com maiores níveis de stress os 

enfermeiros dos Lares de Terceira Idade, Medicina Interna e Especialidades Médicas, Cirurgia 

e Especialidades Cirúrgicas e Urgência. O fato de os enfermeiros não saberem o que foi já 

dito ao doente e à sua família acerca do seu estado e tratamento a realizar; e a impotência 

sentida perante o não poder fazer mais pelo doente é sem dúvida um dos grandes percursores 

de stress para os enfermeiros de acordo com Santos e Teixeira (2009). 
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Internacionalmente, Konstantinos e Christina (2008) partilham da opinião de que os 

enfermeiros se sentem frustrados quando as suas tentativas para ajudar o seu utente e 

melhorar a sua qualidade de vida, não têm sucesso. A nível nacional, Santos (2010) concluiu 

que os enfermeiros sentem dificuldade em lidar com o facto de nem sempre contribuírem para 

a melhoria do estado do doente com determinado tratamento e, de em seu entender, se o 

tratamento eleito por vezes fosse outro também o resultado pudesse ser diferente. 

Respeitante ao Ambiente Social, no fator “Conflitos com os médicos”, os maiores níveis de 

stress são experienciados pelos enfermeiros da Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas, 

Urgência e Obstetrícia. Os menores níveis de stress observados neste fator, foram nos 

enfermeiros dos Lares de Terceira Idade e dos Cuidados de Saúde Primários. Apesar de ser 

consensual que o conflito é um fator de stress profissional, não existe unanimidade acerca do 

seu poder enquanto tal. São várias as pesquisas que têm sido realizadas ao referir-se ao 

conflito com médicos e outros enfermeiros como fonte de stress de maior relevo, para a 

profissão de enfermagem, a par do excesso de trabalho, das interrupções e da carga horária 

excessiva (Suehiro et al., 2008; Garrosa et al., 2010). 

Relativamente aos enfermeiros espanhóis, os resultados obtidos explicam uma realidade 

diferente, já que o stress no trabalho para estes enfermeiros é sentido de forma significativa, 

ao nível do Ambiente Psicológico, mais concretamente, no fator “A morte e o morrer”. São, 

pois, os enfermeiros que trabalham nas UCC/UCP, nos Cuidados Intensivos/Intermédios e 

Psiquiatria, que mais sentem o seu trabalho diário como stressante na presença do fator 

morte. 

Para o Tipo de Horário praticado, os resultados apurados indicam-nos como seria 

expectável e já enunciado em vários estudos, que o trabalho por turnos (roulement) é um dos 

grandes responsáveis pelo stress vivenciado pelos enfermeiros, quer nos portugueses, quer 

nos espanhóis. É neste ponto, que vemos resultados mais homogéneos, já que nas duas 

amostras, os maiores níveis de stress se situam de forma idêntica nos três ambientes: físico, 

psicológico e social.  

Embora o trabalho por turnos seja uma prática frequente e necessária a nível de várias 

organizações, nomeadamente nas instituições de saúde, este tipo de horário afeta 

consideravelmente os seus profissionais. Estudos realizados têm demonstrado que os 

trabalhadores que praticam este tipo de horário apresentam, com maior frequência, altos 

níveis de stress que se traduzem em sintomas como fadiga crónica e alterações 

gastrointestinais, ao contrário dos trabalhadores que têm um horário dito “normal”. As 

influências são tanto biológicas como emocionais, devido às alterações dos ritmos 

circadianos, do ciclo sono-vigília, do sistema termorregulador e do ritmo de excreção de 

adrenalina, Martins (2003). 
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De acordo com este pressuposto, foram também vários os investigadores, quer a nível 

nacional (Martins, 2003; Costa, 2009; & Gonçalves, 2013), quer internacional (Melo & Bianchi, 

2013; Garcia, 2016; & Ferri et al., 2016) que encontraram uma relação direta entre o stress e 

o trabalho por turnos em enfermeiros. 

Quanto às diferenças observadas entre as variáveis socioprofissionais e as estratégias 

de coping, os resultados foram estatisticamente significativos em todas as variáveis. 

Nas diferenças entre o Género nas várias estratégias de coping, concluímos que nas duas 

amostras, são as enfermeiras do género feminino, que apresentam melhores estratégias de 

coping, à semelhança dos dados obtidos por Sapata (2012).  

As enfermeiras portuguesas preferem recorrer ao Suporte Instrumental, ao Suporte 

Emocional, à Religião, a Auto Culpabilização e a Auto Distração, à exceção do Humor, que é 

mais usado pelos enfermeiros do género masculino. Estas conclusões, foram também de 

encontro ao obtido por Ramos (2014). 

Nos enfermeiros espanhóis, são também as mulheres que se evidenciam, usando como 

estratégias de coping, o Suporte Instrumental, a Reinterpretação Positiva e a Auto 

Culpabilização.  

O Estado Civil e estratégias de coping, tal como na pesquisa de Ramos (2014), os 

resultados encontrados mostram os enfermeiros solteiros, em ambas as amostras, a recorrer 

de forma significativa a estratégias de coping como: Suporte Instrumental, Suporte Emocional 

e Auto Distração. Além destas estratégias, os enfermeiros portugueses solteiros, mostram 

ainda recorrer ao Coping Ativo, para fazer face ao stress experienciado durante a sua 

profissão. 

Para a variável Idade e estratégias de coping, são os enfermeiros portugueses com faixas 

etárias entre os “26 e 30 anos” e os “36 e 40 anos” que mais recorrem a estratégias de coping 

como: Planear, Suporte Instrumental, Suporte Emocional e Auto Culpabilização. Já os 

enfermeiros espanhóis, com idade compreendida entre os “26 e 30 anos”, privilegiam apenas 

o Coping Ativo, como forma de lidar com o stress profissional. 

A sustentar estes resultados, enunciamos Sapata (2012), uma vez que os dados obtidos por 

esta investigadora, foram muito idênticos aos por nós obtidos. Ramos (2014), afirma ainda, 

que são os profissionais mais jovens que mais recorrem a este tipo de estratégias. 

No que se refere ao Tempo de Exercício na profissão e estratégias de coping, os dados 

obtidos mostraram diferenças significativas entre as amostras e algumas estratégias. A saber, 

os enfermeiros portugueses, com menos de 1 ano de exercício profissional, previligiam 

estratégias de coping ao nível de: Suporte Instrumental, Suporte Emocional, Religião, 

Reinterpretação Positiva, Auto Culpabilização e Auto Distração. Já os enfermeiros mais 

velhos, com mais de 10 anos de serviço, apontam de forma significativa a estratégia de 

Reinterpretação Positiva, interpretando uma transação de stress de forma mais positiva. 
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Relativamente ao Serviço onde Exercem Funções e coping, os resultados mostraram que 

as estratégias variaram entre enfermeiros portugueses e enfermeiros espanhóis. 

Os enfermeiros portugueses a trabalhar em Lares de Terceira Idade, recorrem mais à Religião 

e ao Humor, para enfrentar o stress percebido. Já os enfermeiros a exercer na Pediatria, 

Psiquiatria e Cuidados de Saúde Primários, privilegiam mais a Religião como estratégia de 

coping. 

Os enfermeiros espanhóis que trabalham nos Cuidados de Saúde Primários e Psiquiatria, 

preferem usar as estratégias de coping: Reinterpretação Positiva e Planear. Já os enfermeiros 

da Pediatria mencionam recorrer mais à última, ou seja, preferem pensar em estratégias de 

ação para fazer frente ao problema. 

Na Carga Horária Semanal e estratégias de coping, somente os enfermeiros portugueses, 

evidenciaram resultados significativos. Para estes enfermeiros, que praticam um horário 

semanal de 35 horas, a Auto Distração, parece ser a estratégia mais habitual, para fazer face 

ao stress a que se sentem sujeitos. No entanto, o Suporte Emocional e o Desinvestimento 

Comportamental, foi mais referido pelos enfermeiros que têm outra carga horária semanal, 

que não as 35 ou 40 horas. 

Para o Tipo de Horário efetuado e estratégias de coping, os enfermeiros espanhóis não 

indicaram nenhuma estratégia como significativa. Só os enfermeiros portugueses, que 

trabalham segundo um horário de roulement, mostraram recorrer mais ao Suporte Emocional 

e à Expressão de Sentimentos, como forma de enfrentar as situações geradoras de stress no 

quotidiano laboral. 

Na análise entre engagement e as variáveis socioprofissionais, os dados apurados 

exprimiram diferenças significativas com género, estado civil, tempo de exercício profissional, 

serviço onde exerce funções, carga horária e tipo de horário. Apenas com a variável idade 

não se registaram diferenças significativas. 

No engagement e Género, os dados obtidos explanam apenas diferenças significativas 

nos enfermeiros portugueses, e nestes, são o género feminino que se destaca, evidenciando-

se estes enfermeiros mais dedicados e absorvidos pela sua profissão. Estes dados são 

corroborados por diversos investigadores nacionais (Dias, 2012; Marques Pinto, Jesus, 

Mendes, e Fronteira, 2015); & Maio, 2016). 

Para o Estado Civil e engagement, mais uma vez, apenas os enfermeiros portugueses 

mostraram haver diferenças de forma significativa nesta variável, observando-se os 

resultados dos portugueses, divorciados ou separados, como mais vigorosos, dedicados e 

absorvidos com o seu trabalho. Dias (2012), constatou esta mesma tendência em enfermeiros 

divorciados ou separados. 

Quanto ao Tempo de Exercício na profissão e engagement, constatou-se um nível de 

engagement com tendência elevada nos enfermeiros com mais 10 anos de serviço. A estas 
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conclusões semelhantes, chegaram também, outros autores em estudos realizados com 

enfermeiros (Correia, 2012; Dias, 2012; Marques Pinto, Jesus, Mendes, e Fronteira, 2015; & 

Maio, 2016). 

Contudo, foram os enfermeiros portugueses a exercer há menos de 1 ano que obtiveram 

diferenças estatisticamente significativas na absorção, sentindo-se mais absorvidos pelo 

trabalho. No vigor e na dedicação as diferenças não são estatisticamente significativas.  

Nos enfermeiros espanhóis, os níveis de engagement mensurados nos vários tempos de 

serviço, não diferem estatisticamente entre si, embora com tendência elevada. 

No que concerne ao Serviço onde Exerce Funções e engagement, os enfermeiros 

portugueses que trabalham no bloco operatório, são os que se sentem mais vigorosos com o 

seu trabalho.  

Na amostra de enfermeiros espanhóis, as diferenças mais evidenciadas foram nos 

enfermeiros que trabalham na Obstetrícia, onde os níveis de vigor e absorção são mais 

elevados. 

Nas dimensões do engagement de acordo com a Carga Horária Semanal, na amostra de 

enfermeiros portugueses, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas na 

Absorção, destacando-se os enfermeiros com “Outro” horário diferente das 35 e das 40 horas 

como os mais absorvidos pelo seu trabalho. 

Na amostra de enfermeiros espanhóis, obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas 

nas três dimensões do UWES. Os mais vigorosos, dedicados e absorvidos no seu trabalho 

foram os enfermeiros que trabalham “35 horas” semanais ou têm “Outra” carga horária 

semanal. 

Nas comparações efetuadas entre dimensões do engagement de acordo com o Tipo de 

Horário, os principais resultados indicam-nos que, os enfermeiros portugueses com horário 

“Misto” são que se reconhecem mais vigorosos, dedicados e absorvidos pelo trabalho. Os 

enfermeiros com horário “Fixo”, por sua vez, admitem apenas sentirem-se dedicados e 

absorvidos pela sua profissão. 

Na amostra de enfermeiros espanhóis, apenas se destacam os que trabalham com horário 

“Fixo”, mostrando ser mais vigorosos e absorvidos no seu trabalho. Maio (2016), também 

justifica estes resultados, num estudo anterior.  

De acordo com Camerino et al (2010), trabalhar por turnos, parece estar relacionado com o 

conflito trabalho-família, maior exigência emocional e menor suporte social dos colegas e 

superiores hierárquicos. Einarsen et al (2016) chegam mesmo a afirmar que estes fatores, 

podem potenciar o stress que está negativamente associado ao engagement.  
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Como último objetivo, propusemos conhecer as relações entre stress, estratégias de 

coping e engagement e os resultados apurados parecem estar de acordo com o enunciado 

na literatura.  

Particularmente, na amostra de enfermeiros portugueses, todas as correlações obtidas entre 

engagement e stress global e ambientes (Físico, Psicológico e Social) foram negativas e 

estatisticamente significativas, pelo que inferimos, que a maiores níveis de stress, levam a 

menor engagement e vice versa. As únicas correlações não significativas observaram-se no 

fator “A morte e o morrer” e na dimensão Absorção. 

Dias e Queirós (2011), relatam que profissionais de Saúde mais motivados e identificados 

com o seu trabalho, apresentam-se mais dedicados e menos exaustos emocionalmente e 

reagindo com menos stress face às elevadas exigências no trabalho. O seu engagement 

parece contribuir positivamente para a sua saúde e bem-estar mental, facilitando uma melhor 

prestação de cuidados aos Utentes. 

Das correlações efetuadas com a amostra de enfermeiros espanhóis, observa-se o contrário, 

pois apenas uma se revelou estatisticamente significativa: o Ambiente Social. Este 

correlacionado de forma negativa com o Vigor, deduzindo-se que a maiores níveis de stress 

social correspondem a menor Vigor. Nos restantes ambientes, a maioria das correlações 

obtidas não se revelou com significado estatístico, com exceção do fator “Falta de apoio dos 

colegas” com o Vigor e a Dedicação; e o fator “Conflitos com os médicos” e o Vigor. Estas 

correlações são no sentido negativo pelo que quanto mais falta de apoio dos colegas e mais 

conflitos com os médicos, menor vigor e dedicação observados nos enfermeiros espanhóis. 

 

Já no que remete para o stress e a sua relação com as estratégias de coping verificamos 

que todas as correlações calculadas para a amostra de enfermeiros portugueses entre o 

Ambiente Físico e as sub-escalas do Brief COPE são positivas, mas nem todas são 

estatisticamente significativas, a saber: Religião, Reinterpretação Positiva, Aceitação, Abuso 

de Substâncias e Humor. Nas restantes sub-escalas do Brief COPE obtiveram-se correlações 

estatisticamente significativas (Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Suporte 

Emocional, Auto Culpabilização, Expressão de Sentimentos, Negação, Auto Distração e 

Desinvestimento Comportamental). 

Com a amostra de enfermeiros espanhóis, o Ambiente Físico está correlacionado 

positivamente e de forma significativa com: Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, 

Suporte Emocional, Reinterpretação Positiva, Negação e Desinvestimento Comportamental. 

Como se trata de correlações positivas, quanto maior for o stress físico, ou seja a carga de 

trabalho, mais o enfermeiro adota essas estratégias de coping.  

As correlações com o Ambiente Psicológico e as sub-escalas do Brief COPE, são todas 

no sentido positivo e são quase todas estatisticamente significativas nas duas amostras em 
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estudo (apenas 3 não o são, Portugal: Religião, Reinterpretação Positiva e Abuso de 

Substâncias; Espanha: Religião, Reinterpretação Positiva e Humor). O fator “A Morte e o 

Morrer” está correlacionado de forma positiva com todas as sub-escalas do Brief COPE, mas 

nem todas são estatisticamente significativas.  

Nos enfermeiros portugueses destaca-se a Auto Distração e nos espanhóis o Coping Ativo; 

no fator “Preparação inadequada para lidar com as necessidades emocionais dos doentes e 

dos seus familiares” as correlações positivas e estatisticamente significativas são observáveis 

em cinco e seis sub-escalas do Brief COPE, em Espanha e em Portugal, respetivamente; o 

fator “Falta de apoio dos colegas” está correlacionado de forma positiva e estatisticamente 

significativa com cinco das sub escalas do Brief COPE, em cada uma das amostras. O fator 

“Incerteza quanto aos tratamentos”, apresenta correlações positivas e estatisticamente 

significativas com nove das catorze sub-escalas do Brief COPE na amostra de enfermeiros 

portugueses, e com onze sub-escalas na amostra de enfermeiros espanhóis. 

No que concerne ao Ambiente Social, na amostra de enfermeiros portugueses, este está 

positivamente correlacionado com o Suporte Instrumental e Emocional, com a Auto 

Culpabilização, Expressão de Sentimentos, Negação, Auto Distração, Desinvestimento e 

Abuso de Substâncias e negativamente com a Reinterpretação Positiva. Nos enfermeiros 

espanhóis, todas as correlações são no sentido positivo. E, o Ambiente Social está 

correlacionado de forma significativa com dez das catorze sub-escalas do Brief COPE. 

O fator “Conflitos com os médicos” está positivamente correlacionado de forma significativa, 

com oito e dez das sub-escalas do Brief COPE, em Portugal e Espanha, respetivamente, já o 

fator “Conflitos com outros enfermeiros” está correlacionado de forma estatisticamente 

significativa com oito das catorze sub-escalas do Brief COPE em cada uma das amostras. De 

notar que todas as correlações são positivas, com exceção da sub-escala Reinterpretação 

Positiva na amostra de enfermeiros portugueses. 

Como se trata de correlações positivas, quanto maior for o stress mais os enfermeiros adotam 

essas estratégias de coping. 

Quanto às correlações efetuadas entre o Stress Global e as catorze sub-escalas do Brief 

COPE são todas positivas nas duas amostras em estudo, embora sejam fracas a muito fracas 

Em ambas as amostras obtiveram-se onze sub-escalas do Brief COPE com correlações 

estatisticamente significativas com o Stress Global.  

Como se trata maioritariamente de correlações positivas, quanto maior for o stress (físico, 

psicológico, social ou global) mais os enfermeiros adotam essas estratégias de coping. 

De acordo com Loff (2003), particularmente na área da enfermagem, tem sido sugerido o 

treino para as situações mais difíceis da prática dos cuidados, caso da vivência com a morte, 

os conflitos interpessoais, a comunicação, entre outras; uma vez que esta estratégia pode 

revelar-se de extrema importância para a redução de níveis de stress. 
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 Por fim, no que diz respeito à relação entre as estratégias de coping e engagement nas 

duas amostras de enfermeiros, obtivemos que nos enfermeiros portugueses, o Vigor está 

positivamente correlacionado e de forma significativa com Coping Ativo, Planear, 

Reinterpretação Positiva, Aceitação e negativamente correlacionado com a Negação, Auto 

Distração, Desinvestimento Comportamental e Abuso de Substâncias. 

Nos enfermeiros espanhóis, o Vigor correlaciona-se de forma positiva e significativa com 

o Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Suporte Emocional, Reinterpretação Positiva, 

Aceitação, Negação e Humor; e negativamente correlacionado de forma significativa com o 

Desinvestimento Comportamental. 

A Dedicação está correlacionada de forma positiva e significativa em ambas as amostras 

em estudo, com o Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Reinterpretação Positiva e 

Aceitação. E negativamente correlacionada também nas duas amostras, com a Negação e o 

Desinvestimento Comportamental.  

Nos enfermeiros portugueses além das correlações mencionadas, observa-se ainda uma 

correlação positiva significativa com Expressão de Sentimentos, e negativa com o Abuso de 

Substâncias.  

Nos enfermeiros espanhóis, a correlação entre a Dedicação e o Suporte Emocional, a Religião 

e o Humor é significativa e positiva.  

A Absorção, nos enfermeiros portugueses, está positiva e significativamente 

correlacionada com o Coping Ativo, Planear, Reinterpretação Positiva, Auto Culpabilização, 

Aceitação e Negação, e negativamente correlacionada com a Auto Distração.  

Quanto aos enfermeiros espanhóis, a Absorção está positiva e significativamente 

correlacionada com o Coping Ativo, Planear, Suporte Instrumental, Suporte Emocional 

Religião, Reinterpretação Positiva, Aceitação e Expressão de Sentimentos; é negativa para a 

Negação e Desinvestimento Comportamental.  

Nas correlações positivas, quanto maior for o Vigor, Dedicação e Absorção mais os 

enfermeiros adotam essas estratégias de coping. As correlações negativas indicam o recurso 

menos frequente a essas estratégias. 

De acordo com o exposto, podemos inferir que quanto mais estratégias de coping utilizarem 

os enfermeiros, mais engajados estarão com o seu trabalho. O fato de recorrerem a várias 

estratégias de confronto, está de certa forma relacionado com a promoção do engagement 

profissional, observando-se assim, indivíduos mais vigorosos, dedicados e absorvidos pelo 

seu trabalho. 
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4 | CONCLUSÕES 

 

 

Ao darmos por terminada esta pesquisa, tecemos as principais conclusões, retomando 

os objetivos e hipóteses de investigação anteriormente formuladas, referindo a consecução 

dos mesmos. Finalizaremos com as limitações com as quais nos deparamos na realização 

deste estudo e sugestões para investigação futura. 

 

Face ao primeiro objetivo no qual se pretendia caracterizar as amostras de enfermeiros 

portugueses e enfermeiros espanhóis quanto às variáveis socioprofissionais, as principais 

conclusões que obtivemos na amostra de enfermeiros portugueses são: 

• A amostra é constituída maioritariamente pelo Género Feminino (78,6%); 

• A maioria da amostra é Casada ou Vive em União de Facto (61,1%); 

• A Idade mínima dos participantes corresponde a 22 anos e a idade máxima a 60 anos, 

situando-se a média de idades nos 36,38 anos; 

• Relativamente às Habilitações Académicas, a grande fatia possui o grau de Licenciado 

(47,6%); 

• A Categoria Profissional da amostra corresponde em grande parte (52,6%) a 

Enfermeiro; 

• A Instituição onde exerce funções, a maioria responde trabalhar num Hospital Público 

(61,9%); 

• O Vínculo profissional, correspondeu à maior parte dos inquiridos a Contrato Individual 

de Trabalho por Tempo Indeterminado (50,4%); 

• Grande parte dos respondentes portugueses (17,6%), refere trabalhar num serviço de 

Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas; 

• O Tempo de Exercício Profissional com maior representatividade, correspondeu a 

mais de 10 anos (57,7%); 

• Para o Tempo de Exercício na Instituição, 40,3% afirma ser há mais de 10 anos; 

• 77,2% dos participantes têm uma Carga Horária semanal de 40 horas e 57,5% diz 

realizar um horário de roulement. 

 

Quanto à amostra de enfermeiros espanhóis as conclusões obtidas nesta investigação, 

mostram que: 

• A amostra é constituída maioritariamente pelo Género Feminino (90,6%); 

• Grande parte da amostra é Casada ou vive em União de Facto (52,9%); 
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• A idade mínima corresponde a 22 anos e a idade máxima a 64 anos, com média de 

idades nos 38,85 anos; 

• As Habilitações Académicas, corresponderam a grande parte dos inquiridos a 

Diplomatura (53,7%); 

• Na Categoria Profissional, 71,3% categoriza-se como Enfermero Assistencial 

Generalista; 

• A Instituição onde exerce funções, é para a maioria, num Hospital Público (58,4%); 

• O Vínculo profissional que detêm, correspondeu para os enfermeiros espanhóis a 

Funcionario Público Estatuário Fijo (30,3%); 

• A maioria dos inquiridos (19,2%) afirma trabalhar num serviço de Medicina Interna e 

Especialidades Médicas; 

• O Tempo de Exercício Profissional, correspondeu para 60,6% a mais de 10 anos; 

• Para o Tempo de Exercício na Instituição, grande parte dos enfermeiros espanhóis 

(28,9%) afirmou ser há mais de 10 anos; 

• 39,4% possuem uma Carga Horária semanal de 40 horas e 51,5% diz praticar um 

horário de roulement. 

 

No âmbito do segundo objetivo (Figura 14), que pressupunha comparar o nível de stress, 

estratégias de coping e nível de engagement nas duas amostras inquiridas, formulamos a 

hipótese 1 (H1), cuja suposição assentava na existência de diferenças no nível de stress, 

estratégias de coping e nível de engagement nos enfermeiros portugueses e nos enfermeiros 

espanhóis. 

Constatamos que esta hipótese foi parcialmente validada, pois o stress foi mais elevado 

nos enfermeiros portugueses, recorrendo estes, a mais estratégias de coping, 

comparativamente com os enfermeiros espanhóis, nos quais o engagement mostrou 

apresentar níveis mais elevados. 
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Figura 14. Descrição do Objetivo 2 e Hipótese 1 

 

 

No que se refere ao terceiro objetivo (Figura 15), que remete para as variáveis 

socioprofissionais, enunciamos a hipótese 2 (H2), a qual pretendia comparar os níveis de 

stress, estratégias de coping e níveis de engagement e as variáveis socioprofissionais em 

ambas as amostras de enfermeiros.  

Esta hipótese foi subdividida em três, a saber: hipótese H2:1, que previa a existência de 

diferenças entre as variáveis, stress e socioprofissionais; hipótese H2:2, que supunha a 

existência de diferenças entre as variáveis, estratégias de coping e socioprofissionais; e 

hipótese H2:3 que considerava a existência de diferenças entre as variáveis engagement e 

estratégias de coping. 

Concluímos que esta foi validada parcialmente, pois verificou-se existir diferenças entre 

algumas variáveis socioprofissionais e os níveis de stress, estratégias de coping e níveis de 

engagement nas duas amostras de enfermeiros. 
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Figura 15. Descrição do Objetivo 3 e Hipótese 2 

 

 

Como quarto objetivo (Figura 16), respeitante à relação entre o nível de stress, estratégias 

de coping e o nível de engagemet. A partir deste objetivo, formulamos a hipótese 3 (H3), que 

pretendia relacionar níveis de stress e níveis de engagement nas duas amostras de 

enfermeiros. Concluímos que validamos parcialmente esta hipótese (H3), pois comprova-se 

que nos enfermeiros portugueses, o stress está correlacionado negativamente com o 

engagement (ainda que de forma muito fraca), logo a maior nível de stress, corresponde baixo 

nível de engagement. 

Na amostra de enfermeiros espanhóis, apenas o Ambiente Social, mostrou estar 

correlacionado negativamente e de forma significativa com o engagement, portanto, a maiores 

níveis de stress social corresponde menor Vigor. 

 

Formulamos também a hipótese 4 (H4), que pretendia analisar a relação entre níveis de 

stress e estratégias de coping adotadas pelas duas amostras de enfermeiros inquiridos. 

Concluímos que, validamos esta hipótese, já que todas as correlações entre stress e 

estratégias de coping são positivas. Assim, quanto maior for o nível de stress, mais os 

enfermeiros adotam estratégias para o minimizar. 
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Igualmente no âmbito do quarto objetivo, formulamos a hipótese 5 (H5) que propunha 

analisar a relação entre as estratégias de coping e níveis de engagement dos enfermeiros 

estudados. 

Concluímos que validamos esta hipótese, uma vez que na relação entre estratégias de coping 

e níveis de engagement, se obtiveram correlações positivas e negativas. Ou seja, as 

correlações indicam que quanto maior for o vigor, dedicação e absorção, mais os enfermeiros 

adotam essas estratégias de coping. Porém, as negativas assinalam as estratégias menos 

adotadas. 

 

 
Figura 16. Descrição do Objetivo 4 e Hipóteses 3, 4 e 5 

 

 

Expressamos assim, a consecução dos objetivos propostos e a verificação das hipóteses 

em estudo, o que nos permite tecermos algumas considerações, nomeadamente ao nível de 

limitações e sugestões para investigações futuras. 

Neste sentido, relembrando que o estudo foi de natureza transversal, que permitiu a 

caracterização da amostra para o stress, estratégias de coping e engagement num dado 

momento, entendemos que seriam necessários outros estudos longitudinais que 

proporcionassem suporte ao desenhado, concluindo sobre a estabilidade dos resultados 
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apurados, assim como relações entre variáveis, analisando a forma como se manifestam a 

longo prazo e as suas consequências no mundo do trabalho. 

Uma outra limitação apontada, remete para o tamanho da amostra, quer em Portugal , quer 

em Espanha. Aumentar o tamanho da amostra seria vantajoso para se analisar o 

comportamento das relações entre variáveis. 

Outra limitação apontada, refere-se ao uso da metodologia quantitativa, sugerindo-se no 

futuro a realização de estudos qualitativos, incrementando outro tipo de variáveis, no sentido 

de complementar a informação obtida. 

Relativamente ao método quantitativo, o fato de se ter usado um questionário de 

autopreenchimento como instrumento de recolha de dados, pode levar a desvantagens, pois 

possíveis enviesamentos como a tendência de resposta, aleatoriedade de resposta, entre 

outras, está descrito na literatura. 

Esperamos com este estudo, ter sido um contributo para o conhecimento dos enfermeiros 

e da profissão de enfermagem em particular, no sentido da melhoria da qualidade, quer dos 

profissionais, quer dos cuidados por eles prestados. 

É também oportuno, a aplicação no terreno das sugestões relativas às campanhas da 

Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 2016), que tanto 

apelam à gestão do stress nos locais de trabalho, fenómeno que é uma preocupação atual e 

crescente no mundo ocidental e que tem motivado a realização de eventos e inúmeros 

estudos, procurando obter respostas e soluções com o intuito de criar locais de trabalho 

saudáveis e promotores do bem-estar dos seus colaboradores.  

Consideramos este trabalho empírico inovador, em virtude de estudar dois contextos 

internacionais sobre a profissão de enfermagem. Constituindo-se assim uma mais valia em 

termos do progresso da investigação nesta área com as evidências científicas que 

explicitámos. 
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ANEXO I – A 

Pedido de Autorização de Divulgação do Estudo à Ordem dos Enfermeiros - Portugal 
_________________________________________________________________________________ 
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Exmo. Sr.º Digníssimo Bastonário da 
Ordem dos Enfermeiros, Enf.º Germano 
Couto  

 
 
 
Ana Rita Veloso Gonçalves, membro da OE nº 4-E-49159, Enfermeira Especialista em Enfermagem 
Médico-Cirúrgica e Mestre em Gestão de Unidades de Saúde, a exercer funções no Bloco Operatório 
da Unidade Local de Saúde do Nordeste – Unidade de Bragança, a colaborar como Professora 
Convidada, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança, na orientação direta de 
alunos em contexto prático e atualmente, a frequentar o Doutoramento em Investigação Aplicada às 
Ciências da Saúde na Universidade de León – Espanha, vem muito respeitosamente pedir a V. Ex.ª 
que autorize a colaboração da Ordem dos Enfermeiros no estudo que pretende desenvolver. 
 
O referido estudo está sob a orientação da Professora Doutora Susana Escanciano (srode@unileon.es) e 

Professora Doutora Ana Maria Galvão (anagalvao@ipb.pt) e tem como tema, “Stress Laboral em 

Enfermagem – Prevenção e Proteção”. Este, pretende ser um estudo comparativo, entre Enfermeiros 

Portugueses e Enfermeiros Espanhóis, sobre a forma como vivenciam/sentem stress no decorrer da 

sua atividade laboral, formas de lidar com o mesmo (Coping), e o seu comprometimento com o trabalho 

(Engagement).  

 
Desenvolver-se-á um estudo de carácter quantitativo, sob a forma de questionário, e pretende-se que 
o mesmo seja respondido pelo maior número de enfermeiros, a exercer tanto em Portugal, como em 
Espanha.  
Neste sentido, optou-se por tentar chegar ao maior número de enfermeiros, a nível Nacional, através 
de órgãos reguladores da profissão, pelo que recorremos em Espanha ao Consejo General de 
Enfermaria e em Portugal, à Ordem dos Enfermeiros à qual V. Exª preside. 
 
Assim, a colaboração que pretendo de V. Ex.ª, é a divulgação de um link, divulgado na página Web da 
OE e através do envio de um e-mail para a vossa Mail List atualizada, ou seja, para todos os 
enfermeiros que tenham à data, e-mail atualizado na vossa base de dados, por forma a responderem 
a um questionário que será objeto do meu estudo. 
 
Estará salvaguardada a proteção de dados e o anonimato dos participantes, já que eu não terei acesso 
ao endereço de e-mail, pois as respostas dadas, serão imediatamente enviadas para uma base de 
dados em que é atribuído um número de forma automática, não podendo de qualquer forma saber a 
identidade do participante. 
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O link que deverá ser divulgado é 

https://docs.google.com/forms/d/1IGLKUkEMnJDQBmn1Npp2hThb6VULKYrv9Hyl-

MLUQoU/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link  e pedia que o mesmo estivesse disponível 

para acesso, na página Web da OE durante o maior tempo possível. 

Pretende-se com este período alargado, o máximo de participantes no estudo. 

 
Em anexo, envio Plano de Investigação previamente aprovado pela Comissão de Doutoramento, 
Informação Favorável por parte dos orientadores do estudo após Defesa do Plano de Investigação e 
Declaração de compromisso com a OE. 
 
 
Certa da melhor atenção da sua parte, fico ao incondicional dispor, para qualquer esclarecimento 
adicional,  
 
 
 
Melhores Cumprimentos, 
 
 
Bragança, 30 de Janeiro de 2015 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

Ana Rita Veloso Gonçalves 
 
 
 
 
 
 
E-mail: velosogoncalves@hotmail.com 
 
Tlm +351 964 000 296 
 
Rua Arquiteto Viana Lima, nº 20 
5300-678 Bragança 
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Pedido de Autorização de Divulgação do Estudo ao Consejo General de Enfermeria - 
Espanha 
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Exmº Srº Presidente do Consejo General de 
Enfermería de España, Dr. Máximo González 
Jurado 

 
 
 
Começo por me apresentar, chamo-me Ana Rita Veloso Gonçalves, sou Enfermeira Especialista em 
Médico Cirúrgica e Mestre em Gestão de Unidades de Saúde, a exercer funções no Bloco Operatório 
da Unidade Local de Saúde do Nordeste – Unidade de Bragança, Portugal. 
Colaboro ainda como Professora Convidada, na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 
Bragança, na orientação direta de alunos em contexto prático. 
Atualmente, encontro-me a realizar um Doutoramento na Universidade de León, Investigação Aplicada 
às Ciências Sanitárias e o estudo que pretendo desenvolver tem como tema “Stress Laboral em 
Enfermagem Hospitalar – Prevenção e Proteção”. 
 
O referido estudo está sob a orientação da Professora Doutora Susana Escanciano (srode@unileon.es) e 

Professora Doutora Ana Maria Galvão (anagalvao@ipb.pt) e tem como tema, “Stress Laboral em 

Enfermagem – Prevenção e Proteção”. Este, pretende ser um estudo comparativo, entre Enfermeiros 

Portugueses e Enfermeiros Espanhóis, sobre a forma como vivenciam/sentem stress no decorrer da 

sua atividade laboral, formas de lidar com o mesmo (Coping), e o seu comprometimento com o trabalho 

(Engagement).  

 
Este estudo será de carácter quantitativo, sob a forma de questionário, e pretende-se que o mesmo 
seja respondido pelo maior número de enfermeiros, a exercer tanto em Portugal, como em Espanha.  
 
Logo, optou-se por tentar chegar ao maior número de enfermeiros, a nível Nacional, através de órgãos 
reguladores da profissão, pelo que recorremos em Portugal, à Ordem dos Enfermeiros e em Espanha 
ao Consejo General de Enfermaria, a qual V. Exª Preside, de forma a que este estudo possa ser 
divulgado no vosso web site e com o envio de um e-mail, para todos os enfermeiros inscritos e com e-
mail atualizado, onde estes pudessem aceder a um link (a divulgar oportunamente) por forma a 
responder a um questionário que será objeto do meu estudo. 
 
Estará de qualquer forma, salvaguardada a proteção de dados e o anonimato do respondente, já que 
eu não terei acesso ao endereço de e-mail e às respostas dadas, pois serão imediatamente enviadas, 
para uma plataforma em que é atribuído um número de forma automática, não podendo de qualquer 
forma saber a identidade do respondente. 
 
Assim, a colaboração que pretendo de V. Ex.ª, é a divulgação de um link, através do envio de um e-
mail para a vossa base de dados, onde os enfermeiros pudessem responder ao questionário referido.  
 

O link que deverá ser divulgado é  



a 

 
 

- 232 -  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXoR3OfoznduS4qbycbOJukizcQmc2C-

Auril2b84k3HoujQ/viewform?c=0&w=1 e pedia que o mesmo estivesse disponível para acesso, na 

página Web durante o maior tempo possível. 

Pretende-se com este período alargado, o máximo de participantes no estudo. 

 
Este procedimento será o mesmo, em Portugal, através da Ordem dos Enfermeiros (OE), sendo este 
um processo já frequente nalguns estudos realizados em colaboração com a OE. 
 
Conforme fui informada via telefone, em Espanha, existem Colégios de Enfermaría, em que os 
Enfermeiros estão registados, logo, também gostaria, que através dos vossos serviços, já que são o 
regulador máximo, enviassem a respetiva informação para os diferentes Colégios e estes fizessem a 
sua divulgação através do mesmo método que acima descrevi, se possível. 
 
Em anexo, envio plano de investigação previamente aprovado e respetivo parecer dos tutores do 
estudo. 
 
 
Certa da melhor atenção da sua parte, fico ao incondicional dispor, para qualquer esclarecimento 
adicional,  
 
 
Melhores Cumprimentos, 
 
 
Bragança, 30 de janeiro de 2015 

 
 

 
 

________________________________________________________ 

Ana Rita Veloso Gonçalves 
 
 
E-mail: velosogoncalves@hotmail.com 
 
Tlm +351 964 000 296 
 
Rua Arquiteto Viana Lima, nº 20 
5300-678 Bragança 
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