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RESUMO
A importância crescente que os riscos psicossociais, em especial o 
stresse e o Burnout, têm vindo a assumir no mundo laboral, é reflexo 
do que são as consequências para os trabalhadores e organizações 
da complexificação das tarefas e estruturas organizacionais, que se 
vêm transformando. Realizou-se um estudo de cariz quantitativo, 
descritivo-correlacional, transversal, como forma de perceber em 
que medida os níveis Burnout se relacionam e dependem dos níveis 
de Acontecimentos Violentos e da percepção do Clima Organizacional, 
nos enfermeiros do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P., 
que prestam cuidados nas unidades de ambulatório (Centros de 
Respostas Integradas). 
Foi possível perceber, através do estudo realizado, que os níveis de 
percepção do Clima Organizacional são, de forma global, bastante 
satisfatórios, exceptuando o Conforto Físico e o Controlo. Os aconte-
cimentos violentos mais frequentes no serviço são as ameaças e os 
ataques verbais, sendo raro a ocorrência de ameaças e ataques com 
objectos. Encontrou-se ainda relação e predição estatisticamente sig-
nificativa entre determinados aspectos do Clima Organizacional e dos 
Acontecimentos Violentos e as várias Dimensões do Burnout.
Palavras-chave: Clima Organizacional; Violência; Burnout; Enfermei-
ros; Enfermagem.

RÉSUMÉ
L’importante croissance des risques psichosociaux, specialment 
«le stress et le Burnout», existant dans le monde du travail, est le 
reflexe des conséquences pour les travailleurs et organisations mais 
aussi des transformations qui surgissent au niveau des organisations 
complexes des devoirs laborales et des structures organisationelles. 
Il a été fait une étude quantitative descripto-correlationnelle, trans-
versale, afin de savoir en quelle mesure les niveaux de Burnout se 
rapportent et dépendent du niveau d’événements violents et la per-
ception du Climat Organisationnel, chez les infirmières du Institut des 
Drogues et des Toxicomanies, I.P., à offrir des soins dans les unités 
de soins ambulatoires (Centres intégrés de réponse).
Il était possible de voir à travers l’étude, qui les niveaux de perception 
de «Climat Organisationnel» sont très satisfatoires, à l’exception 
du «confort physique e de control». Les évenements violents les 
plus fréquents dans le service sont les menaces et les attaques 
verbales, etant les menaces et les attaques avec des objets, rares. 
Statiquement, il existe aussi une relation e prediction significative 
entre certains aspects du Climat Organisationnel et les Évenementes 
Violents et plusieurs Dimenssions du Burnout.
Mots-clé: Ambiance Organisationnel; Violence; Burnout; Infirmiers; 
Profession d'Infirmier.

ABSTRACT 
The growing importance that psychosocial risks, especially “stress 
and burnout”, have been taking in work issues, is a reflection of the 
consequences for workers and organizations, of the complexity of 
tasks and organizational structures, which are currently transforming 
themselfs. We conducted a quantitative, descriptive-correlational, 
cross study in order to realize the extent to which burnout levels 
relate and depend on levels of violent events and the perception 
of organizational climate, in nurses providing cares in outpatient 
units (Centros de respostas Integradas) of Instituto da Droga e da 
Toxicodependência , IP. 
It was possible to see through the study, that levels of perceived 
organizational climate are, in general, quite satisfactory, except for 
Physical Comfort and Control. The violent events more frequent 
in that service are the threats and verbal attacks, and threats and 
attacks with objects are rare. We also met a statistically significant 
relationship and prediction between certain aspects of organizational 
climate and violent events and the various dimensions of burnout. 
Key Words: Organizational Ambiance; Violence; Burnout; Nurses; 
Nursing.

RESUMEN
La importancia crecente que los riesgos psicosociales, especial-
mente el stress y el Burnout, han asumido en el mundo laboral, es 
un reflejo de lo que son las consecuencias para los trabajadores y 
organizaciones de la complejificación de las tareas y estructuras 
organizacionales que van cambiando. Se realizó un estudio de cariz 
cuantitativo, descritivo-correlacional, transversal, para entender 
en que medida los niveles Burnout se relacionan y dependen de 
los niveles de Acontecimientos Violentos y de la percepción del 
Clima Organizacional, en los enfermeros del Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, I.P., que trabajan en las unidades de ambulatorio 
(Centros de Respostas Integradas).
A través del estudio realizado fue posible entender que los nive-
les de percepción del Clima Organizacional son globalmente muy 
satisfactorios con excepción del Conforto Físico y del Controlo. 
Los acontecimientos violentos más frecuentes en el servicio son 
las amenazas y los ataques verbales, siendo rara la ocurrencia de 
amenazas y ataques con objetos. Aun se encontró relación y predic-
ción estadísticamente significativas entre determinados aspectos del 
Clima Organizacional y de los Acontecimientos Violentos y las varias 
Dimensiones del Burnout.
Palabras Clave: Clima Organizacional; Violencia; Burnout; Enfermeros; 
Enfermería.
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1 – INTROdUçãO

O Clima Organizacional, definido por Litwin & Sringer, 
1968, citado por Pina e Cunha, 2007:664, como os efei-
tos percebidos e subjectivos de cada pessoa que traba-
lha numa organização, à luz das suas atitudes, crenças, 
valores e motivações, daquilo que é o sistema formal da 
organização, o estilo formal e informal dos gestores e 
outros factores ambientais, interfere naturalmente com 
o desempenho e satisfação profissional dos colabora-
dores, sendo, com frequência, promotor do desenvolvi-
mento de riscos psicossociais, como o stresse.
O stresse é considerado um problema que atravessa 
todo o contexto organizacional, sendo o Burnout o esta-
do de exaustão mental, decorrente de stresse prolonga-
do ou demasiado intenso. O modelo de Burnout criado 
por Maslach, Schaufeli & Leiter, em 1996 (citado por 
queirós, 2005), reflecte que o Burnout se desenvolve 
entre exigências do meio e falta de recursos por parte 
do indivíduo para lidar com essas exigências, levando 
ao desenvolvimento de exaustão emocional e física, 
despersonalização e cinismo, e redução da eficácia pro-
fissional e falta de realização pessoal, com consequên-
cias como a diminuição do empenho organizacional, o 
absentismo e o turnover e a doença física e mental.
A enfermagem é, na opinião de vários autores, e de 
acordo com vários estudos realizados, uma classe 
social que está exposta, em grande escala, a factores 
stressantes. A violência de que são vítimas, por parte 
dos usuários dos serviços, é, na opinião desses auto-
res, um dos factores stressantes a ter em conta. Pode 
dizer-se, de acordo com Chappell & Di Martino, 2000, 
citado por Paulos, 2009, que a violência no trabalho 
assenta em três conceitos: comportamentos abusivos 
(como o assédio), ameaças e ataques. Contrera-Moreno 
(2004) concluiu que as agressões e os actos violentos 
são mais prevalentes em serviços com atendimento a 
utentes psiquiátricos, dementes, toxicodependentes e, 
ainda, idosos. 
Os enfermeiros que exercem funções nas unidades ambu-
latoriais do Instituto da Droga e da Toxicodependência, 
I.P., estão diariamente expostos a situações de violência, 
enquanto vítimas, situação que é pertinente compre-
ender pelo já exposto. A acrescer à violência, o clima 

organizacional e a percepção que estes profissionais 
têm dele poderão ser geradores de stresse e Burnout. 
Compreende-se, pois, que um estudo englobando a per-
cepção do clima organizacional, a violência e o Burnout, 
seja pertinente, na medida em que possibilita a compre-
ensão das condições de trabalho destes profissionais, 
permitindo perceber que intervenção pode realizar-se 
com vista a melhorar o ambiente organizacional e a 
saúde dos mesmos.
Dada a necessidade de compreender de que forma a 
percepção do clima organizacional e os acontecimentos 
violentos interferem na saúde dos enfermeiros que 
trabalham na área da toxicodependência, em Portugal, 
este estudo visa responder a duas questões principais. 
Em primeira mão será procurada a resposta à questão 
da possível existência de relação entre os níveis de 
exaustão emocional e física, de cinismo e de eficácia 
profissional, e os níveis de acontecimentos violentos 
e de percepção do clima organizacional. Para além da 
relação entre as variáveis, vai procurar esclarecer-se 
em que medida a exaustão física e emocional, o cinismo 
e a eficácia profissional dependem dos acontecimentos 
violentos e dos níveis de percepção organizacional.

2 – METOdOlOgIA

No sentido de descrever a relação entre os aspectos 
psicossociais (clima organizacional e acontecimentos 
violentos) e o nível de Burnout, nos enfermeiros do Ins-
tituto da Droga e da Toxicodependência, I.P., que pres-
tam cuidados nas unidades de ambulatório (Centros de 
Respostas Integradas, CRI), foi realizado um estudo de 
cariz quantitativo, descritivo-correlacional e transversal. 
Os objectivos específicos consistiram em: por um lado, 
conhecer em que medida os níveis de exaustão emo-
cional e física, de cinismo e de eficácia profissional se 
relacionam com os níveis de Acontecimentos Violentos 
e com a percepção do Clima Organizacional; por outro 
lado, perceber em que medida a exaustão física e emo-
cional, o cinismo e a eficácia profissional, dependem 
dos níveis de Acontecimentos Violentos e da percepção 
do Clima Organizacional. As variáveis em estudo foram, 
como variável dependente o Síndrome de Burnout (ope-
racionalizado nas três dimensões Exaustão Emocional 
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e Física, Cinismo e Eficácia Profissional), como vari-
áveis independentes, o Clima Organizacional (ope-
racionalizado nas três dimensões Relacionamento, 
Desenvolvimento Pessoal e Sistemas de Manutenção e 
Mudança, constituídas, por sua vez, por 10 subescalas) 
e os Acontecimentos Violentos (operacionalizado em 
duas dimensões, Ataques e Ameaças), bem como algu-
mas variáveis de atributo socioprofissional.
Para isso, foi aplicado um questionário a toda a popula-
ção (enfermeiros a exercer funções nos CRI). A nossa 
amostra foi constituída por 91 dos 236 enfermeiros, 
tendo sido esses os que responderam de forma válida.
O instrumento de recolha de dados consistiu num ques-
tionário, composto por quatro partes. Na primeira parte 
aplicou-se a Work Environment Scale (WES) elaborada 
por Moos (1986) e traduzida e adaptada à população 
portuguesa por Louro (1995). Esta escala visa medir 
as percepções existentes dos colaboradores acerca do 
local de trabalho. É constituída por 90 itens de resposta 
fechada e dicotómica do tipo Verdadeiro/Falso, sendo 
que cada 9 destes itens permitem avaliar uma das 10 
subescalas nela incluídas, com uma pontuação que varia 
entre 0 e 9. As subescalas Envolvimento, Coesão entre 
Colegas e Apoio do Supervisor constituem a Dimensão 
Relacionamento; as subescalas Autonomia, Orientação 
para a Tarefa e Pressão no Trabalho estão englobadas 
na dimensão Desenvolvimento Pessoal; da Dimensão 
Sistemas de Manutenção e Mudança fazem parte as 
subescalas Clareza, Controlo, Inovação e Conforto Físico. 
Na segunda parte, aplicou-se uma escala de avaliação 
dos acontecimentos violentos, que engloba duas dimen-
sões: ameaças (com 5 itens) e ataques (com 6 itens). A 
frequência destes acontecimentos foi avaliada com uma 
escala Tipo Likert, com 7 proposições, permitindo clas-
sificar a frequência de Nunca (0 pontos) a Todos os Dias 
(6 pontos). A terceira é constituída pela escala MBI-gS, 
Maslach Burnout Inventory – general Survey, elaborada 
por Schaufeli, Leiter, Maslach e Jackson (1996) e tradu-
zida e validada para a população portuguesa por Nunes 
(1999). Esta escala permite avaliar os níveis de Burnout, 
partindo de 16 proposições que integram as suas três 
dimensões: Exaustão Física e Emocional (5 proposi-
ções), Cinismo (5 proposições) e Eficácia Profissional 

(6 proposições). A avaliação é realizada numa escala 
Tipo Likert, com 7 itens de frequência de acontecimen-
tos relacionados com as proposições, sendo o mínimo 
Nunca (0 pontos) e o máximo Todos os dias (6 pontos). 
Na última parte do questionário, é realizado um conjunto 
de questões com vista à caracterização profissional da 
população em estudo.
Os resultados obtidos foram tratados informaticamente 
através do SPSS Versão 17.0, tendo sido assumido 
como probabilidade máxima aceitável para a ocorrência 
de Erro Tipo I, 0,05.

3 – RESUlTAdOS

Dos 91 respondentes, 19 pertenciam à Direcção Regional 
do Norte (DRN), 19 à Direcção Regional do Centro (DRC), 
31 à Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRLVT), 
13 à Direcção Regional do Alentejo (DRAlentejo) e 9 à 
Direcção Regional do Algarve (DRAlgarve), tal como se 
observa na Tabela 1. Obteve-se uma representatividade 
média de 38,56%.

Em relação aos resultados da percepção do Clima 
Organizacional, as subescalas Envolvimento, Coesão 
entre Colegas, Apoio do Supervisor, Autonomia, Orien-
tação para a Tarefa e Clareza, apresentaram médias 
superiores ao valor central da pontuação da escala (4,5). 
Valores inferiores, apresentam as subescalas Pressão no 
Trabalho (valores inferiores à média, correspondem a uma 
avaliação positiva), Controlo, Inovação e Conforto Físico. 
A Tabela 2 ilustra estes resultados. A subescala Coesão 
entre Colegas é a que apresenta melhores resultados. 
Esta subescala apresenta os resultados mais elevados na 
DRLVT. Com a pontuação mais baixa, surge a subescala 
Conforto Físico, sendo também a DRLVT a apresentar, 
desta vez, a pontuação mais baixa neste item.

 n População n Respostas % Repostas

DRN 62 19 30,65%
DRC 39 19 48,72%
DRLVT 63 31 49,21%
DRAlentejo 31 13 41,94%
DRAlgarve 41 9 21,95%
Total 236 91 38,56%

TABElA 1 – Frequências de respostas por Direcção Regional.
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No que respeita aos Acontecimentos Violentos, verifica mos 
que a grande parte dos Acontecimentos Violentos nunca 
ocorrem, ou ocorrem apenas algumas vezes por ano. Os 
itens Agressão com Material de Injecção e Agressão com 
Outros Materiais Contaminados, foram sempre respondi-
dos como Nunca tendo ocorrido. Os acontecimentos vio-
lentos mais frequentes, foram as Ameaças Verbais (48,4% 
dos inquiridos afirma ser ameaçado verbalmente algumas 
vezes por ano e, 19,8%, algumas vezes por mês), e os ata-
ques verbais, como os insultos (49,5% refere ser agredido 
verbalmente algumas vezes por ano, 15,4% algumas vezes 
por mês, e 5,5% algumas vezes por semana). Na Tabela 
3, podemos verificar que, em média, ocorrem mais amea-
ças, do que agressões, sendo a média de Acontecimentos 
Violentos de 0,3447.

A avaliação do Burnout permitiu obter os resultados 
apresentados na Tabela 4. A Exaustão Emocional e Física 
apresentou uma média de 1,8066 e um desvio padrão de 
1,37322. A Dimensão Cinismo manifestou valores mais 
baixos do que a Exaustão Física e Emocional, com uma 
média de 1,5956 e um desvio padrão de 1,32463. A Eficácia 
Profissional apresentou níveis gerais elevados, com uma 
média de 5,0549 e um desvio padrão de 0,93196.

Para perceber se a níveis elevados de Exaustão Emocional 
e Física e Cinismo, e baixos de Eficácia Profis sional, cor-
respondem níveis elevados de Acontecimentos Violentos 
e baixos de percepção do Clima Organizacional, realizou-
-se um teste de Correlação de Pearson. Para este teste, 
teve-se em consideração um p≤0,05 para resultados 
significativos e um p≤0,01 para resultados muito signifi-
cativos. Os resultados encontram-se na Tabela 5.

 —x   S Md

Subescala: Envolvimento  5,38  2,756  6,00 
Subescala: Coesão entre Colegas  6,03  2,631  7,00 
Subescala: Apoio do Supervisor  5,31  2,235  5,00 
Dimensão: Relacionamento  16,73  6,596  18,00 
Subescala: Autonomia  5,86  2,350  6,00 
Subescala: Orientação para a Tarefa  5,73  2,006  6,00 
Subescala: Pressão no Trabalho  3,95  2,447  4,00 
Dimensão: Desenvolvimento Pessoal  15,53  3,942  16,00 
Subescala: Clareza  5,00  2,521  5,00 
Subescala: Controlo  4,41  1,570  5,00 
Subescala: Inovação  4,46  2,182  5,00 
Subescala: Conforto Físico  3,54  2,505  3,00 
Dimensão: Sistemas de Manutenção  17,41  5,352  17,00
e Mudança

TABElA 2 – Resultados da Percepção do Clima Organizacional.

 —x   S Md

Dimensão: Ameaças  0,4000  0,33993  0,2000 
Dimensão: Ataque  0,2985  0,27275  0,1667 
Acontecimentos Violentos  0,3447  0,28796  0,2727

TABElA 3 – Resultados da Avaliação de Acontecimentos Violentos.

 —x   S Md

Dimensão: Exaustão Emocional  1,8066  1,37322  1,4000 
e Física
Dimensão: Cinismo  1,5956  1,32463  1,2000 
Dimensão: Eficácia Profissional  5,0549  0,93196  5,1667

TABElA 4 – Resultados da Avaliação do Burnout.

 Exaustão Emocional e Física Cinismo Eficácia Profissional
 r p r p r p

Envolvimento -0,497 0,000** -0,399 0,000** 0,257 0,014*
Coesão entre Colegas -0,357 0,001** -0,306 0,003** 0,254 0,015*
Apoio do Supervisor -0,255 0,015* -0,102 0,338 0,206 0,050*
Autonomia -0,316 0,002** -0,246 0,019* 0,343 0,001**
Orientação para a Tarefa -0,339 0,001** -0,317 0,002** 0,327 0,002**
Pressão no Trabalho 0,250 0,017* 0,106 0,316 -0,153 0,148
Clareza -0,365 0,000** -0,280 0,007** 0,333 0,001**
Controlo -0,105 0,320 -0,153 0,148 0,005 0,964
Inovação -0,333 0,001** -0,237 0,024* 0,176 0,095
Conforto Físico -0,290 0,005** -0,288 0,006** 0,190 0,071
Acontecimentos Violentos 0,261 0,012* 0,228 0,030* -0,118 0,226
Ameaças 0,188 0,075 0,147 0,164 -0,057 0,590
Ataque 0,311 0,003** 0,288 0,006** -0,168 0,110

Legenda: * - p≤0,05; ** - p≤0,01.

TABElA 5 – Análise das correlações entre as Dimensões do Burnout, as Subescalas do Clima Organizacional e as Dimensões dos Acontecimentos Violentos.
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Utilizando uma análise de Regressão Linear Múltipla 
(método Enter e Stepwise), procurou saber-se se os 
níveis de Exaustão Emocional e Física, Cinismo e 
Eficácia Profissional, dependem, e em que medida, dos 
níveis das subescalas do Clima Organizacional e das 
Dimensões de Acontecimentos Violentos.
De acordo com a Tabela 6, verifica-se que 38,4% 
da Exaustão Emocional e Física depende dos facto-
res apresentados, sendo realmente preditores desta 
dimensão, o Envolvimento, no sentido negativo, e a 
Dimensão dos Ataques, no sentido positivo.
As percentagens de 24,7% e 5,9% da Exaustão Emocional 
e Física, são explicadas pela influência negativa do 
Envolvimento e Conforto Físico, respectivamente.

A medida de dependência do Cinismo, relativamente às 
variáveis independentes, é de 33,3% (Tabela 7). São pre-
ditores do Cinismo, o Envolvimento e o Conforto Físico, 
no sentido negativo, e a Dimensão dos Ataques, no sen-
tido positivo. Com influência negativa, o Envolvimento 
explica 16,0% do Cinismo, o Conforto Físico 6,6% e o 
Controlo 3,7%.

As variáveis independentes explicam 22,9% da Eficácia 
Profissional (Tabela 8), sendo que apenas a Autonomia 
é preditora da Eficácia Profissional no sentido positivo. 
Analisando apenas a influência positiva, é possível verifi-
car que a Eficácia Profissional é explicada pela Autonomia 
em 11,7%, e pela orientação para a Tarefa em 4,8%.

Análise Enter
 r2 p B p
Envolvimento   -0,204 0,021*
Coesão entre Colegas   0,012 0,881
Apoio do Supervisor   0,119 0,148
Autonomia   -0,011 0,903
Orientação para a Tarefa   -0,015 0,859
Pressão no Trabalho   -0,031 0,616
Clareza 0,333 0,001** -0,037 0,650
Controlo   -0,158 0,063
Inovação   0,024 0,753
Conforto Físico   -0,126 0,029*
Acontecimentos Violentos
Ameaças -0,834 0,181
Ataque 1,831 0,025*

Análise Stepwise
Envolvimento 0,160 0,000** -0,192 0,000**
Envolvimento 0,222 0,000** -0,180 0,000**
Conforto Físico -0,133 0,009**
Envolvimento 0,259 0,000** -0,185 0,000**
Conforto Físico -0,139 0,006**
Controlo -0,161 0,042*

Legenda: * – p≤0,05; ** – p≤0,01.

TABElA 7 – Análise da Regressão Linear entre o Cinismo e as Subescalas 
do Clima Organizacional e Dimensões dos Acontecimentos Violentos.

Análise Enter
 r2 p B p

Envolvimento   -0,266 0,003**
Coesão entre Colegas   0,045 0,573
Apoio do Supervisor   0,034 0,681
Autonomia   0,049 0,589
Orientação para a Tarefa   0,026 0,760
Pressão no Trabalho   0,068 0,266
Clareza 0,384 0,000** -0,015 0,855
Controlo   -0,143 0,092
Inovação   -0,054 0,476
Conforto Físico   -0,086 0,134
Acontecimentos Violentos
Ameaças   -0,613 0,321
Ataque   1,620 0,045*

Análise Stepwise

Envolvimento 0,247 0,000** -0,248 0,000**

Envolvimento 0,306 0,000** -0,036 0,000**
Conforto Físico -0,134 0,008**

Legenda: * – p≤0,05; ** – p≤0,01.

TABElA 6 – Análise da Regressão Linear entre a Exaustão Emocional e 
Física e as Subescalas do Clima Organizacional e Dimensões dos Acon-
tecimentos Violentos.

Análise Enter
 r2 p B p
Envolvimento   -0,054 0,415
Coesão entre Colegas   0,011 0,857
Apoio do Supervisor   -0,041 0,514
Autonomia   0,161 0,023*
Orientação para a Tarefa   0,092 0,163
Pressão no Trabalho   0,004 0,939
Clareza 0,227 0,045* 0,055 0,381
Controlo   0,007 0,908
Inovação   -0,045 0,438
Conforto Físico   0,060 0,168
Acontecimentos Violentos
Ameaças   0,570 0,226
Ataque   -0,594 0,330

Análise Stepwise
Subescala: Autonomia 0,117 0,001** 0,136 0,001**
Subescala: Autonomia 0,406 0,000** 0,102 0,015*
Subescala: Orientação para 0,109 0,028*
a Tarefa
Legenda: * – p≤0,05; ** – p≤0,01.

TABElA 8 – Análise da Regressão Linear entre a Eficácia Profissional e as Sub-
escalas do Clima Organizacional e Dimensões dos Acontecimentos Violentos.
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4 – dISCUSSãO dOS RESUlTAdOS

De forma global, os enfermeiros consideram o Clima 
Organizacional, como satisfatório, excluindo os aspectos 
do Controlo e do Conforto Físico. A coesão entre colegas 
é o aspecto mais apreciado por estes profissionais.
Em relação aos Acontecimentos Violentos, surgem 
como mais frequentes as ameaças e as agressões 
verbais, que se podem considerar, dado os resulta-
dos, como bastante frequentes. Mais incomuns são as 
agressões e as ameaças com objectos ou armas. Uma 
análise realizada por Contrera-Moreno (2004), demons-
trou que as ameaças e agressões verbais são os tipos 
mais frequentes de violência nos serviços de saúde, o 
que também é comprovado pelos resultados obtidos. 
De acordo com esses resultados, a variação nos 
níveis das Dimensões do Burnout acompanha as 
variações dos níveis de algumas das Subescalas do 
Clima Organizacional e dos níveis de Acontecimentos 
Violentos. Foi encontrada relação entre os níveis 
da Dimensão Exaustão Emocional e Física e todos 
os níveis de percepção do Clima Organizacional e 
Acontecimentos Violentos, com excepção da Dimensão 
Desenvolvimento Pessoal, e das Subescalas Controlo e 
Ameaças. Também os níveis de Cinismo parecem estar 
relacionados com os níveis das Variáveis independen-
tes, exceptuando as subescalas Apoio do Supervisor, 
Pressão no Trabalho, Controlo e Ameaças. Já os níveis 
de Eficácia Profissional apresentam um número de 
relações inferior, não apresentando qualquer relação 
com a variável Acontecimentos Violentos, nem com as 
subescalas Pressão no Trabalho, Controlo, Inovação 
e Conforto Físico, da variável Clima Organizacional. 
Existe portanto, relação, apesar de apenas parcial, entre 
os níveis de Exaustão Física e Emocional, Cinismo e de 
Eficácia Profissional, com os níveis de Acontecimentos 
Violentos e de percepção do Clima Organizacional.
Pretende-se que o nosso local de trabalho seja seguro, 
pois é um dos locais onde passamos grande parte do 
nosso tempo. Acontecimentos violentos nesse local 
podem desencadear sintomas de stresse, pois conviver-
-se-á diariamente com o medo de nova agressão ou 
ameaça. Na população em estudo, esta premissa agrava-
-se pelo facto de os usuários do serviço se manterem 

ao longo de muito tempo. Para além do enfermeiro ter 
de estar e trabalhar num local onde já se sentiu amea-
çado ou foi agredido, muitas vezes é confrontado dia-
riamente com o agressor, durante um longo período de 
tempo, por força do tipo de serviço que ali se presta.
De acordo com os modelos utilizados, aumentos da 
Exaustão Emocional e Física são provocados, em 
parte e de forma muito significativa, por diminuições 
no Envolvimento e no Conforto Físico, bem como por 
aumentos dos Ataques. Já o aumento do Cinismo é 
provocado, de forma parcial, por uma diminuição do 
Envolvimento, do Conforto Físico e do Controlo, e por 
um aumento dos Ataques. Um aumento da Autonomia 
e da Orientação para a Tarefa são parte da explicação 
para um aumento da Eficácia Profissional. Analisando 
estes dados, pode referir-se que, não tendo encontrado 
um grande número de factores dentro da percepção do 
clima organizacional e dos acontecimentos violentos 
que influam na exaustão emocional e física, cinismo e 
eficácia profissional, os que se encontraram explicam 
de forma muito significativa e de forma considerável as 
três dimensões de Burnout.
Estes resultados, respeitantes aos preditores das três 
dimensões do Burnout consideradas, vão na linha do que 
Freitas (2008) defende serem os factores de Stresse 
mais comuns, como a falta de apoio, falta de influência 
ou de margem de manobra para decidir (autonomia), 
exposição a violência ou a ameaça de violência, expo-
sição profissional a factores físicos nocivos (associado 
ao conforto físico), entre outros. O autor defende outros 
factores de stresse, mas neste estudo não se conseguiu 
demonstrar uma correlação estatisticamente significati-
va entre os mesmos e as dimensões de Burnout.

5 – CONClUSõES

Os resultados obtidos permitiram perceber que os 
enfermeiros questionados apresentam níveis de per-
cepção do Clima Organizacional satisfatórios, com 
excepção do item do Controlo e do Conforto Físico. Os 
Acontecimentos Violentos mais frequentes foram as 
Ameaças e os Ataques Verbais.
Percebeu-se ainda que existe relação entre deter-
minados aspectos do Clima Organizacional e dos 
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Acontecimentos Violentos e as várias Dimensões do 
Burnout. Assim, comprovou-se uma relação estatis-
ticamente significativa entre os níveis de Exaustão 
Emocional e Física e os níveis de Envolvimento, 
Conforto Físico e Ataques. Os níveis de Cinismo apa-
recem relacionados com os níveis de Envolvimento, 
Conforto Físico, Controlo e Ataques, e os Níveis de 
Eficácia Profissional com os níveis de Autonomia e 
Orientação para a Tarefa.
Pensamos que um trabalho desta natureza deveria 
englobar toda a população e não apenas uma parte, 
como ocorreu por não ter sido possível obter a res-
posta de todos os enfermeiros. Para além disso, seria 
importante segmentar o estudo, por regiões, ou mesmo 
por CRI. Só assim seria possível apresentar propostas 
realmente válidas para as situações concretas viven-
ciadas no dia-a-dia dos enfermeiros desta Instituição, 
como forma de diminuir ou eliminar situações de risco 
e potenciadoras de stresse e Burnout.
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