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RESUMO 

 
 
O fenómeno do burnout é considerado um problema de Saúde Ocupacional [SO] prejudicial à 

qualidade de vida e ao trabalho assistencial dos profissionais de unidades de saúde. A pandemia 

da COVID-19 modificou abruptamente os contextos de trabalho, implicando novas exigências e 

uma pressão inédita sobre os sistemas de saúde em todo o mundo, colocando os profissionais 

de saúde, e em particular, os enfermeiros, dada a sua vulnerabilidade, numa situação de 

sobrecarga física e emocional, pelo que o seu impacto deve ser escrutinado neste grupo 

profissional. Objetivo: Prevenir o impacto negativo nos enfermeiros da Unidade Funcional do 

Agrupamento de Centros de Saúde [UFACeS] do Baixo Alentejo, face às transformações 

assistenciais originadas pela pandemia COVID-19. Metodologia: Desenvolveu-se um projeto de 

intervenção comunitária, dirigido aos enfermeiros de uma UFACeS, alicerçado na Metodologia 

de Planeamento em Saúde de Imperatori e Giraldes e no Modelo teórico de Promoção de Saúde 

de Nola Pender [MPSNP]. Foi aplicado um instrumento de colheita de dados, mediante o 

questionário Copenhagem Burnout Inventory [CBI] para avaliação da prevalência de burnout. 

Resultados: Elevados níveis de burnout foram encontrados na população estudada. A 

prevalência de burnout global correspondeu a 50% da população de enfermeiros. Níveis 

elevados de burnout centraram-se na dimensão burnout relacionado com o trabalho (70%), 

seguido do burnout pessoal (60%), e 20% manifestaram níveis elevados de burnout relacionado 

com o utente. Conclusão: Prevê-se que estratégias de intervenção focadas na prevenção do 

fenómeno do burnout, possam contribuir para a capacitação e o empowerment dos enfermeiros 

na melhoria da sua saúde mental e ocupacional. A monitorização da prevalência do burnout pode 

constituir um indicador de qualidade de serviço, na expetativa de promover ambientes de trabalho 

saudáveis, propiciando uma prestação de cuidados de saúde de qualidade e de segurança, no 

âmbito desta comunidade profissional. 

 

Palavras-Chave: Síndrome de burnout; Enfermagem; Promoção da Saúde Ocupacional; 

Pandemia COVID-19. 
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ABSTRACT 
 
The phenomenon of burnout is considered an occupational health problem [SO] harmful to the 

quality of life and care work of professionals in health units. The COVID-19 pandemic has abruptly 

changed work contexts, implying new demands and unprecedented pressure on health systems 

around the world, putting health professionals, and in particular nurses, given their vulnerability, 

in a situation physical and emotional overload, so its impact should be scrutinized in this profes-

sional group. Objective: To prevent the negative impact on nurses of the Functional Unit of the 

Health Centers Group [UFACeS] of Baixo Alentejo, in view of the care transformations caused by 

the COVID-19 pandemic. Methodology: A community intervention project was developed, aimed 

at nurses from a UFACeS, based on the Health Planning Methodology of Imperatori and Giraldes 

and on the Theoretical Model of Health Promotion by Nola Pender. A data collection instrument 

was applied using the Copenhagen Burnout Inventory [CBI] questionnaire to assess the preva-

lence of burnout. Results: High levels of burnout were found in the population studied. The prev-

alence of global burnout corresponded to 50% of the population of nurses. High levels of burnout 

focused on the work-related burnout dimension (70%), followed by personal burnout (60%), and 

20% expressed high levels of user-related burnout. Conclusion: It is expected that intervention 

strategies focused on preventing the phenomenon of burnout can contribute to the training and 

empowerment of nurses in improving their mental and occupational health. Monitoring the prev-

alence of burnout can be an indicator of service quality, with the expectation of promoting healthy 

work environments, providing quality and safe health care within this professional community. 
 

Key words: Burnout syndrome; Nursing; Occupational Health Promotion; COVID-19 pandemic. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório surge inserido no 4º Mestrado de Enfermagem em Associação, na 

área de Especialidade de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública [ECSP], da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja, no âmbito do Estágio de Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, que decorreu numa Unidade Funcional do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Baixo Alentejo. Este descreve o trabalho e as competências desenvolvidas 

durante o estágio, no período de novembro de 2021 a maio de 2022. 

Neste âmbito, o estágio é um processo de desenvolvimento, que tem como objetivo a 

aquisição das competências específicas do Enfermeiro Especialista. O Enfermeiro ECSP tem 

um papel fundamental junto das comunidades, uma vez que identifica os problemas de saúde 

da comunidade e desenvolve programas e projetos de intervenção com vista á sua resolução, 

estabelecidas pelo Regulamento n.º 428/2018 da Ordem dos Enfermeiros [OE] (2018). No que 

concerne às competências específicas do Enfermeiro Especialista de Saúde Comunitária e de 

Saúde Pública “implementa intervenções para problemas de saúde pública complexos” (OE, 

2018, p.19355), e nesses projetos de intervenção comunitária, “otimiza e maximiza os recursos 

necessários à consecução das diferentes atividades inerentes aos programas e projetos de 

intervenção” (OE, 2018, p.19355). 

O desenvolvimento de um projeto de intervenção comunitária, através da aplicação da 

metodologia de planeamento em saúde, é crucial para a consolidação de conhecimentos e 

aquisição de competências como futura enfermeira especialista em enfermagem comunitária e 

de saúde pública. Neste sentido, tendo como ancoragem a metodologia do planeamento da 

saúde de Imperatori e Giraldes (1993, p.23), o presente projeto foi desenvolvido tendo 

conhecimento de que os recursos são escassos e que será impreterível “(…) utilizá-los de uma 

forma mais eficaz e eficiente (…) com vista a atingir os objetivos fixados (…) ao mínimo custo e 

com uma eficácia máxima em termos de população abrangida”, procurando eventuais parceiros 

e estratégias exequíveis à sua aplicabilidade. Este modelo de planeamento da saúde assenta 

em diversas fases, que descreverei ao longo do relatório de projeto, tendo presente que se traduz 

num processo contínuo e dinâmico, nunca considerando uma etapa “(…) como inteiramente 

concluída porque na fase seguinte será sempre possível voltar atrás e recolher mais informações 

que levam a refazê-la” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 28). 

É fundamental o conhecimento da comunidade e dos seus problemas de saúde em 

profundidade, com base no diagnóstico de situação, estabelecendo as prioridades de forma a 

planear as intervenções necessárias, de acordo com as parcerias estabelecidas (Imperatori & 

Geraldes, 1993).  
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O Enfermeiro Especialista em ECSP, segundo o Regulamento nº 428/2018, da OE, 

deverá ter a competência de proceder à “elaboração do diagnóstico de saúde de uma 

comunidade” (OE, 2018, p.19355) e com a informação recolhida, utilizar critérios objetivos de 

forma a definir as principais prioridades em saúde, nesse exercício “integra na tomada de decisão 

sobre as necessidades em saúde de uma comunidade as orientações estratégicas definidas no 

Plano Nacional de Saúde” (OE, 2018, p.19355). 

Com base no diagnóstico de saúde da comunidade e após debate e análise das 

necessidades de saúde identificadas na comunidade, foi determinado como área problemática 

tendo em conta a linha de investigação do mestrado de ECSP: “Necessidades de cuidados de 

enfermagem em população específica”, tendo como foco o “Burnout nos enfermeiros em 

contexto atual de pandemia COVID-19”.  

Na sociedade atual, o domínio laboral é considerado uma fonte de stress e desgaste, 

apresentando-se o trabalho como um dos principais fatores de degradação da saúde, incluindo 

a saúde mental, que favorece o aumento de riscos psicossociais no trabalho, tal como o burnout, 

com um profundo impacto na saúde dos trabalhadores e na produtividade da organização, 

refletindo-se num problema de saúde pública (Areosa & Queirós, 2020; Nobre et al, 2019). 

A Síndrome de Burnout [SB] representa uma das formas mais nocivas de agressão à 

saúde e ao bem-estar dos trabalhadores, prejudicando fortemente a sua saúde mental (Queirós 

et al., 2014), pelo que a exposição prolongada a situações geradoras de stress pode estar na 

sua origem (Pereira et al., 2014; Queirós et al., 2014), com implicações a nível da saúde dos 

profissionais, a curto, médio e longo prazo, podendo advir inúmeras consequências caso não se 

estabeleçam de forma atempada medidas e estratégias adequadas à preservação da saúde 

física e mental (Michelin et al., 2018) . 

A prestação de cuidados de saúde que garantam a qualidade do exercício profissional e 

a segurança dos clientes, constitui o enfoque e essência da profissão de Enfermagem (Seabra 

et al.,2019). Pela relevância que os enfermeiros assumem nos serviços de saúde e sociedade, 

perpetua o interesse crescente pelo estudo das suas condições laborais, bem como dos fatores 

de proteção e de risco para a sua saúde e do seu bem-estar psicológico (Direção-Geral de Saúde 

[DGS], 2013).  

Porém, os enfermeiros no exercício das suas funções, estão diariamente expostos a um 

conjunto de exigências, tensões e a fontes de stress com impacto negativo a nível profissional e 

pessoal, apresentando risco acrescido de desenvolver problemas de saúde ocupacional, 

nomeadamente burnout decorrente do exercício da sua prática (Marcitelli, 2012).  O burnout 

emerge assim, enquanto forma de expressão inequívoca de uma das patologias mais graves 

associadas ao universo laboral na atualidade, apresenta-se como um fenómeno real nos 
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cuidados de saúde, considerado por muitos autores, como um problema de saúde ocupacional 

(Faria et al., 2019) e de saúde pública (Areosa & Queirós, 2020). 

Muitas têm sido as transformações no mundo laboral, que impulsionadas por inúmeros 

fatores ao longo da sua evolução contribuíram para marcantes alterações nas organizações e 

suas relações laborais, favorecendo o aumento de riscos psicossociais no trabalho (Areosa & 

Queirós,2020). Um dos desafios mais recentes da história está relacionado com a situação 

pandémica atual.  

A pandemia COVID-19 modificou abruptamente os contextos de trabalho, e colocou uma 

pressão inédita sobre os sistemas de saúde na Europa e no mundo, colocando os profissionais 

de saúde numa situação de sobrecarga física e emocional (DGS, 2021; Queirós & Areosa, 2020; 

Gomes et al.,2021; Serrão et al., 2022).  

A problemática crescente do burnout nos enfermeiros, dada a vulnerabilidade nesta 

classe profissional e dado o cenário atual de pandemia que o país e o mundo perpassam, 

evidencia a importância de investigar este fenómeno. Torna-se desta forma, fulcral priorizar e 

intervir na saúde mental e psicológica dos enfermeiros, através da identificação e 

reconhecimento dos seus efeitos, face às transformações assistenciais originadas na pandemia, 

atuando na vigilância, monitorização e controlo dos níveis de burnout, permitindo uma contínua 

reflexão e atualização do fenómeno.  

Esta consciencialização e reflexão do fenómeno de burnout permitirá uma amplificação 

do conhecimento, assim como o desenvolvimento de estratégias de intervenção e prevenção 

face a esta problemática, na expetativa de promover o alcance de ambientes de trabalho 

saudáveis, contribuindo para uma prestação de cuidados de saúde de qualidade e de segurança, 

no âmbito desta comunidade laboral. 

Perante o exposto, atendendo à pertinência e à constatação deste fenómeno no 

quotidiano dos enfermeiros, com base na Metodologia de Planeamento em Saúde, elaborou-se 

o projeto de intervenção comunitária intitulado “STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto 

de pandemia COVID-19”, que apresenta como objetivo geral: “Prevenir o impacto negativo nos 

enfermeiros de uma UFACeS no Baixo Alentejo, face às transformações assistenciais originadas 

pela COVID-19”. Como objetivos específicos delineou-se avaliar o nível de burnout nos 

enfermeiros, capacitar os enfermeiros sobre os fatores protetores para o burnout e implementar 

um programa de saúde “+ Bem-estar Ocupacional” dirigida a essa comunidade profissional. 

Considerando que o enfermeiro especialista em ECSP, entre as suas competências 

específicas, tem o dever de estabelecer com base na metodologia de Planeamento em Saúde, 

a avaliação do estado de saúde de uma comunidade, este ocupa uma posição privilegiada 

relativamente à problemática (OE, 2018). 
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Neste contexto, surge o presente relatório, que visa, não só descrever o trabalho 

desenvolvido durante os estágios, demonstrando a capacidade de implementação de um projeto 

de intervenção comunitária segundo as etapas de Planeamento em Saúde, através das 

competências adquiridas ao longo de todo o percurso académico, como desenvolver uma análise 

crítica e reflexiva de todo o processo que conduziu ao desenvolvimento de competências 

específicas em ECSP. 

No que diz respeito à estruturação do presente relatório, o relatório encontra-se 

organizado em duas partes, o enquadramento teórico e o enquadramento prático. Inicia-se pelo 

enquadramento teórico, imprescindível á compreensão e contextualização da problemática em 

estudo, onde se fará uma abordagem à SB, ao burnout em contexto laboral, burnout nos 

enfermeiros e burnout nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19, terminado com a 

prevenção do burnout. Segue-se uma abordagem ao conceito de promoção de saúde que integra 

o referencial teórico de enfermagem de Promoção da Saúde de Nola Pender, terminando com 

uma perspetiva da promoção da saúde ocupacional, onde se aborda a importância do papel do 

enfermeiro de saúde ocupacional. 

A segunda parte, o enquadramento prático, inicia-se com a abordagem metodológica do 

planeamento em saúde, onde se referencia os instrumentos de recolha de dados selecionados, 

o método de recolha de dados e as questões éticas subjacentes. Posteriormente segue-se a 

descrição das várias etapas que constituem o planeamento em saúde, que incluem o diagnóstico 

da situação, através da análise do contexto de estágio e a apresentação e análise dos resultados, 

terminado com a identificação dos problemas/necessidades. Segue-se a determinação de 

prioridades, a definição de objetivos, a seleção de estratégias, a preparação operacional, a 

monitorização e a avaliação. Será ainda parte integrante do relatório uma breve descrição de 

atividades em que houve oportunidade de participar no decorrer dos estágios. Por último, será 

efetuada uma análise reflexiva sobre o processo de aquisição e mobilização das competências 

comuns do enfermeiro especialista, competências específicas do enfermeiro especialista em 

enfermagem de saúde comunitária e de saúde pública e grau de mestre. Terminarei com as 

considerações finais, onde serão tecidos comentários e dificuldades sentidas na realização do 

presente relatório, seguida das referências bibliográficas.  

O presente relatório cumpre as normas regulamentadas assente nas Normas de 

Elaboração e Apresentação em vigor para o presente Mestrado (Arco et al.,2018), assim como 

a norma de referenciação bibliográfica American Psycholgical Association [APA] 7.ª edição 

(2020). De ressalvar que a elaboração do presente trabalho, segue as normas do acordo 

ortográfico da língua portuguesa, em vigor no território nacional. 
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I. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

 
De forma a consolidar o conhecimento, essencial à compreensão e contextualização do 

fenómeno do burnout, neste capítulo apresentaremos os principais conceitos que servem de 

sustento a uma efetiva abordagem da problemática. O enquadramento teórico divide-se assim 

em dois capítulos, em que o primeiro engloba a temática da SB, nomeadamente o conceito de 

burnout, onde faremos uma breve evolução histórica, seguido de uma abordagem ao burnout em 

contexto laboral, o burnout nos enfermeiros, o burnout nos enfermeiros em contexto de pandemia 

COVID-19 abordando por último a sua prevenção. Damos destaque de seguida, à promoção da 

saúde, onde integramos o referencial teórico de Promoção da Saúde de Nola Pender, seguida 

de uma abordagem à promoção da saúde ocupacional, onde se insere a importância do papel 

do enfermeiro na saúde ocupacional. 

 
 

1. A SÍNDROME DE BURNOUT 
 
O conceito de “burnout” tem vindo a sofrer uma evolução ao longo das últimas décadas, 

resultante das constantes alterações sociais e culturais no mundo, assim como decorrente dos 

inúmeros estudos que têm incidido sobre esta temática. Com origem na expressão em inglês “to 

burn out”,ou seja, “queimar até á exaustão “ (Mároco et al.,2016) ou metaforicamente, era como 

se o indivíduo estivesse a ser sufocado durante um incêndio (Schaufeli et al.,2009).   

O termo “burnout” alcança notoriedade através do professor e psiquiatra alemão Herbert 

Freudenberger em 1974, descrito como “state of mental and phisical exhaustion caused by one´s 

profession life”, e que se carateriza como sensação de esgotamento, desgaste emocional, perda 

de motivação e reduzido compromisso com o trabalho, que originava uma falta de energia 

emocional associada a fadiga, depressão, irritação e inflexibilidade (Freudenberger, 1974). Os 

seus estudos na área impulsionaram novas pesquisas, pelo que o termo de “burnout” foi sofrendo 

modificações ao longo do tempo. 

O conceito de burnout de Maslach e Jackson torna-se crucial no contexto da Psicologia, 

representando o referencial teórico mais utilizado (Maslach & Jackson, 1986; Schaufeli et al., 

2009). Maslach & Jackson (1981) definem burnout como um estado de exaustão física, 

emocional e mental provocado pela exposição prolongada a situações de elevada exigência 

emocional no local de trabalho e que derivam de uma combinação entre um nível elevado de 

expectativas e de stress crónico, podendo o burnout ser considerado como um prolongamento 

ou agravamento deste último (Schaufeli & Maslach, 1993).  
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O crescente interesse pela temática do burnout conduziu a um forte incremento de 

modelos teóricos e instrumentos capazes de registar e compreender esta síndrome, que 

culminam no desenvolvimento de um instrumento de avaliação do nível de burnout, através de 

um questionário Maslach Burnout Inventoy (MBI), a partir da avaliação de três dimensões: 

exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização profissional (Maslach & 

Jackson, 1981).  

A exaustão emocional é a dimensão central do burnout e a sua manifestação mais 

evidente. Caracteriza-se por sentimentos de cansaço e desgaste emocional e é a primeira reação 

ao stress provocado pelas exigências do trabalho. Relaciona-se com sentimentos de sobrecarga 

e de falta de recursos emocionais e físicos (Maslach et. al., 2008; Maslach & Leiter, 1997).  

A despersonalização, ou cinismo, representa a componente interpessoal do burnout, 

que consiste numa tentativa do indivíduo em estabelecer uma distância entre si próprio e os 

destinatários dos serviços que presta. O profissional desenvolve uma atitude de indiferença 

quando está exausto e/ou desanimado (Maslach, 2006; Maslach & Leiter, 2017) e resulta da 

perda de motivação, do aumento de ansiedade e de irritabilidade.  

A diminuição da realização profissional é caracterizada por uma perceção e 

sentimento crescente de ineficácia profissional e de fraco desenvolvimento profissional. Esta 

dimensão representa o indicador de autoavaliação do burnout que o profissional faz de si próprio, 

consequência da diminuição das suas expectativas pessoais, de uma avaliação negativa, de 

sentimentos de fracasso e baixa autoestima (Maslach, 2006; Maslach & Leiter, 1997; Maslach et 

al. 1981). 

Ainda que o Maslach Burnout Inventoy tenha sido o instrumento mais utilizado na década 

de 80, e que continue a ser um dos mais utilizados mundialmente, diversos autores propõem 

uma reconceptualização da síndrome de burnout, concedendo consistência ao conceito e 

simultaneamente, propiciaram uma compreensão mais abrangente da síndrome, dos seus 

antecedentes e das suas manifestações.  

Neste âmbito, Kristensen et al. (2005) em seus estudos realçam que o burnout não é 

apenas cansaço ou exaustão. A caraterística adicional mais importante seria a atribuição da 

fadiga e da exaustão para domínios específicos ou para esferas da vida pessoal. É desta forma, 

em 1997, no âmbito do Projeto de Burnout, Motivação e Satisfação no Trabalho (PUMA), que é 

proposto um novo instrumento para avaliação do burnout: o questionário Copenhagen Burnout 
Inventori (Kristensen, et al. 2005). 

A adaptação e validação para português do questionário CBI, realizada por Fonte (2011), 

constitui uma ferramenta essencial para a mensuração dos níveis de burnout, composto por três 

escalas de medida, relacionadas com aspetos pessoais, do paciente e do trabalho (Borritz & 
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Kristensen, 2004). Mais acrescentam, que o burnout pode estar mais associado a profissionais 

de saúde, uma vez que a natureza do seu trabalho assenta na relação entre quem presta e quem 

recebe o serviço, tendo o CBI sido desenvolvido para avaliar o burnout em trabalhadores de 

serviços humanos. Assim, de acordo com Fonte (2011), as três escalas do CBI avaliam:  

• O burnout pessoal: avalia o grau de exaustão física, psicológica e da exaustão 

experienciada pela pessoa. Inclui os sintomas gerais de exaustão física ou mental, nem sempre 

relacionados com uma determinada situação em ambiente de trabalho, e aplica-se a todos os 

trabalhadores.  

• O burnout relacionado com o trabalho: avalia o grau de fadiga física e psicológica e 

a perceção que a própria pessoa tem da sua exaustão, em relação ao seu trabalho e aplica-se a 

todos os trabalhadores.  

• O burnout relacionado com o cliente: avalia o grau de fadiga física e psicológica e de 

exaustão que é percebido pela pessoa, em relação ao seu trabalho com os clientes e aplica-se 

aos trabalhadores dos serviços humanos, como enfermeiros e professores. 

Segundo o International Council of Nurses (ICN) na Classificação Internacional para a 

Prática de Enfermagem (CIPE), o burnout é definido como um “processo de coping 

comprometido: depleção de energia devido a stress não aliviado, falta de apoio e de relações, 

conflitos entre as expectativas e a realidade” (International Council of Nurses, 2010, p.41).  

Esta síndrome psicológica deriva de um desvio entre as suas expectativas profissionais 

e a realidade, desenvolvendo-se de uma forma gradual, podendo permanecer oculta por um 

longo período de tempo sem ser identificada pelo indivíduo, evoluindo de forma gradual e 

silenciosa (Schaufeli & Buunk, 2003 como referido em Fonte,2011). O mesmo defende que, a 

esta síndrome estão associadas estratégias de coping inadequadas o que faz com que o burnout 

se perpetue. Corroborando esta ideia, surge Vasconcelos et al., (2018) que afirma que quando 

o stress ocupacional ultrapassa os níveis adaptativos, não permitindo a mobilização de 

estratégias de coping e resiliência necessárias para o superar, este torna-se crónico, podendo 

ser precetor do desenvolvimento de burnout.  

Passível de ser confundido, importa fazer a distinção entre os conceitos de stress e 

burnout, clarificando que este último é uma consequência da cronicidade do primeiro, resultante 

da sua relação com o trabalho, sempre com repercussões negativas na vida, e por outro lado, o 

stress caracteriza-se por um esgotamento pessoal com interferência na sua vida pessoal, mas 

nunca com efeitos tão nefastos como as do burnout (Maslach ,2003). 

No que concerne às causas do burnout, resultam fundamentalmente de uma combinação 

de fatores individuais, organizacionais e sociais (Maslach & Jackson, 1981). 
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Relativamente a fatores individuais, Benevides-Pereira (2002) aludem às variáveis 

sociodemográficas género, idade, estado civil, existência de filhos, habilitações literárias e 

antiguidade na organização, como fontes promotoras de burnout. Porém, na literatura, a 

associação destes fatores não é consensual, designadamente, o estado civil, as habilitações 

literárias a idade e o sexo. Os resultados apontam para a predisposição em indivíduos solteiros, 

com um maior grau de habilitações literárias e académicas e mais jovens, enquanto a variável 

género as mulheres surgem como mais vulneráveis ao burnout pela exaustão emocional, mas 

outros apontam os homens como mais vulneráveis à despersonalização. De todas as variáveis 

sociodemográficas citadas, a idade parece ser a variável mais consensual no que diz respeito à 

predisposição ao burnout, o que sugere estar associado às expectativas iniciais, que em 

profissionais em início de carreira tendem a ser desfasadas e pouco realistas (Maslach et al. 

2001; Schaufeli & Enzmann, 1998).   

No decorrer da análise da literatura, identificámos seis àreas que representam os 

principais promotores de burnout a nível organizacional: sobrecarga de trabalho, inexistência de 

controlo, sentimento de reconhecimento e recompensa insuficientes, ausência de uma 

comunidade/espírito de equipa, falta de justiça e conflito de valores (Maslach et al, 2001; 

Maslach, 2009). 

No que concerne às consequências, de acordo com Gil-Monte, 2005), a SB prejudica e 

compromete a qualidade de vida, a qualidade assistencial e a produtividade profissional. 

Realçamos a redução drástica do desempenho profissional, aumento da propensão para 

cometer erros, diminuição da criatividade na resolução de problemas, reduzida satisfação 

laboral, elevado absentismo, propensão ao abandono da profissão ou posto de trabalho, 

ausência de empenho nas tarefas, discórdias interpessoais com colegas, utentes ou superiores, 

incitando a uma diminuição da qualidade de vida profissional. 

Segundo Gil-Monte (2003), as manifestações do burnout podem resumir-se em quatro 

grandes categorias: Sintomas emocionais: sentimentos de solidão, alienação, ansiedade, de 

impotência, omnipotência e uso de mecanismos de distanciamento emocional; Sintomas 
atitudinais: cinismo, apatia, hostilidade e desenvolvimento de atitudes negativas; Sintomas 
comportamentais: isolamento, agressividade, irritabilidade e mudanças bruscas de humor; 

Sintomas psicossomáticos: problemas respiratórios, alterações cardiovasculares, problemas 

imunológicos, problemas sexuais, digestivos, musculares e alterações do sistema nervoso. 

Atualmente a SB representa assim, uma das formas mais nocivas de agressão à saúde 

e ao bem-estar dos trabalhadores, prejudicando fortemente a sua saúde mental (Queirós at al., 

2014), pelo que a exposição prolongada a situações geradoras de stress pode estar na sua 

origem (Pereira at al., 2014; Queirós at al., 2014), com implicações a nível da saúde dos 
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profissionais, a curto, médio e longo prazo, podendo advir inúmeras consequências caso não se 

estabeleçam de forma atempada medidas e estratégias adequadas à preservação da saúde 

física e mental (Michelin at al., 2018). 

1.1. BURNOUT EM CONTEXTO LABORAL 
 

A profissão pode ser encarada, para muitos, como um papel central para a identidade, 

dignidade, e valor próprio, refletindo crescimento e reconhecimento social (Areosa, 2018). É, 

portanto, inquestionável que qualquer que seja a profissão, o trabalho tenha potencial para 

melhorar ou prejudicar o bem-estar do individuo. Assume-se como primordial o bem-estar do 

indivíduo, na medida que melhor será o seu desempenho profissional, caso contrário, poderá 

traduzir-se em sofrimento físico e psicológico (Batalha et al.,2020), que pode afetar o bem-estar 

psicológico, nomeadamente distúrbios do foro mental como a depressão, abuso de substâncias, 

ideação suicida (Borges et al., 2021a; Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 

,2021). 

Muitas têm sido as transformações no mundo laboral, impulsionadas por crises 

económicas, reestruturação dos mercados de trabalho, as exigências laborais (desequilíbrio 

entre trabalho e dinâmica familiar, sobrecarga laboral, contratos temporários) e o 

desenvolvimento tecnológico (Prado-Gascó et al., 2021). Inevitavelmente, muitos destes fatores 

contribuíram para transformações profundas nas organizações e suas relações laborais, os quais 

prejudicam gravemente a saúde mental dos trabalhadores, comprometendo a sua auto estima, 

realização pessoal e o desempenho profissional (Queirós et al., 2014). 

Na sociedade atual, o domínio laboral é assim considerado uma fonte de stress e 

desgaste, apresentando-se o trabalho como um dos principais fatores de degradação da saúde, 

incluindo a saúde mental, o que propicia o aumento de riscos psicossociais em contexto de 

trabalho, tal como o burnout, com um profundo impacto na saúde dos trabalhadores e na 

produtividade da organização (Areosa & Queirós, 2020).  

Nesse sentido, investigações sistemáticas ao longo de várias décadas, resultaram não 

só numa conceção mais ampla da síndrome do burnout, enquanto uma das repercussões mais 

expressivas do stress laboral, mas no culminar de um olhar minucioso para o contexto laboral, 

reconhecendo o burnout como um problema de saúde pública, com compromisso da qualidade 

de vida (Areosa&Queirós,2020; Gil-Monte, 2009; Nobre et al.,2019). O burnout é redefinido tendo 

por base as relações com o trabalho e a interligação entre diversos fatores que inevitavelmente 

afetam o trabalhador na sua esfera pessoal, sociocultural, profissional e no contexto de trabalho 

(Queirós, et.al., 2019). É, desta forma, considerado por muitos autores como uma doença 

ocupacional. 
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Nos últimos anos, a Saúde Mental tem sido alvo de interesse crescente na comunidade 

científica, decorrente do impacto que a doença mental tem a nível individual, familiar, profissional 

e na sociedade em geral (Cordeiro, 2018). 

Em contexto europeu, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho em 

2009, considerava o stresse relacionado com o trabalho um dos maiores desafios de saúde e 

segurança que a União Europeia enfrentava, nomeando-o como o segundo problema de saúde 

relacionado com o trabalho, estimando a sua prevalência em 22% do total dos trabalhadores 

europeus. Portugal posicionava-se no quarto lugar mais elevado da União Europeia, com valores 

que ascendiam os 28%, com uma prevalência de 34% nas áreas de saúde e educação (Gianasi 

et al.,2017). 

 Nesta perspetiva, estando esta problemática em destaque, a Organização Mundial da 

Saúde [OMS] em 2017, elegeu como tema prioritário “Mental health at workplace” no Dia Mundial 

da Saúde Mental, reforçando a necessidade de estudos sobre a saúde mental no trabalho, 

nomeadamente stress no trabalho e burnout, temáticas sobre as quais a Fundação Europeia 

para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND, 2018) e a Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2020) já haviam alertado, 

decorrente dos prejuízos e custos que provocam na saúde do trabalhador e na produtividade da 

organização, com o intuito de se desenvolverem estratégias para a sua identificação a nível 

europeu.  

Em 2019, a OMS integra a síndrome de burnout na nova Classificação Internacional das 

Doenças [CID]-11, enquanto fenómeno ocupacional (World Healh Organization [WHO],2019). A 

síndrome do burnout ou esgotamento profissional passa a ser descrito como um fenómeno 

ocupacional e não resultante de uma condição médica. Advém do stress laboral crónico não 

resolvido com sucesso, que engloba três dimensões: física (sentimentos de perda de energia ou 

exaustão), emocional (distanciamento mental do trabalho ou negativismo ou cinismo face ao 

trabalho) e a dimensão profissional (reduzida eficácia profissional) (CID-11th, 2019; Reis et al., 

2020; WHO,2019). 

Em 2021, um estudo de avaliação de risco de burnout nos 26 países da União Europeia, 

posiciona Portugal no primeiro lugar, seguido pela Grécia e Letónia. Concomitantemente, é 

nestes três primeiros lugares onde encontramos os mais baixos índices de felicidade, salários e 

jornadas de trabalho mais longas, entre 38 e 39 horas. Portugal ocupa o sétimo lugar no que se 

refere aos países que reportaram maiores problemas de saúde mental no local de trabalho 

(Líder,2021).  

Desta forma, compreende-se, que o ambiente laboral, aliado a um conjunto de fatores 

pessoais e ambientais, torna-se propício à incidência de perturbações psicológicas nos 
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trabalhadores, já que reúne condições stressantes, que podem associar-se ao desenvolvimento 

da síndrome de burnout. Importa, portanto, amplificar o seu conhecimento de forma a 

desenvolver ou esboçar estratégias que possam prevenir ou minimizar o seu impacto nos 

profissionais, e consequentemente nas organizações nas quais estão inseridos. 

1.2. BURNOUT NOS ENFERMEIROS  
 
 

A síndrome de burnout nos profissionais de saúde tem despertado especial interesse na 

comunidade científica pelo reflexo das suas repercussões em contexto laboral, na sua influência 

na qualidade dos cuidados prestados aos utentes, assim como nas consequências que 

representam para as organizações e sistema de saúde (Faria et al., 2019; Jesus et al., 2014).  

Embora qualquer profissional de qualquer área esteja suscetível de ser alvo de burnout, 

estudos comprovam que os profissionais de saúde são especialmente vulneráveis ao 

desenvolvimento desta síndrome (Ferreira& Lucca, 2015). O burnout apresenta assim uma maior 

incidência nas profissões de assistência, cujas funções desempenhadas no seu trabalho sejam 

baseadas na prestação de serviços humanos (Faria et al, 2019; Marôco et al.,2016).  

A enfermagem surge classificada pela Health Education Authority como sendo a quarta 

profissão mais stressante no setor público (Margalho et al., 2018). Decorrente deste pressuposto, 

e assumindo que os enfermeiros são o grupo de profissionais mais numeroso na área da saúde 

em Portugal, sendo que os prestam cuidados durante 24 horas por dia, aliados a grandes 

jornadas de trabalho, tem-se verificado, nas duas últimas décadas, uma crescente preocupação 

com os efeitos e consequências do stress ocupacional nos profissionais de enfermagem (Borges, 

2018), já que este se encontra descrito na literatura como sendo  fator predisponente para 

burnout (Vasconcelos, et al., 2018).  

É indiscutível que a prática profissional de enfermagem contempla inúmeras exigências 

mentais e físicas (Queirós et al., 2019). Neste âmbito, Ferreira e Lucca (2015) realçam, que o 

contacto direto e prolongado com a doença, a dependência, a morte e particularmente o 

sofrimento crónico traduzem sentimentos de exaustão e esgotamento. Do mesmo ponto de vista, 

partilham Baldonedo et al. (2018), que defendem que os enfermeiros estão expostos a inúmeros 

fatores que podem afetar a sua saúde mental, pois lidam no seu quotidiano com situações graves 

e complexas, estando expostos a sofrimentos, medos, conflitos, disputas de poder, ansiedade e 

stress, e muitas vezes, em situações desfavoráveis de trabalho, como a precariedade laboral. 

Faria et al. (2019) conclui que, decorrente deste ambiente exigente, aos ritmos de trabalho 

acelerados, dificuldades na conciliação trabalho-família e a sobrecarga laboral, tal como 

múltiplas jornadas de trabalho, os enfermeiros são considerados um grupo vulnerável à SB.  
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Neste contexto, os cuidados de saúde primários [CSP], que se apresentam como uma 

porta de entrada para os utentes no serviço de saúde pública, pelo facto de lidarem diretamente 

com o público, atendendo a maior parte da população, coloca os profissionais numa posição de 

risco para o desenvolvimento de burnout, visto que os profissionais inseridos neste contexto 

laboral apresentam forte inclinação a desenvolvê-la (De Albuquerque et al., 2012; Gómez-

Gascón et al., 2013). Esta circunstância deve-se às caraterísticas intrínsecas do serviço, pela 

proximidade dos utentes com a rede assistencial, que pressionam os profissionais na resolução 

dos problemas de saúde e no sentido de responsabilização, sob uma conjuntura de questões 

sociais complexas, que muitas vezes fogem das suas competências, tornando a sua rotina 

laboral tensa e desgastante (De Albuquerque et al., 2012). Por outo lado, o ambiente de trabalho 

dos enfermeiros dos CSP nem sempre oferece condições favoráveis à prática de enfermagem, 

evidenciados pela carga de trabalho física e mental, em que novos riscos à saúde e à segurança 

do profissional, como os riscos psicossociais, são somados aos já existentes no ambiente de 

trabalho, potenciando o desenvolvimento de burnout (Lorenz at al., 2018). 
Importa, assim, conhecer os fatores que predispõem para o desenvolvimento do burnout, 

particularmente nos enfermeiros. Encontra-se na literatura um conjunto de fatores potenciadores 

que explicam a origem da síndrome de burnout que Vives (1994) identifica:  

(1) Ambiente Laboral: relativo ao estado físico, a preparação e a especialização das 

instalações onde se presta o serviço, condição geral dos doentes e o tipo de tratamento a efetuar; 

(2) Relações no ambiente laboral: relacionado com a existência de fraca relação com 

os superiores e colegas, na receção de ordens contrárias, falta de emancipação pessoal e 

informações médicas relevantes; 

(3) Carga Burocrática: referindo-se à existência de um défice organizacional e na 

distribuição de tarefas, inúmeras burocracias para preencher, elevada carga horária e o 

alargamento de encargos administrativos sem compensação e reconhecimento; 

(4) Profissionais e de desempenho: relacionado com o sentimento de fraca preparação 

técnica e profissional para a prestação de serviços, contacto direto com a dor e com a morte, a 

pressão de não errar, fraca recompensa salarial e promoção não satisfatória; 

(5) Pressão e exigências: refere-se à insuficiência de pessoal, apelo a presença em 

vários locais ao mesmo tempo, pressão pela imposição de prazos, bem como a pressão exercida 

por parte dos familiares dos doentes. 

Alguns destes problemas estão relacionados com a crise social e com a revisão do 

estatuto da carreira de enfermagem que ocorre atualmente em Portugal, podendo contribuir para 

maiores problemas ocupacionais nestes profissionais (Meira et al., 2017).  
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Recentemente em Portugal, no início de 2020, foi assinada uma petição para atribuição 

do estatuto de profissão de desgaste rápido aos enfermeiros, a qual foi rejeitada pelo parlamento. 

Esta petição, baseada na realidade da prática diária do exercício da profissão de enfermagem, 

reporta o stress e as condições de trabalho adversas a que os enfermeiros estão sujeitos. 

Evocam uma pressão que é transversal, independentemente do serviço, principalmente 

naquelas em que se lida no limiar da morte, a precariedade laboral, o trabalho por turnos, a 

dotação de profissionais face às exigências impostas e o aumento exponencial do absentismo 

na profissão que obriga a turnos consecutivos de dezasseis horas (Petição Pública,2020).  

Denota-se uma preocupação crescente no que diz respeito à síndrome de burnout nos 

profissionais de saúde em Portugal, mais concretamente nos enfermeiros. São vários os estudos 

realizados no âmbito da síndrome do burnout associado aos profissionais de saúde, sendo que, 

grande parte destes envolvem os enfermeiros. Apesar de os níveis de burnout se terem sempre 

revelado elevados nestas populações, pode-se aferir, de acordo com dados nacionais, que existe 

uma tendência cada vez mais acentuada deste fenómeno, que é descrita como transversal nos 

profissionais na área da saúde, destacando-se a vulnerabilidade dos enfermeiros ao 

desenvolvimento da síndrome de burnout (Jesus et al., 2014; Marôco et al.,2016). 

Num estudo em Portugal levado a cabo por Seabra et al. (2019), com o objetivo de 

compreender as perceções dos enfermeiros portugueses sobre a sua saúde mental.  quase dois 

terços dos enfermeiros inquiridos, relataram ter uma perceção negativa face à sua saúde mental.  

Recuperando a perspetiva psicodinâmica do trabalho de Areosa (2018), na qual o autor 

define a atividade laboral como fundamental para a construção de identidades, estes dados 

traduzem o impacto negativo que a configuração atual do trabalho dos enfermeiros tem na sua 

condição de saúde mental (Batalha et al., 2020). Neste sentido, vários estudos (Marôco et al., 

2016; Queirós et al., 2019) apontam as exigências laborais como explicativos da presença de 

burnout. 

 
1.3. BURNOUT NOS ENFERMEIROS EM CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

Ao longo da história, como anteriormente referido, inúmeras foram as transformações no 

mundo laboral as quais contribuíram para marcantes alterações nas organizações e 

reconfigurações dos contextos de trabalho (Areosa&Queirós,2020). Um dos desafios mais 

recentes da história está relacionado com a situação pandémica atual.  

A OMS reporta a existência de novo vírus em dezembro de 2019, decorrente de casos 

de 'pneumonia viral' em Wuhan, na República Popular da China. Foi denominado COVID-19, 

uma doença causada por um novo Coronavírus tipo 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

[SARS-CoV-2] (WHO,2021a). Tendo em vista de sua rápida disseminação geográfica, é 
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declarada como pandemia em março de 2020 (WHO, 2021b), propagando-se, em menos de 3 

meses, a nível global.  

 O ano 2020 será sempre lembrado como aquele em que o mundo enfrentou um dos 

maiores desafios à saúde pública, que trouxe a ameaça de doença e morte, com mais de 500 

milhões de casos confirmados e mais de 6 milhões de mortes no mundo (WHO, 2021c), levando 

ao colapso ou á beira do colapso dos sistemas de saúde de vários países. 

A gravidade da pandemia COVID-19 modificou abruptamente os contextos de trabalho, e 

colocou uma pressão inédita sobre os sistemas de saúde na Europa e no mundo, fazendo com 

que os enfermeiros passassem a desempenhar um papel central sem precedentes no controle 

do vírus, colocando os profissionais de saúde numa situação de sobrecarga física e emocional, 

(Garcia& Calvo, 2020; Areosa & Queirós, 2020). 

Em Portugal não foi diferente, apresentando a pandemia um impacto significativo na 

saúde mental da população portuguesa (Serrão et al., 2021), especialmente os profissionais que 

estão na “linha da frente” no combate à COVID-19, nomeadamente, pela sobrecarrega nos 

enfermeiros com tarefas imprevistas, rápidas e de alta complexidade, tendo impacto negativo na 

sua saúde mental e psicológica, não podendo as suas sequelas serem subestimadas (Borges et 

al., 2021a, 2021b; DGS,2021). Esta situação sem precedentes, tem exigido um esforço imenso 

das organizações, uma enorme capacidade de adaptação dos serviços, que tiveram que se 

reinventar para dar resposta à população, perante uma realidade inédita (DGS,2021). 

A COVID-19 impôs diversos desafios aos profissionais de saúde pelo elevado risco de 

infeção a que estão expostos, o medo ou a culpa de serem o veículo de transmissão de infeção 

para os seus colegas, familiares e amigos, a dificuldade na conciliação trabalho-família, culpa 

pela dificuldade em conciliar o papel, a falta ou limitação de recursos humanos e materiais, a 

dificuldade em confortar emocionalmente os doentes e os seus familiares, sensação de insegu-

rança no trabalho, os conflitos com a equipa, a sobrecarga laboral e a baixa participação nas 

decisões, exaustão física por excesso de trabalho e diminuição do autocuidado, sobrecarga emo-

cional e “anestesia” emocional, pressão do tempo e dificuldade na priorização de tarefas e gestão 

de recursos,  dilemas éticos pela eventual necessidade de racionalização da oferta de cuidados, 

necessidade de gerir falhas de comunicação e desinformação / ‘fake news’ , estigma e discrimi-

nação social são alguns dos fatores que têm sido apontados e que têm contribuído para a exaus-

tão física e emocional no ambiente de trabalho (Borges et al., 2021; DGS, 2020; Eurofound, 2021; 

Marôco et al., 2016).   

Posto isto, inseridos no cenário de uma crise de saúde mundial devido à pandemia 

COVID-19, e tendo em vista que a profissão de enfermagem, que habitualmente já acarreta um 

conjunto alargado de exigências laborais, bem como riscos psicossociais (Queirós et al., 2019) 
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vieram ser redobrados durante a pandemia da COVID -19, pela implicação de novos desafios 

adicionais à sua prática, provocando alterações sociais e profissionais, que tendem a culminar 

num potencial aumento do stress no domínio individual e profissional e, em última instância, de 

profissionais em burnout (Areosa & Queirós, 2020; Borges et al.,2021b; DGS,2021; Serrão et 

al.,2022). 

Se estudos recentes pré-pandémicos concluíam que o burnout estava a aumentar, o 

impacto psicológico da COVID-19 acentuou ainda mais esta tendência, conforme evidências de 

estudos por todo o mundo, que relatam uma diminuição da saúde mental no trabalho e o aumento 

do burnout em tempos de pandemia (Areosa & Queirós,2020; Ferreira & Gomes, 2021; Gomes 

et al. 2021). 

Apesar da prevalência da síndrome do burnout no mundo ser incerta, segundo a OMS, 

dados revelam que os profissionais de saúde apresentam níveis elevados de ansiedade e 

depressão comparativamente com outros profissionais de outras áreas, sendo os mais expostos 

os profissionais da linha da frente, como médicos e enfermeiros, descrevendo um agravamento 

antes da pandemia (WHO 2021d), que apesar de não expressar a sua real dimensão, evoca para 

a crescente importância desta problemática. 

Nesta perspetiva, considerando tratar-se de um fenómeno epidémico entre os 

enfermeiros, vários autores descrevem o burnout como um fenómeno global (Borges et al. 2021a; 

Queirós, 2019), e nesse sentido, estudos de Woo et al. (2020) apontavam o diagnóstico da SB 

em mais de 11% de enfermeiros a nível mundial, afetando especialmente os enfermeiros na área 

de pediatria no continente africano, registando os maiores índices de burnout para esta profissão, 

o que constitui um dado alarmante. 

Vários surtos de doenças infeciosas têm sido documentados e reforçaram o impacto de 

pandemias na condição psicológica dos indivíduos, tal como alguns estudos já realizados 

durante a pandemia COVID-19, que reportam elevadas taxas de prevalência de ansiedade, 

stress emocional e stress pós-traumático na população em geral e, em particular, nos 

profissionais de saúde (Montemurro, 2020). 

Neste âmbito, e corroborando a premissa supracitada, estudos realizados durante a 

pandemia COVID-19, como Lai et al. (2020) e Barello et al., (2020), reportaram problemas 

associados à saúde mental dos profissionais de saúde, tais como insónia, ansiedade, depressão, 

stress e níveis elevados de burnout. Por outro lado, Montemurro (2020) identifica a utilização dos 

equipamentos de proteção individual como um dos maiores fatores de ansiedade, bem como a 

sua escassez ou equipamento inadequado.  

 Vários são os estudos que relatam taxas de prevalência de burnout superiores em 

profissionais de saúde durante a pandemia COVID-19, quando comparadas com estudos 
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anteriores, nos quais se destacam: elevada carga de trabalho, maior pressão de tempo, falta de 

suporte organizacional (Morgantini et al., 2020), assim como a enorme assistência de casos 

COVID-19 (Civantos et al., 2020). Outros estudos referem, que os profissionais que contactam 

com doentes COVID-19 apresentam níveis mais elevados de burnout (Duarte et al., 2020; 

Trumello et al., 2020).  

Particularizando o cenário português, O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

(2020), realizou um estudo denominado “Saúde Mental em Tempos de Pandemia” de forma a 

avaliar o impacto da pandemia COVID-19 na saúde mental e no bem-estar da população em 

geral e dos profissionais de saúde, evidenciando níveis de ansiedade moderada a grave (42%) 

em profissionais de saúde que se encontravam a prestar cuidados a utentes com COVID-19, e 

destacando neste grupo profissional os níveis mais elevados de exaustão física e emocional 

(43%). 

Por outro lado, como fatores protetores do burnout em situações pandémicas, podemos 

encontrar o “engagement” (Areosa&Queirós,2020; Faria et al., 2019), resiliência (Areosa&Quei-

rós, 2020; Ferreira & Gomes, 2021; Maunder et al., 2006; Shaw, 2020), apoio psicossocial  em 

saúde mental (Moreira& De Lucca, 2020), a formação, o apoio moral e proteção (Maunder et al., 

2006), a comunicação responsiva (Tseng et al., 2005), a participação na tomada de decisão e 

ter suporte organizacional (De Brier et al.,2020; Mauder et al., 2006; Shaw, 2020) , e ter um bom 

suporte social, de amigos e família, reduzindo emoções negativas e melhorando o humor (Xiao 

et al., 2020). Também um maior sentido de controlo e um maior reconhecimento nos profissionais 

da “linha da frente” do combate à COVID-19 revelaram, em alguns estudos, níveis mais baixos 

de burnout (Wu et al., 2020). 

Neste contexto, a saúde dos profissionais representa uma preocupação crescente para a 

OMS, tendo em conta o número crescente de profissionais de saúde com sinais de burnout, 

stress, ansiedade e fadiga (WHO, 2021e). Face a este cenário de risco vivenciado pelos 

profissionais da saúde, a OMS, lançou uma carta no dia 17 de setembro de 2020, dia mundial 

da segurança do paciente, sobre a segurança do trabalhador de saúde, com o tema “Segurança 

do profissional da saúde: Uma prioridade para a segurança do paciente” e o slogan “Profissionais 

de saúde seguros, pacientes seguros”. Esta carta apela aos governantes e responsáveis pelos 

sistemas de saúde de todo o mundo a adotarem medidas de proteção aos trabalhadores da 

saúde, visando protegê-los da violência, melhorar a sua saúde mental, protegê-los de perigos 

físicos e biológicos, promover programas nacionais de segurança do trabalhador e vincular as 

políticas do trabalhador com políticas de segurança do paciente existentes (WHO,2020).  

A OMS admite que os riscos que advêm do cenário pandémico são evidentes, 

representando uma ameaça real, tanto para a própria saúde mental e bem-estar dos profissionais 
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de saúde, como na capacidade de fornecer de cuidados de qualidade e eficazes, assim como na 

disponibilidade de recursos, de uma força de trabalho já escassa (WHO,2021d). 

Nesta ótica, fica evidente que a qualidade dos cuidados prestados está intimamente 

relacionada com a saúde ocupacional dos enfermeiros, pelo que se torna imperativo o alcance 

de ambientes de trabalho saudáveis no âmbito desta comunidade laboral, garantindo uma 

prestação de cuidados de saúde de qualidade e de segurança, no seu contexto laboral (Seabra, 

2019).É, portanto, inquestionável que o bem-estar dos profissionais é fundamental para garantir 

que os sistemas de saúde possam perseguir o seu principal objetivo de melhorar a saúde das 

pessoas (Ferreira et al., 2021). Nesse sentido, é urgente encontrar soluções, não só para garantir 

um fornecimento sustentável de profissionais, mas de forma a mitigar os impactos da pandemia 

na qualidade de vida a longo prazo após a pandemia, já que os seus efeitos podem durar por 

longos períodos, se as condições de saúde mental destes profissionais não forem atendidas 

(WHO,2021d). 

A partir do exposto, constatação desta realidade atual no quotidiano dos enfermeiros, 

evidencia a importância de investigar a problemática do burnout nesta classe profissional, pelo 

reconhecimento de que estes profissionais pela natureza das suas funções, nível de exigência 

profissional, tensões e fontes de stress, são considerados um grupo vulnerável a esta síndrome 

em contexto de pandemia COVID-19, motivo pela qual carece de uma intervenção prioritária.  

1.4. PREVENÇÃO DO BURNOUT 

 

Segundo Maslach (2009) prevenção e tratamento do burnout pode passar por estratégias 

para eliminar/diminuir os agentes promotores de stress que conduzem ao burnout, de modo a 

reduzir o seu impacto negativo. Contudo outros autores defendem a adoção de estratégias pro-

motoras focadas no paradigma da saúde mental positiva, através de engagement (motivação 

para a tarefa), da partilha, do suporte mútuo e reconhecimento do esforço e dedicação dos en-

fermeiros, com resultados expressivos na prevenção do burnout em contexto de trabalho, em 

vez de tentar reduzir apenas os fatores de stress preditores para o burnout (Areosa&Quei-

rós,2020; Faria et al. 2019; Gomes et al.2021). 

Nessa ótica, defende-se que estratégias de intervenção para a prevenção do burnout 

podem alcançar resultados significativos, caso sejam aplicadas em três níveis distintos (Gil-

Monte, 2003; Queirós et al. 2018): 

1. Estratégias individuais- englobam a formação em resolução de problemas e de novas 

competências, assertividade, resiliência e gestão eficaz do tempo ou a participação em 

programas de gestão de stress. 
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2. Estratégias de grupo- devem ser promovidas estratégias que fomentem a interajuda, 

a partilha e apoio mútuo, servindo de âncora nas adversidades do trabalho. Consistem na 

procura de apoio dos colegas e superiores (deste modo, os indivíduos melhoram as suas 

capacidades, obtêm novas informações e recebem apoio emocional ou outro tipo de ajuda), 

3. Estratégias organizacionais- são muito importantes, na medida em que o problema 

se encontra no contexto de trabalho, elas permitem o desenvolvimento de medidas de prevenção 

de forma a melhorar o clima organizacional. Poderão incluir: programas de socialização para 

prevenir o choque com a realidade; Implementação de sistemas de avaliação que concedam aos 

profissionais um papel ativo e de participação nas decisões laborais; Implementação de medidas 

que evitem o excesso de horas extras; Condições de trabalho atrativas e gratificantes; Alterações 

dos métodos da prestação dos cuidados; Formação permanente, fomentando o aperfeiçoamento 

profissional (por exemplo formação em assertividade); Suporte social à equipa; Envolvimento da 

equipa na participação das tomadas de decisão. 

Estas medidas podem contribuir para a prevenção do burnout, partindo da premissa de 

que a prevenção do burnout deve ser abordada como um problema coletivo e organizacional e 

não como um problema individual (Gil-Monte, 2003). Contudo, maior sucesso parece ocorrer 

quando se combinam intervenções individuais e organizacionais (Maslach, 2017).  

A obtenção e melhores resultados na prevenção do burnout pode ser alcançada quando 

há uma prévia definição de objetivos, no seio da organização, uma metodologia estruturada e a 

supervisão de um especialista em encontros frequentes com os trabalhadores. A presença de 

um profissional especializado na área de saúde mental pode representar uma mais valia na 

gestão emocional, constituindo uma boa estratégia para a prevenção do burnout (Areosa & 

Queirós, 2020). 

No âmbito dos CSP, tal como enuncia Mata et al. (2016), podem desenvolver-se medidas 

preventivas, contribuindo para a envolvência de todos, tais como formações em equipa, reuniões 

regulares de equipa, promoção do diálogo, etc., que visem melhorar a qualidade dos cuidados 

prestados e aumentar a satisfação destes profissionais. Importa referir que estudos neste âmbito 

têm demonstrado que o espírito de grupo e trabalho em equipas coesas são estratégias 

fundamentais para melhorar o burnout nos sistemas de saúde, e nos CSP em particular, 

evidenciando as vantagens de investir nas capacidades e recursos das equipas de saúde 

(Willard-Grace, 2014). Os dados disponíveis destacam a necessidade de iniciativas 

psicoeducacionais e estratégias para fomentar uma cultura organizacional (Serrão et al.,2022) 

promotora do bem-estar mental dos seus profissionais (Serrão et al., 2021). 

Vários estudos realizados nos últimos anos, parecem evidenciar a eficácia de programas 

baseados em mindfulness, práticas regulares de exercício físico e relaxamento, meditação e 
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Yoga nos profissionais de saúde, com benefícios na sua saúde mental, incluindo o burnout (De 

Bruin et al., 2017; Martin- Asuero et al., 2014). Tais estratégias podem contribuir para uma melhor 

realização pessoal, minimizando a exaustão física (Freitas&Freire, 2020).  

  Assume-se como vital a integração de programas e iniciativas de prevenção que favore-

çam o bem-estar dos profissionais em contexto de pandemia, como programas de gestão de 

stress, partilha com colegas, atividades de lazer e em casos mais graves, a psicoterapia pode 

ser recomendada (Borges et al., 2021b; Kannampallil et al., 2020; Maslach., 2009; Queirós et al., 

2018; Trumello et al., 2020).  

Neste âmbito, enquadrados nas diretrizes internacionais, o Plano Nacional de Saúde 

[PNS], Plano Nacional de Saúde Ocupacional [PNSOC] e Programa Nacional de Saúde Mental 

[PNSM] dão contributos valiosos, que se intercetam entre si, com o intuito de melhorar o potencial 

de promoção da saúde e bem-estar das pessoas nos locais de trabalho. 

O PNSM dá o seu contributo, desenvolvendo várias iniciativas, de acordo com as 

diretrizes da OMS, que visam: promoção de autocuidados, da comunidade, cuidados de saúde 

primários e serviços especializados de saúde mental de forma à promoção da saúde mental 

(DGS,2021). Muitas instituições de saúde começaram a disponibilizar apoio psicológico, 

consultas de psiquiatria e psicoterapia, presencial e por videoconferência (DGS, 2021), surgiram 

muitos aplicativos online com estratégias de meditação e aulas de relaxamento, outras 

instituições criaram condições para facilitar o equilíbrio da vida pessoal e o trabalho. 

Sendo os enfermeiros considerados, pela OMS, como um dos mais importantes recursos 

nos serviços de saúde, é urgente uma consciencialização da existência de diversos fatores 

protetores e promotores geradores de stress intrínsecos à profissão de enfermagem, de forma a 

estruturar um plano de intervenção e prevenção do burnout neste grupo profissional, tendo por 

base o desenvolvimento de estratégias que visem a sua identificação o mais precoce possível 

(Borges et al., 2019). Neste contexto, tornam-se indispensáveis a formação e o desenvolvimento 

de competências emocionais nos enfermeiros, através da promoção do empowerment como 

instrumento de melhoria da gestão de situações adversas ou hostis e no manuseamento de 

fontes de stress intrínsecas às práticas que desenvolvem (Faria et al., 2019).  

Apesar de nos últimos anos se ter vindo a apostar (ainda que nem sempre com a 

intensidade, frequência e profundidade necessárias para evitar o aumento do burnout) nas 

estratégias de prevenção de burnout, a pandemia COVID-19 veio impor novas e intensas 

exigências, implicando repensar nas estratégias de prevenção em função da reconfiguração do 

atual contexto de trabalho. Torna-se urgente continuar a identificar e inovar novas estratégicas 

exequíveis e eficazes de coping de forma a promover a qualidade de vida no trabalho destes 

profissionais, e consequentemente a segurança e qualidade nos cuidados que prestam.  
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2. PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

O conceito de Promoção da Saúde surge pela primeira vez na Carta de Ottawa em 1986, 

sendo descrito como um processo de capacitação de pessoas e comunidades, com vista a me-

lhorar a sua qualidade de vida e obter ganhos em saúde (WHO, 1986).  

Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde é o processo que visa criar condições 

para que as pessoas aumentem a sua capacidade de controlar os fatores determinantes da sa-

úde, no sentido de a melhorar, visando advogar (por meio da defesa da saúde, tornando fatores 

políticos, económicos, sociais, culturais e ambientais favoráveis à saúde), capacitar (reduzir as 

desigualdades para que as populações atinjam o seu potencial máximo em saúde através do 

controlo de fatores determinantes) e mediar (através da coordenação de setores e dos seus 

intervenientes) (DGS, s.d.; WHO,1986). 

A promoção da saúde tem como finalidade a obtenção do bem-estar físico, mental e so-

cial, recorrendo a medidas que enfatizem a alteração dos estilos de vida, quer do indivíduo, como 

da comunidade (Stanhope & Lancaster, 2011). Nesta perspetiva, a promoção da saúde deve ser 

igualmente valorizada no ambiente de trabalho, tendo como finalidade a melhoria do nível de 

bem-estar dos profissionais. 

O desenvolvimento pessoal, social e das comunidades, requer um acesso contínuo à 

informação, oportunidades de aprendizagens, educação para a saúde e espaço para o reforço 

das suas competências, obtendo ganhos em saúde e promovendo um meio ambiente envolvente 

mais saudável, que permitam uma tomada de decisão consciente (WHO, 1986). 

Neste contexto, Stanhope e Lancaster (2011) enaltecem o papel dos enfermeiros na pro-

moção da saúde das comunidades, reconhecendo a relevância da prevenção da doença e pro-

moção da saúde como foco da prática de enfermagem. A promoção da saúde compreende um 

comportamento que visa a aquisição de um nível elevado de saúde, enquanto a prevenção da 

doença, ou proteção à saúde, traduz-se num comportamento que visa a redução da ameaça da 

doença, através da sua deteção precoce ou a manutenção funcional de um determinado estado 

de saúde (Pender et al. (2014).  

 A educação para a saúde apresenta-se como um dos principais focos, no âmbito da pro-

moção da saúde. A educação para a saúde compreende as oportunidades construídas de forma 

intencional, relacionadas com a aprendizagem e que envolvem formas de comunicação que vi-

sam melhorar a literacia em saúde, incluindo o aumento do conhecimento e o desenvolvimento 

de competências de vida que reforçam a saúde individual e comunitária (WHO, 1998). 

 Neste contexto, a literacia é determinante na promoção da saúde, já que envolve o co-

nhecimento, a motivação e a competência dos indivíduos, para aceder, compreender, avaliar e 
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aplicar a informação, visando a tomada de decisão informada e consciente sobre a promoção da 

saúde e a prevenção da doença, bem como o acesso aos cuidados de saúde, com o intuito de 

promover o bem-estar ao longo do ciclo de vida (DGS, 2019). Através da promoção da literacia 

em saúde, o enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, no âmbito 

de um projeto de intervenção comunitária, tem a possibilidade de intervir na comunidade propor-

cionando-lhe informação potenciadora de conhecimentos de acordo com as necessidades, que 

vista a melhorar a sua qualidade de vida. 

 O empowerment surge igualmente como um conceito relevante em promoção da saúde. 

Refere-se à capacitação, e é considerada como um processo através do qual as pessoas ga-

nham maior controlo sobre as decisões que afetam a sua saúde (WHO, 1998). 

É no contexto das organizações de saúde que o conceito de saúde, deve ser reafirmado 

envolvendo ativamente os gestores em prol da melhoria da saúde e bem-estar dos profissionais.  

Aumentar os comportamentos saudáveis e diminuir os comportamentos de risco ou pre-

judiciais à saúde representa o principal desafio no contexto de promoção de saúde. Na sua apli-

cação às instituições, os fatores de risco devem ser igualmente reduzidos, incentivando e facili-

tando o envolvimento dos indivíduos, tendo em conta as suas necessidades, contribuindo para 

a diminuição dos comportamentos de risco, no sentido de a promoção da saúde no local de 

trabalho convergir para o seu bem-estar e saúde, com impacto positivo na qualidade de vida 

desses profissionais.  

Nesta perspetiva, Pender et al., (2014) defende que o conhecimento de teorias e modelos 

individuais de comportamentos de saúde permitirá ao enfermeiro selecionar o modelo mais ade-

quado para alcançar a mudança de comportamento pretendido, tendo em conta as necessidades 

da população a intervir. Para além de uma melhor compreensão dos problemas de saúde, a 

utilização de um modelo conceptual de Enfermagem contribui para o desenvolvimento do conhe-

cimento, essência da prática do exercício profissional. 

2.1. O MODELO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DE NOLA PENDER 

 

O recurso à utilização de modelos e teorias no âmbito da promoção da saúde, na prática 

de enfermagem, para além de contribuir para a promoção de conhecimento, reflexão e decisão 

das intervenções, pode facilitar a compreensão dos determinantes de saúde e orientar na 

resposta às necessidades dos intervenientes, possibilitando maiores oportunidades na obtenção 

de objetivos, tanto na promoção da saúde como na prevenção da doença (Victor et al., 2005).  
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O modelo da Promoção da Saúde de Nola Pender [MPSNP] foi pela primeira vez 

publicado em 1982, sendo revisto e melhorado ao longo do tempo, de forma a tornar este modelo 

teórico mais adaptado e com mais potencial de utilização em intervenções de enfermagem mais 

sustentadas e estruturadas no âmbito da promoção de saúde (Pender et al., 2015).  

O MPSNP surge como uma proposta para integrar a enfermagem à ciência do 

comportamento, considerando que a saúde é um estado dinâmico positivo e que a promoção da 

saúde visa aumentar o bem-estar da pessoa e contribuir para estabelecer ambientes saudáveis, 

identificando os fatores que influenciam e motivam as pessoas na adoção de comportamentos 

promotores de saúde (Pender et al., 2015; Victor et al., 2005). Neste sentido o ambiente de 

trabalho deve ser valorizado, quando tem como finalidade o desenvolvimento da saúde, a 

melhoria do nível de bem-estar dos profissionais de saúde, mais especificamente quando se trata 

dos enfermeiros. 

Este modelo defende que a saúde pode ser alcançada por qualquer indivíduo, e enfatiza 

o seu papel ativo na gestão dos comportamentos da saúde, que será determinante na sua saúde, 

tendo como pilar dominante nos cuidados de saúde o autocuidado. A promoção da saúde emerge 

como a forma de mostrar o caminho às pessoas para mudar os seus estilos de vida através de 

estratégias educacionais e suporte que contribuam para atingir a saúde e bem-estar (Pender et 

al., 2015).  

Neste contexto, este modelo defende que os enfermeiros são os profissionais de saúde 

com importante papel na promoção da saúde a toda a população e comunidade, com 

competências para a promoção e criação de um ambiente dinâmico potenciador de mudança de 

comportamentos de saúde (Pender et al.,2014).  

O empoderamento, ou capacitação, da comunidade, resultante da integração do 

conhecimento científico e de diversas estratégias comunitárias traduz-se em ganhos em saúde 

de toda a comunidade (Pender et al., 2015). 

Os principais conceitos integrados no MPSNP são a saúde, ambiente, pessoa e 

enfermagem. A Saúde é percecionada com o objetivo de atingir uma melhoria do nível de bem-

estar pelas pessoas, pelos grupos e comunidades sendo que a avaliação deve ser realizada ao 

longo da vida, segundo uma perspetiva holística. O Ambiente é o resultado das relações da 

pessoa com os recursos de saúde, económicos e sociais. A Pessoa é percecionada como 

detentora de um papel ativo na tomada de decisão da resolução de problemas, enaltecendo o 

potencial que cada um tem na mudança de comportamentos de saúde. A Enfermagem está 

relacionado com as estratégias de intervenção de enfermagem para as ações de promoção da 

saúde, de modo a permitir a adoção de comportamentos promotores de saúde tendo por base o 

autocuidado (Victor et al., 2005). 
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O MPSNP integra vários constructos e apresenta uma estrutura que visa agregar a 

perspetiva de enfermagem do funcionamento holístico e da ciência do comportamento com 

fatores que influenciam os comportamentos em saúde. Este apresenta três grandes dimensões 

que se subdividem em variáveis (Victor et al.,2005): 

- Características e experiências individuais, onde se inclui o comportamento anterior 

(que pode ser modificado) e os fatores pessoais: fatores biológicos (idade, índice de massa 

corporal, agilidade); fatores psicológicos (autoestima, automotivação e a perceção da saúde) e 

socioculturais (educação e nível socioeconómico), ou seja, caraterísticas únicas do individuo que 

exercem influência sobre o seu comportamento de saúde. 

- Sentimentos e conhecimentos sobre o comportamento que se pretende alcançar, e 

é subdividido em seis variáveis: os benefícios da ação (representações mentais positivas que 

reforçam as consequências de adotar determinado comportamento), barreiras percebidas para 

a ação (perceções negativas sobre um comportamento); autoeficácia percebida (julgamento das 

capacidades pessoais de organizar e executar ações); sentimentos relacionados ao 

comportamento (reflete uma reação emocional direta ou uma resposta nivelada ao pensamento 

que pode ser positivo ou negativo); influências interpessoais da família, cônjuges ou outras 

pessoas, assim como normas ou modelos sociais e por último influências situacionais, em que o 

ambiente pode ser facilitador ou não de comportamentos de saúde; 

- Resultado do comportamento engloba o compromisso com o plano de ação, em que 

ações possibilitam ao indivíduo manter-se no comportamento de promoção da saúde esperado. 

Inclui as exigências imediatas e preferências, assim como o comportamento de promoção da 

saúde, como resultado da implementação do modelo, o que permite avaliar a efetividade da 

intervenção, potenciando a saúde, o bem-estar, a autorrealização, autoestima e qualidade de 

vida da pessoa e da comunidade. 
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Para a compreensão do modelo, recorremos à sua representação gráfica (Figura 1), no 

sentido de explicar a relação das componentes principais e das variáveis, tendo em vista o 

enquadramento e avaliação das ações de promoção de saúde a implementar. 

 
Figura 1- Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender.  

Fonte: Sakraida,2004 
 

Em síntese, o MPSNP descreve a natureza multidimensional das pessoas, como elas 

interagem com o seu ambiente de forma a melhorar a capacitação em saúde, qualidade de vida 

e funcionalidade, ao longo do ciclo vital. O modelo ao apresentar-se como uma proposta para a 

realização das intervenções de enfermagem em promoção da saúde, reconhece que: cada 

pessoa tem caraterísticas únicas e experiências pessoais que condicionam os seus 

comportamentos; o conhecimento específico do comportamento tem um importante componente 

motivacional; as variáveis podem ser modificadas através de intervenções de enfermagem; a 

promoção de comportamentos saudáveis é o resultado comportamental desejado. 

Desta forma podemos concluir que o modelo de Nola Pender incide sobretudo no 

processo de capacitação, aumentando o nível dos conhecimentos das pessoas, promovendo a 

adoção de comportamentos de saúde saudáveis, que visem o seu bem-estar. Considerando que 

atualmente os enfermeiros enfrentam uma sobrecarga de exigências laborais, expostos a 
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condições de trabalho desgastantes, que potenciam o stress e propiciam o desenvolvimento da 

SB, torna-se fulcral disponibilizar a estes profissionais as ferramentas necessárias, para que 

estes estejam melhor preparados para responder às adversidades e desafios do futuro, em 

contexto laboral. 

Para que isso seja uma realidade, importa ultrapassar algumas barreiras. Uma das 

barreiras identificada está relacionada com a falta de informação e sensibilização para a 

problemática da SB, dada a desvalorização dos sintomas e o estigma da doença mental em 

contexto de trabalho. Desta forma, pretendemos contribuir para mudanças nos comportamentos 

dos enfermeiros face a esta problemática, através de um processo de aquisição de novos 

conhecimentos e estratégias promotoras de bem-estar, que visam o alcance de ambientes de 

trabalho saudáveis, com impacto na sua saúde e qualidade de vida, e consequentemente na 

melhoria da qualidade dos cuidados prestados. 

2.2. PROMOÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL 

 

Reconhecendo que o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável é um direito 

fundamental, e que a atual globalização deve ser acompanhada de medidas preventivas que 

garantam a saúde e segurança de todos os trabalhadores, incluindo a prevenção de novos e 

emergentes riscos profissionais, urge a necessidade de melhorar e reforçar a atenção e a 

intervenção em Saúde Ocupacional (DGS, 2018a). 

Neste âmbito, de acordo com referenciais internacionais, a Promoção da Saúde no Local 

de Trabalho é encarada na Declaração de Luxemburgo (Workplace Health Promotion) como uma 

estratégia corporativa e de envolvimento, entre empregadores, trabalhadores e a sociedade em 

geral, que pretende melhorar o potencial de promoção da saúde e bem-estar das pessoas nos 

locais de trabalho (DGS, 2018a). Esta abordagem contribuiu para impulsionar a saúde 

ocupacional e o seu incremento na sociedade atual, contribuindo para aumentar a importância 

dos serviços de Saúde Ocupacional dentro das entidades e empresas empregadoras (DGS, 

1997).  

A Saúde Ocupacional (SO), ou Segurança e Saúde no trabalho, tem como intuito a 

prevenção dos riscos profissionais e promoção da saúde do trabalhador e visa garantir ambientes 

de trabalho saudáveis que: “Evitem ou minimizem a exposição profissional a fatores de risco, 

suscetíveis de comprometer a saúde do trabalhador; Assegurem uma elevada qualidade de vida 

no trabalho; Permitam alcançar elevados níveis de conforto, saúde e bem-estar físico, mental e 

social a todos os trabalhadores.” (DGS, 2018a, p. 4). 
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A OMS no Plano de Ação global para a saúde dos trabalhadores 2008-2017 promove 

políticas a adotar para proteger, promover e melhorar a saúde de todos os trabalhadores. Este 

plano assenta na prevenção de riscos ocupacionais, proteção dos trabalhadores e promoção da 

saúde e incentiva aos países membros a elaboração de instrumentos de política sobre a saúde 

dos trabalhadores que priorizem: proteger e promover a saúde no local de trabalho, melhorar o 

acesso a SO, comunicar evidência para implementar na ação e prática laboral e incluir a 

importância da saúde dos trabalhadores em outras políticas (WHO, 2013). 

Neste contexto, a nível nacional, o “Programa Nacional de Saúde Ocupacional: Extensão 

2018-2020” da DGS, apresenta-se como um instrumento de orientação estratégica em matéria 

de SO, impulsionando a ação nacional, regional e local quanto à proteção e promoção da saúde 

dos trabalhadores (DGS, 2018a).  

O PNSOC encontra-se em consonância com o PNS 2020, nos eixos estratégicos de 

“Políticas saudáveis”, “Cidadania em saúde” e “Equidade e acesso adequado aos cuidados de 

saúde” (DGS, 2015). O eixo estratégico “Políticas saudáveis” visa a promoção da saúde e 

prevenção da doença, através da criação de ambientes saudáveis, promotores de saúde e bem-

estar nos locais de trabalho; fomenta oportunidades para os profissionais optarem por estilos de 

vida e práticas saudáveis no trabalho; fomenta o desenvolvimento do potencial de saúde dos 

profissionais; promove uma intervenção precoce nos fatores de risco para a prevenção da 

doença crónica, diagnóstico precoce e reabilitação do trabalhador no local de trabalho. No eixo 

“Cidadania em saúde” visa o incremento da literacia em SO e capacitação dos profissionais sobre 

os riscos profissionais a que estão expostos, que potenciam o cumprimento de medidas 

preventivas em prol da sua saúde, segurança e bem-estar e, consequentemente, de terceiros. 

No último eixo, “Equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde” na disponibilidade de 

serviços de saúde de qualidade com o intuito de obtenção de ganhos em saúde (DGS, 

2015;2018a). 

O PNSOC interseta-se com diversas áreas e programas de saúde, potenciando os 

mesmos positivamente através da sua intervenção. Neste contexto, contribui para os objetivos 

do “PNS: Revisão e Extensão a 2020” declarando compromisso em: “Promover contextos 

favoráveis à saúde ao longo do ciclo de vida” e “Obter ganhos em saúde” atuando na redução 

da incidência e prevalência de doenças “ligadas” ao trabalho (DGS, 2015). A SO intervém em 

várias áreas e programas, nomeadamente, no âmbito da saúde mental através do Plano Nacional 

de Saúde Mental (PNSM) e dá primazia aos espaços de trabalho, considerados pela OMS, locais 

prioritários para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, onde se inclui o stress 

profissional e os riscos psicossociais a que os profissionais estão expostos (DGS, 2018a; OE, 

2014). Estabelece ainda um alinhamento temporal com a “Estratégia Nacional para a Segurança 
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e Saúde no Trabalho 2015-2020”, que enfatiza os objetivos gerais estabelecidos no PNSOC 

(DGS, 2018a). 

2.2.1. O Enfermeiro como promotor da Saúde Ocupacional 
 
 

As condições de saúde dos trabalhadores podem afetar de forma positiva ou negativa a 

comunidade, pois uma população trabalhadora em risco pode comprometer a saúde do meio 

envolvente, direta ou indiretamente. Estabelecendo um paralelismo, podemos considerar uma 

fábrica sem condições ambientais de segurança pode afetar não só os trabalhadores, como a 

população próxima. Neste sentido, um profissional de saúde em risco pode afetar da mesma 

forma os utentes que atende, pela qualidade e segurança que oferece nos cuidados prestados 

(Finkel, 2018).   

A OMS defende que para se produzir impacto em SO deve-se procurar assegurar a 

coerência das políticas, nomeadamente com a Saúde Pública (DGS, 2018a). Nesta ótica, a 

promoção da SO, tendo como pressuposto principal a promoção de ambientes de trabalho 

saudáveis, constitui-se como uma pedra basilar do Plano de Ação Comunitária, tornando-se num 

instrumento eficaz da Saúde Pública, pela promoção da saúde da comunidade em geral 

(OE,2014). 

A promoção da saúde no local de trabalho é alcançada através de um processo de 

capacitação dos trabalhadores, conferindo-lhes autonomia na tomada de decisão acerca da sua 

própria saúde, onde o enfermeiro de SO, ou o enfermeiro do trabalho, assume um papel de 

destaque (OE,2014).  

Os enfermeiros de SO, também denominados enfermeiros do trabalho (ET), são o maior 

grupo profissional de saúde que presta serviços nos locais de trabalho, possuindo um papel 

fundamental na gestão da SO, através da proteção e promoção da saúde dos profissionais 

(WHO, 2001). 

A prática clínica dos enfermeiros do trabalho norteia-se nos conceitos e princípios da 

prática de Saúde Pública, focando a prevenção, a capacitação e a manutenção da saúde, bem 

como o controlo e a eliminação dos riscos para a saúde no local de trabalho (WHO, 2001). 

O enfermeiro do trabalho ocupa uma posição privilegiada, dada a sua proximidade com 

o trabalhador, para planear, realizar, coordenar e avaliar intervenções de promoção da saúde 

dos indivíduos e grupos em contexto laboral, de acordo com as necessidades identificadas. (OE, 

2014; WHO, 2001). Os enfermeiros possuem as competências necessárias para identificar 

mudanças precoces nas práticas laborais, pela redução à exposição aos riscos, representando 
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importantes catalisadores de mudanças no local de trabalho, destacando o seu papel na 

prevenção primária (OE, 2014).  

A educação para a saúde como ponto chave na promoção da saúde no local de trabalho, 

constituiu um alicerce no papel do enfermeiro de SO. As suas intervenções são determinantes 

na mudança de condutas e atitudes dos profissionais, incentivando à promoção de hábitos de 

vida saudáveis. Possui ainda um papel importante em outras funções como são a gestão, 

coordenação de programas, consultadoria e investigação (OE, 2014). 

Nesta perspetiva, o planeamento em saúde proporciona um valioso contributo nas 

organizações laborais, pois potencia o desenvolvimento sustentável das empresas, através da 

promoção de saúde no local de trabalho, resultante da identificação e intervenção das 

necessidades e problemas da comunidade laboral. Enfatiza a capacidade das pessoas para 

agirem sobre os fatores determinantes da saúde individual e coletiva, com vista à adoção de 

comportamentos promotores de saúde e à criação de ambientes de trabalho mais saudáveis 

(Laranjeira, 2016). 

Posto isso, o enfermeiro Especialista em Saúde Comunitária e de Saúde Pública assume-

se como uma peça fundamental neste domínio, identificando necessidades e prioridades na 

saúde ocupacional, estabelecendo metodologias de intervenção direcionadas à população-alvo, 

otimizando estratégias preventivas que visem o alcance de ambientes de trabalho saudáveis, 

com impacto na sua saúde e qualidade de vida, e consequentemente na melhoria da qualidade 

dos cuidados prestados (DGS, 2018a; OE, 2014).  
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II. ENQUADRAMENTO PRÁTICO 

 
Na segunda parte deste relatório apresentamos de forma pormenorizada todas a etapas de 

desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária implementado.  

1. METODOLOGIA 
 
A metodologia implica uma sistematização ou padrão de implementação, que possibilita o 

desenvolvimento do projeto de intervenção, promove a eficácia e a eficiência através da ordem 

de execução de tarefas, além do tempo investido e dos recursos, com vista à obtenção dos 

resultados definidos. 

 
1.1. METODOLOGIA DO PLANEAMENTO EM SAÚDE 
 

O Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública assume uma 

posição privilegiada e um papel central junto das comunidades, caminhando na direção das suas 

necessidades, procurando dar resposta às mesmas e mediando obstáculos, pelo que este 

representa um elemento chave no reconhecimento das dificuldades e problemáticas enfrentadas 

pela comunidade. Desta forma, a implementação do planeamento em saúde torna-se uma mais 

valia, considerando os ganhos efetivos em saúde decorrentes da sua aplicação, utilizando 

estratégias adequadas à diversidade dos contextos, com o objetivo primordial de proporcionar 

uma melhor qualidade de vida às pessoas, grupos e comunidades.  

O projeto de intervenção desenvolvido alicerçou-se na Metodologia do Planeamento em 

Saúde de Imperatori e Giraldes (1993), sendo também esta a metodologia utilizada por Tavares 

(1990), para a aquisição de competências do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, pois permite identificar as necessidades do indivíduo e 

comunidade, delineando prioridades, implementando intervenções e avaliando os resultados.  

O Planeamento em Saúde define-se “como a racionalização do uso de recursos com vista 

a atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como 

prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio-

económicos.” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.23). Procura, através da promoção da saúde, da 

prevenção de doenças, da cura e da reabilitação, obter um estado de saúde com mudanças de 

comportamento das populações (Tavares, 1992).  

Carateriza-se por um processo dinâmico e contínuo, indissociável dos determinantes da 

saúde e da relação destes com o ambiente onde a instituição de saúde se insere. O seu propósito 

é alcançar os objetivos delineados e reduzir o problema ou os problemas de saúde considerados 
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prioritários, nunca se considerando uma etapa “(…) como inteiramente concluída porque na fase 

seguinte será sempre possível voltar atrás e recolher mais informações que levam a refazê-la” 

(Imperatori & Giraldes, 1993, p.28). 

Segundo os mesmos autores, é constituído por várias fases: o diagnóstico da situação, 

definição de prioridades, fixação de objetivos, seleção de estratégias, elaboração de programas 

e projetos, preparação da execução, execução e avaliação. Todas as fases estão interligadas 

entre si, dependendo umas das outras (Imperatori & Giraldes, 1993). 

A utilização da metodologia proposta, foi o alicerce em cada etapa do desenvolvimento 

do presente projeto, desde a fase de diagnóstico, estabelecendo-se as prioridades em saúde, 

formulação de objetivos e estratégias direcionadas face à priorização das necessidades. A sua 

utilização facilitou o desenho das intervenções, a mobilização dos recursos da comunidade e o 

estabelecimento de parcerias. 

O presente projeto teve como referencial teórico o Modelo de Promoção da Saúde de 

Nola Pender, como meio facilitador para compreender os determinantes em saúde e orientar na 

procura de soluções que possam responder às necessidades da população alvo de intervenção. 

 

1.2. INSTRUMENTO E MÉTODO DE RECOLHA DE DADOS 
 

De forma a realizar o diagnóstico de saúde da população alvo, foi aplicado o questionário, 

como instrumento de colheita de dados à população alvo, de forma a avaliar a prevalência de 

burnout. 

 O método de recolha de dados utilizado foi inquérito por questionário online, através do 

Google Forms, compostos por duas partes: o questionário sociodemográfico, que teve como 

objetivo caraterizar a população e o Questionário Copenhagen Burnout Inventory [CBI] (anexo 

I), validado à população portuguesa por Fonte (2011) [CBI-PT], utilizado para avaliar o nível de 

burnout nas três dimensões da população em estudo.  

Foi explicado o âmbito do estudo à equipa de enfermeiros, em reunião semanal de 

equipa, de forma a formalizar e informar a finalidade do mesmo, com vista à adesão e 

colaboração e envolvimento da equipa de enfermeiros. 

O questionário desenvolvido de forma digital foi disponibilizado ao enfermeiro gestor, 

através de um link de acesso, que, por sua vez o encaminhou para toda a equipa para os seus 

e-mails institucionais, ficando disponível online para resposta (apêndice I). Os dados foram 

recolhidos entre 27 de fevereiro de 2022 e 7 de março de 2022, data em que se obteve a 

totalidade das respostas dos inquiridos. 
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O link de acesso ao formulário do Google Forms pode ser consultado em: 

https://docs.google.com/forms/d/1MEdiWp3DSbgEiJZvD2d5WXxvvpGNJwMitHuiZYO1LY/prefill  

 O questionário sociodemográfico é composto por doze questões, de modo a 

caraterizar a população de acordo com as variáveis selecionadas, As variáveis 

sociodemográficas englobam o género, idade, estado civil e habilitações literárias. As variáveis 

profissionais compreendem o tempo de exercício de profissão, tipo de contrato de trabalho, nº 

de horas diárias de trabalho e se no último ano gozou férias/“No último mês gozou férias?”/“No 

último ano, pensou em mudar de profissão/instituição/serviço?”/”No último mês teve necessidade 

de faltar ao trabalho por sentir-se esgotado/a, ou devido a problemas de saúde relacionado com 

o trabalho?”/”Já participou em alguma atividade relacionada com a saúde ocupacional?”/”Tem 

alguma sugestão de atividade ou intervenção na área da saúde ocupacional, que pudesse ser 

realizada no seu local de trabalho?”. 

O questionário CBI-PT é composto por dezanove questões e visam avaliar três 

dimensões da síndrome de burnout, e se agrupam em três subescalas de medida relacionadas 

com os aspetos pessoais, do trabalho e do utente.   

A primeira dimensão pretende avaliar o Burnout Pessoal, que é definido por um estado 

de esgotamento físico e psicológico prolongado e pretende avaliar sintomas de esgotamento 

gerais. É constituída por seis questões (itens 2, 4, 7, 9, 10, 11), e a pontuação total da escala é 

a média do score dos itens, sendo a pontuação: Sempre – 100, Frequentemente – 75, Às vezes 

– 50, Raramente – 25, Nunca/quase nunca – 0. Considera-se como um elevado nível de burnout 

os valores iguais ou superiores a cinquenta pontos.  

A dimensão Burnout relacionado com o trabalho, analisa o esgotamento físico e 

psicológico prolongado, relacionado com o trabalho da pessoa e é utilizado para avaliar sintomas 

de esgotamento relacionados ao trabalho. É constituído por 7 questões (itens 3, 5, 8, 12, 13, 14, 

17,). Relativamente às pontuações, nas questões 13, 14 e 17, verifica-se: Muito – 100, Bastante 

– 75, Assim, assim – 50, Pouco – 25 e Muito pouco – 0. Nas questões 3, 5 e 8 a pontuação será: 

Sempre – 100, Frequentemente – 75, Às vezes – 50, Raramente – 25, Nunca/quase nunca – 0. 

Na questão 12 os scores são invertidos, isto é: Nunca/quase nunca – 100, Raramente – 75, Às 

vezes – 50, Frequentemente – 25 e Sempre – 0. A pontuação total da escala é a média dos 

scores dos itens. Considera-se um elevado nível de burnout os valores iguais ou superiores a 

cinquenta pontos.   

A última dimensão, com seis questões (itens 1, 6, 15, 16, 18, 19), estuda o Burnout 

relacionado com o utente, avaliando o sentimento de esgotamento relacionado com o trabalho 

com os utentes. Nas questões 15, 16, 18 e 19 verificam-se as seguintes pontuações: Muito – 

100, Bastante – 75, Assim, assim – 50, Pouco – 25 e Muito pouco – 0. Nas restantes verifica-se: 

https://docs.google.com/forms/d/1MEdiWp3DSbgEiJZvD2d5WXxvvpGNJwMitHuiZYO1LY/prefill
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Sempre – 100, Frequentemente – 75, Às vezes – 50, Raramente – 25 e Nunca/quase nunca – 

0. A pontuação total da escala é a média dos scores dos itens. Considera-se um nível elevado 

de burnout aos valores iguais ou superiores a cinquenta pontos (Fonte, 2011). 

A frequência com que cada sentimento ocorre é avaliada numa escala tipo likert com 5 

opções de resposta, pontuando 0,25,50,75 ou 100, de acordo com as instruções do autor. A 

pontuação total da escala é a média dos scores dos itens, variando entre 0 e 100 pontos.  

Considera-se um nível elevado de burnout aos valores iguais ou superiores a cinquenta 

pontos (Fonte, 2011; Kristensen, et al, 2005). Os níveis de burnout dos enfermeiros deste estudo 

para cada subescala foram divididos entre baixo e alto nível de burnout, sendo baixo nível de 

burnout atribuído a uma pontuação final inferior ou igual a 50 e um alto nível de burnout atribuído 

a uma pontuação final igual ou superior a 50 pontos. 

A recolha de dados foi realizada através da aplicação Google Forms, garantindo o 

anonimato e a confidencialidade dos dados obtidos, não estando presente qualquer informação 

que permita a identificação dos participantes.  

Os dados foram recolhidos com participação voluntária, após assinarem o Consentimento 

Informado livre e Esclarecido (apêndice II), que surge no início do questionário aplicado através 

do formulário Google Forms. 

A recolha de dados para desenvolvimento do projeto foi planeada ocorrer em dois 

momentos distintos: antes da intervenção, permitindo desenvolver o diagnóstico da situação 

através da aplicação do questionário e depois da intervenção, onde será efetuada a avaliação 

da intervenção implementada. 

1.3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

Como a investigação científica no âmbito da saúde envolve seres humanos, as 

considerações éticas são um foco constante em todo o processo de investigação.  

Neste âmbito, segundo Fortin (2009), quaisquer que sejam os aspetos a estudar, a 

investigação deve ser conduzida no respeito pelos direitos da pessoa. A investigação que incide 

em seres humanos pode, eventualmente, causar danos nos direitos e liberdade das pessoas, 

pelo que é essencial tomar diligências prévias para proteger os direitos e liberdade daqueles que 

aceitam participar de forma voluntária nos processos de investigação.  

O desenvolvimento de um projeto de investigação deverá, portanto, obedecer aos 

seguintes critérios, segundo Fortin (2009) obter o consentimento informado dos participantes, 

respeitar a vida privada e os grupos vulneráveis, manter a confidencialidade das informações 

que são consideradas privadas, respeitar a justiça e a equidade e equilibrar as vantagens e os 

inconvenientes, devendo estes serem minimizados e as vantagens maximizadas. 
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A Enfermagem enquanto profissão autorregulada, tem definidos os princípios éticos e 

deontológicos que o profissional deve cumprir no seu exercício, tanto no Código Deontológico 

do Enfermeiro [CDE] como no Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE], 

onde se inclui a investigação (Nunes, 2013). A investigação surge “como área de intervenção 

(no REPE), como um dever (Artigos 78° e 88°, do CDE e Artigo 9°, pontos 5 e 6 do REPE) mas 

simultaneamente como um direito dos Enfermeiros” (Nunes, 2013, p.8). Nestes documentos 

estão bem patentes os direitos e deveres dos enfermeiros no desempenho das suas funções, 

sustentados num exigente cumprimento de princípios éticos. 

Importa assim ressalvar, que ao longo de todas as fases do presente projeto de 

intervenção foram considerados, acautelados e respeitados todos os princípios estabelecidos, 

tal como aspetos éticos e legais.  

Deste modo, com base nesses pressupostos, na primeira fase, antes de efetuar qualquer 

recolha de dados, o projeto em questão, foi primeiramente autorizado pelo Enf.º Coordenador da 

UFACeS, assim como da Enfermeira Supervisora e Especialista em Enfermagem Comunitária e 

de Saúde Pública, sendo também requerida a autorização de pesquisa nas plataformas e bases 

de dados disponíveis na unidade. 

Na segunda fase, foi realizado o pedido de parecer á Comissão de Ética [CE] para a 

Saúde da Unidade Local de Saúde [ULS] e respetivo Conselho de Administração através de um 

requerimento para estudos de investigação (anexo II), com parecer favorável nº 02/2022 a 

16/02/2022 (anexo III). 

Para a aplicação do instrumento de colheita de dados, procedeu-se ao devido pedido de 

autorização para aplicação do Questionário o Copenhagen Burnout Inventory validado à 

população portuguesa por Cesaltino Manuel Silveira da Fonte (2011) – [CBI-PT], com parecer 

positivo (apêndice III). 

Na continuidade do respeito pelos pressupostos éticos, importa referir que os 

participantes foram devidamente informados dos objetivos do estudo e igualmente facultada a 

informação do carácter de voluntariedade de participação, através do termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, via online, pela plataforma Google Forms (apêndice II), bem como a 

possibilidade de desistir do estudo em qualquer momento, sem qualquer prejuízo em caso de 

não participação/desistência. Assim, para garantir o direito à confidencialidade, à 

autodeterminação e anonimato, todos os participantes tiveram acesso ao consentimento 

informado, no inicio do preenchimento do formulário era solicitado ao participante confirmar o 

seu consentimento, caso não concordasse, o formulário seria finalizado. Foi dada a possibilidade 

do consentimento ser guardado pelo participante. 
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A recolha de dados através da aplicação Google Forms foi realizada de forma anónima, 

não estando presente qualquer informação que permita a identificação dos participantes. Os 

dados recolhidos foram tratados e os resultados divulgados de forma agregada pela 

investigadora, sendo apenas solicitadas informações pertinentes para o estudo em causa. Foi 

igualmente garantido não existir registo de nenhum identificador eletrónico como o n.º do IP, do 

IMEI ou MAC address. Os dados recolhidos são utilizados exclusivamente no âmbito da 

investigação. A informação recolhida será guardada o tempo mínimo necessário, posteriormente 

destruída assim que se proceda à publicação ou divulgação dos resultados. 
 Com o intuito de não identificar a unidade de saúde onde foi realizada a investigação, de 

modo a preservar a privacidade dos seus profissionais, foi denominado Unidade Funcional do 

Agrupamento de Centros de Saúde (UFACeS) do Baixo Alentejo. 
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2. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 
   

 O primeiro passo do planeamento em saúde é o diagnóstico de situação, cujo principal 

objetivo pretende conhecer em profundidade os problemas de saúde para determinação das 

reais necessidades de uma população. É nesta etapa onde se faz uma abordagem relativamente 

aos setores económicos e sociais, se identifica os principais problemas de saúde da população 

e os fatores que os condicionam para que se determine as suas causas. Imperatori & Giraldes 

(1993), sublinham a importância de o diagnóstico ser suficientemente alargado, aprofundado e 

simultaneamente sucinto. A partir deste, é possível definir os principais problemas de saúde e 

necessidades reais de uma população. Esta informação deverá ser aprofundada e alargada, mas 

ao mesmo tempo concisa e clara de forma a adequar-se às necessidades do próprio 

planeamento (Imperatori & Giraldes,1993; Tavares, 1990).  

 Nesta fase, a primeira tarefa a realizar deve ser a caracterização do local de intervenção 

e a definição do sujeito ou população (Tavares, 1990). Contudo, é essencial caraterizar não só 

a população em estudo e as suas necessidades em saúde, mas também os serviços disponíveis 

(Imperatori & Giraldes, 1993). 

 Segundo Melo (2020) a Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública deve centrar as 

suas intervenções nas necessidades identificadas pela comunidade, pelo que é fundamental o 

envolvimento da população, consoante seja utilizado um diagnóstico através de dados 

estatísticos (necessidades reais da comunidade), um diagnóstico de proximidade (necessidades 

expressas pela comunidade), ou por se conhecer em profundidade a comunidade com que se 

trabalha (Profissionais de Saúde). 

 Para o projeto em questão atingir o diagnóstico de situação, vários aspetos foram 

equacionados e avaliados previamente. Esses aspetos envolveram, a seleção do método de 

planeamento a utilizar, a seleção e caracterização dos instrumentos de recolha de dados, a 

metodologia de análise dos dados e as questões éticas. Foi realizado o diagnóstico de saúde do 

concelho no decorrer do Estágio I (entre novembro e dezembro de 2021), que se concluiu no 

estágio Final. As restantes etapas do planeamento em saúde, foram definidas e implementadas 

no decorrer do Estágio Final (entre dezembro e maio de 2022). 

 

2.1. ANÁLISE DO CONTEXTO 

 

 Nesta fase será apresentado primeiramente a caraterização do concelho e da 

comunidade, apresentando de seguida a caraterização do local de estágio onde o projeto de 

intervenção foi implementado. 
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2.1.1. Caraterização do Concelho e Comunidade 
 

A área geográfica em estudo insere-se no Baixo Alentejo, que é uma sub-região da 

extensa Região do Alentejo, que abrange uma superfície de 8.542,7 Km2, correspondente a 

cerca de 9,3% do território nacional. A área média das freguesias desta sub-região é de 137,8 

Km2, o que demonstra ser superior à média nacional que é de 29,8 Km2. Encontra-se situada 

no interior da extensa região do Alentejo, mais concretamente na área correspondente ao Baixo 

Alentejo, sub-região que integra treze concelhos (Unidade Local de Saúde [ULS], 2019). 

O território carateriza-se por aglomerados populacionais dispersos e baixa densidade 

populacional, avaliada em 12,1 habitantes por km2, com uma área de 567,2 Km2 e uma 

população de 6920 habitantes, segundo os Censos de 2021. Entre 2009-2020 a população 

residente apresentou um decréscimo de 6,3%, passando de 7.385 para 6.920 pessoas 

(PORDATA, 2021).  

É sede de concelho, inserida na freguesia com maior extensão territorial, com uma área 

de  322,6 km2. A população do concelho em estudo encontra-se distribuída em cerca de 20 

localidades de pequena e média dimensão, administrativamente dividido em quatro freguesias, 

com a planície a dominar a paisagem, sua paisagem de vegetação parca, pouco acidentada, 

terras claras e solos xistosos, apresentando alguns sobreiros e poucas azinheiras e olivais, onde 

predomina a cultura extensiva de cereais (Câmara Municipal [CM], 2021).  

No que diz respeito à constituição da população do concelho por género, de acordo com 

a última atualização disponível, constata-se em 2011 uma população masculina de 3.567 e 

feminina de 3.709 e segundo as estimativas populacionais para o ano 2021, segundo os 

resultados preliminares dos censos 2021 apontam para uma população masculina de 3313 e 

feminina de 3565. Relativamente à distribuição por grandes grupos etários, a faixa etária 0 aos 

14 anos é composta por 809 indivíduos, da faixa etária dos 15 aos 64 anos tem 4.524 indivíduos 

e por fim da faixa etária com idade igual ou superior a 65 anos é formado por 1.587 indivíduos 

(PORDATA, 2021). 

 À semelhança do que tem vindo a acontecer um pouco por todo o Alentejo, trata-se de 

um concelho envelhecido, onde não se dá a substituição das gerações, uma vez que, por um 

lado a taxa de natalidade tem vindo a decrescer e por outro, a esperança média de vida tem 

vindo a aumentar (PORDATA, 2021).  

Atualmente, assiste-se em Portugal a um evidente envelhecimento da população, desde 

o ano 2001 para o ano 2020, de 101.6 para 165.1, e à semelhança do que tem vindo a acontecer 

um pouco por todo o Alentejo, o concelho em estudo segue a mesma tendência, com um índice 

de envelhecimento de 196.3 em 2020 (PORDATA, 2021).  Desta forma, o aumento do índice de 
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envelhecimento da população reflete-se numa pirâmide etária invertida. O concelho passou de 

uma estrutura etária adulta, em 1993, para uma estrutura etária envelhecida em 2018. Esta 

evolução na dinâmica etária foi acompanhada por uma perda de população de 9,5%, resultante 

da redução da natalidade em 16,5% e aumento da mortalidade em 14,8% (Plano Diretor 

Municipal [PDM], 2020).  

A nível socioeconómico, o setor de atividade de predomínio da população ativa do 

concelho é o setor terciário (social e económico) compreendendo cerca de 63,2% da população 

ativa (PORDATA, 2021). 

A taxa de desemprego, mediante os desempregados inscritos nos centros de emprego e 

formação profissional no total da população residente no Município com 15 a 64 anos é de 5,3 

% verificando-se um decréscimento em relação a 2011 que se situava nos 6,9% (PORDATA, 

2021), sendo esta mais elevada no género feminino e na faixa etária entre os 35-54 anos 

(Instituto de Emprego e Formação Profissional, 2021). 

Relativamente ao nível de escolaridade, dados de 2011, refletem uma percentagem de 

analfabetismo preocupante (8,8%) quando comparado com o valor a nível nacional (5,2%), no 

entanto, verifica-se um valor ligeiramente inferior comparativamente às regiões do Baixo Alentejo 

e Alentejo. 

No que respeita aos dados de saúde, a taxa de natalidade do Baixo Alentejo em 2020 

(8.1%) é menor comparativamente à taxa nacional (8,2%), contudo é superior à da Região do 

Alentejo (7,6%), assistindo-se a um valor inferior de 7,1%, no presente concelho. Por outro lado, 

verifica-se uma taxa de mortalidade crescente no concelho em estudo passando de 14.1% em 

1981 para 19,1% em 2020, e igualmente superior relativamente à taxa nacional (12%) e regional 

(17,9%) (PORDATA, 2021). 

 O envelhecimento da população do Baixo Alentejo, tem refletido um aumento da 

incidência de determinado tipo de patologias crónicas, tais como a Hipertensão Arterial, a 

Diabetes, Acidente Vascular Cerebral, a Depressão e o Enfarte Agudo do Miocárdio, muitas delas 

incapacitantes e que pressupõe a adaptação da capacidade de resposta dos cuidados de saúde 

(ULS, 2019).  

De acordo com dados disponíveis de 2019, na Região do Baixo Alentejo as doenças 

cardiovasculares representam a primeira causa de mortalidade com a taxa mais elevada com 

34,7% contra 29,9% da média nacional e os tumores malignos a segunda com 20,5% dos óbitos 

ocorridos nesse ano. É de realçar a morte por Diabetes, que representa 3,7% contra 3,4% da 

média nacional. Os problemas do foro da Saúde Mental têm assumido uma grande relevância, 

sendo a segunda região do país com maior taxa de suicídio em idosos, onde se verifica 1,1% 
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das mortes por suicídio. De salientar que os concelhos mais a sul do distrito apresentam a taxa 

de suicídio mais elevadas, como é o caso do presente concelho (PORDATA,2021).  

Tendo presente as principais causas de mortalidade na região foram priorizados dez 

problemas de saúde, de acordo com o Plano Local de Saúde [PLS] 2018-2020: Hipertensão 

Arterial; Diabetes Mellitus; Perturbações Depressivas; Alterações do Metabolismo dos Lípidos; 

Obesidade; Abuso de Tabaco; Osteoartrose do Joelho; Doença Cardíaca Isquémica; 

Osteoporose; e Doenças de Dentes/gengivas (ULS, 2018).  

Uma vez que existem estratégias e metas transversais aos vários problemas de saúde, 

estes foram agrupados em sete grupos funcionais: Doenças cardiovasculares, Diabetes Mellitus; 

Obesidade; Perturbações Depressivas; Abuso de Tabaco; Doenças dos dentes e gengivas e 

Patotolgia Osteoarticular. Para além da priorização dos problemas de saúde da comunidade, 

foram também identificadas as principais necessidades de saúde, em 6 categorias: Estilo de 

Vida; Cidadania; Ambiente; Acesso; InfraEstruturas; e Saúde Mental (ULS, 2018) (Fig. 2). 

 
Figura 2- Principais necessidades de Saúde.  
Fonte: Plano Local de Saúde 2018-2020, da ULS. 

 

As principais causas de morte no concelho em estudo, de acordo com os últimos dados 

disponíveis de 2019, foram as Doenças do Aparelho Circulatório (35,2%), e Tumores Malignos 

(20,8%), que corrobora a tendência da região. 

Pode-se afirmar que os grandes problemas de saúde detetados são: baixa taxa de 

natalidade, a mortalidade infantil no Alentejo está acima da taxa nacional, a segunda taxa bruta 
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de mortalidade mais elevada de Portugal na proporção de mortes por doenças do aparelho 

circulatório e a segunda taxa mais elevada de morte por diabetes (ULS, 2018). 

Em termos de recursos de saúde, o distrito dispõe de ULS que em termos de cuidados 

de saúde hospitalares disponibiliza à população um hospital e ao nível dos cuidados de saúde 

primários, catorze centros de saúde distribuídos pelos concelhos (ULS, 2021). Neste âmbito, no 

concelho em estudo existem as seguintes unidades funcionais de saúde: Serviço de Urgência 

Básico (SUB), pertence à rede de urgência hospitalar, integrado no Departamento de Urgências 

e Emergências da ULS e configura o primeiro nível de atendimento a situações de urgência de 

proximidade à população da sua área de influência e uma UFACeS, onde o estágio decorreu 

(CM,2020). 

Relativamente aos recursos sociais, dispõe de diversos recursos cujas respostas 

sociais se adequam a cada área específica de intervenção. Na área de intervenção da família e 

comunidade geral, existem serviços de atendimento e acompanhamento social, assim como 

várias instituições sociais dispersas no concelho; na área de intervenção da infância e juventude, 

para crianças e adolescentes existem jardins de infância e centros de atividades de tempos livres. 

Para crianças e jovens com deficiência, com necessidades educativas especiais, existem os 

núcleos de intervenção precoce, associações de acompanhamento infantil e juvenil, centros de 

acolhimento residencial e em centro de dia e atividades ocupacionais (CM,2020, 2021).  

Como oferta desportiva, à infância e restante comunidade no geral, existem diversas 

associações, clubes e grupos recreativos (CM,2020, 2021). 

 

2.1.2. Caraterização do local de estágio 
 

O estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, integra a componente prática 

inserida no Mestrado em enfermagem em associação, decorreu numa UFACeS do Baixo 

Alentejo. 

Segundo o Decreto-Lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro, do Ministério da Saúde [MS] 

(2008), os CSP são o pilar central do sistema de saúde e constituem o primeiro nível de acesso 

da população aos cuidados de saúde, surgindo a criação dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde [ACES] com o intuito de aumentar o acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de 

saúde, desenvolvendo atividades de promoção da saúde e a prevenção da doença, promovendo 

a articulação com outros serviços.  

Os ACES são assim serviços públicos de saúde, tendo “autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que 
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têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada 

área geográfica” (MS, 2008, p.1182).  

A reforma dos CSP, publicada pelo Decreto-Lei nº 28/2008 de 22 de fevereiro, criou as 

Unidades de Cuidados na Comunidade [UCC], que assumem como missão contribuir para 

melhorar o estado de saúde da população da sua área geográfica, à luz do disposto do n. º1 do 

artigo 11º do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro:  

 
“(…) cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e 

comunitário, essencialmente a pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis em 

situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e atua na educação para a saúde, na integração em redes 

de apoio à família e na implementação de unidades móveis de intervenção” (MS, 2008, 

p. 1184).  

 

Os cuidados de saúde prestados pela UCC devem ser definidos com base no “diagnóstico 

de saúde da comunidade e as estratégias de intervenção definidas no PNS e centrando a sua 

organização numa coordenação efetiva entre os programas em desenvolvimento” (MS, 2009, 

p.15439). Deve por sua vez, desenvolver a sua atividade em articulação com profissionais de 

saúde de diversas áreas, em tempo parcial, nomeadamente psicólogos, nutricionistas, 

assistentes sociais, fisioterapeutas, que integram a Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados [URAP]. 

A UFACeS em que se realizaram os estágios, tem como área de abrangência todo o 

concelho e é constituída pela Sede (edifício do Centro de Saúde) e por 5 extensões de saúde. 

Serve a população do concelho todos os dias do ano, das 8h às 20h (dias úteis), e sábados, 

domingos e feriados no período das 9 às 15horas, sempre que necessário no âmbito da Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) (CM, 2020; MS, 2021b). No entanto desde o início 

da pandemia COVID-19 este horário tem sido alargado durante a semana e aos fins-de-semana 

para se dar resposta à vacinação COVID-19, testagem da população em focos localizados de 

infeção e no Atendimento de Doenças Respiratória (ADR). Este serviço é assegurado aos fins-

de-semana das 9h-13h pelos profissionais na presente unidade, com apoio das unidades de 

saúde adjacentes, através de escala mensal rotativa, dando resposta no despiste da SARS-Cov-

2 através da testagem da população e consultas médicas no âmbito das doenças respiratórias 

(MS, 2021b). 

A UFACeS, assegura as suas atividades através de uma carteira de serviços que 

incorporam os cuidados de saúde prestados, organizados por áreas de intervenção, com o intuito 

de responder às necessidades da população e à respetiva vigilância de saúde, de acordo com 
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as estratégias de intervenção definidas no PNS. Assegura, igualmente, o desenvolvimento dos 

programas e projetos do plano de ação do ACES, em estreita articulação com as USF, UCSP, 

USP e com a equipa coordenadora local (ECL), no âmbito da Rede Nacional de Cuidados 

Continuados Integrados (RNCCI) (ULS, 2019).  

A carteira de serviços da UFACeS, incluem o desenvolvimento de projetos na 

comunidade através de atividades de prevenção da doença e promoção da saúde dirigidas a 

grupos específicos e pessoas em situação de dependência, através de visitas domiciliárias. Atua 

em programas de Saúde Prioritários como a prevenção e controlo do tabagismo, promoção da 

alimentação saudável e atividade física, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças 

oncológicas, saúde mental e saúde oral (CM,2020).  

A UFACeS promove e implementa atividades, desenvolvendo parcerias na área da 

Promoção da Saúde e prevenção da Doença, no âmbito do Plano Nacional de Saúde Escolar 

(PNSE), do Programa Nacional de Saúde Materna, do Suporte em Cuidados Paliativos, da 

RNCCI, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância (SNIPI), do Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco 

(NACJR), Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA), Núcleo Local de Inserção (NLI), 

Conselho Municipal de Educação, Núcleo Executivo e Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, entre outros projetos adaptados às necessidades 

da população (CM, 2020, 2021). 

Atendendo à atual situação pandémica, o ano 2020 e 2021, implicou um esforço inédito 

da UFACeS no atendimento de saúde à população, pelo comprometimento no seu acesso, 

devido às restrições impostas pela pandemia. A nível estrutural houve necessidade de 

adaptações e alterações de serviços e instalações para dar resposta à população, verificou-se o 

cancelamento de consultas presenciais, realizando-se as mesmas, maioritariamente, via 

telefónica e todas as atividades e intervenções na comunidade foram suspensas, desde o início 

da pandemia. Todos os programas de saúde prioritários ficaram comprometidos ou suspensos, 

na medida em que todos os recursos foram canalizados para a vacinação COVID-19 e testagem 

à população, motivo pelo qual não se dispõe atualmente de dados consistentes relativamente ao 

ano 2020 e 2021, que possam corroborar a sua tendência e consequentemente a sua variação 

ao longo destes últimos dois anos. 

A população inscrita na UFACeS de acordo com os dados disponibilizados pelo Bilhete 

de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários [BI-CSP], contabiliza 7.495 utentes inscritos, 

até ao més outubro de 2021, sendo 3.710 indivíduos do género masculino e 3.785 indivíduos do 

género feminino. De salientar 1.456 mulheres no período fértil e ainda observar que os indivíduos 

do género feminino apresentam uma maior longevidade. Do total da população inscrita na 
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UFACeS 85,50% têm Médico de Família contra 14,46% que não têm. Pode-se ainda perceber 

que 0,04% não têm Médico de Família por opção. Verifica-se um índice de dependência total de 

58,69% sendo que 18,4% são relativos aos jovens e 40,59% aos idosos. Atendendo aos dados 

da plataforma BI-CSP a população inscrita na UFACeS distribui-se segundo a Figura 3 (MS, 

2021a). 

 

Figura 3- Utentes abrangidos pela UFACeS, em outubro de 2021.  
Fonte: MS (2021a) 

 

A UFACeS é constituída por uma equipa multidisciplinar que engloba quatro médicos de 

família, onze enfermeiros (quatro enfermeiros especialistas em Saúde Comunitária –um deles o 

Enfermeira Coordenador- e um enfermeiro especialista em Reabilitação), oito secretários 

clínicos, um Médico Interno e uma Técnica de Radiologia (MS,2021b). 

Para além destes recursos, a UFACeS faz articulação com outras unidades e serviços da 

ULS de forma a maximizar e potenciar os recursos e ganhos em saúde, contando com a 

colaboração da URAP (Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados), Unidade de Saúde 

Pública (USP), serviços de Proximidade, Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental e Equipa 

Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos.  

A URAP é constituída por profissionais que dão apoio a diversas unidades funcionais da 

área de abrangência da ULS, como é exemplo a Psicologia, o Serviço Social, Serviço de 

Medicina física e Reabilitação (Fisioterapia), a Nutrição, Higienista Oral, Saúde Materna, Terapia 

da Fala. 



 
 

 
set-22 | Página 56 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

Na área da Saúde Mental e Psiquiatria, a consulta médica para adultos e a Consulta de 

Enfermagem (Psiquiatria de Adultos e Pedopsiquiatria) é mensal sendo realizada pela equipa do 

Departamento da Saúde Mental do hospital da área de abrangência (CM, 2020). O serviço de 

Psicologia presta consultas duas vezes por semana (segunda e sexta-feira), o Serviço Social é 

semanal, a Nutricionista com consulta duas vezes por semana (quinta e sexta-feira), Terapia da 

Fala é semanal e o serviço de Medicina Física e Reabilitação (Fisioterapia) presta cuidados 

diários, de acordo com horário fixado. Dispõe ainda de Serviços de Proximidade que dão 

resposta na área da Medicina Interna, Pneumologia, Fisiatria e Psiquiatria. Todos estes serviços 

prestam cuidados mensais, exceto o serviço de Fisiatria que presta cuidados três vezes ao mês. 

 Devido a atual situação pandémica da COVID-19, muitos dos recursos humanos 

supracitados foram canalizados para diferentes áreas, de forma a dar resposta às necessidades 

emergentes do momento, o que obrigou a uma reorganização do serviço, de rotinas, funções, de 

horários, que consequentemente, obedeceram a elevados padrões de exigência profissional, 

expondo os profissionais de saúde a uma pressão de trabalho extrema, exaustão e desgaste 

físico/psicológico, aliada à sobrecarga de trabalho. Vários aspetos são dignos de destaque, 

perante as vivências experienciadas pelos profissionais, tais como, o lidar com o medo do 

contágio, tanto a nível individual, profissional e familiar, assim como o medo do desconhecido, 

da incerteza, mas que foi superado conciliando o profissionalismo, espírito de missão e trabalho 

de equipa, perante uma realidade inédita. 

 Todas estas transformações no ambiente de trabalho provocaram um profundo impacto 

nos seus utentes e profissionais (Serrão et al., 2021). Nesse sentido, os enfermeiros estão entre 

os profissionais de saúde mais afetados (Borges et al., 2021a, 2021b; DGS,2021), através do 

esforço incessante por parte de toda a equipa em assegurar a vacinação a toda a população e 

testes de despistagem do vírus SARS-Cov-2 durante o ano 2021, em deterioração de outras 

áreas de cuidados, que foram suspensos temporariamente. 

Tal como refere Melo (2020), para formalizar um diagnóstico de saúde são necessários 

indicadores (dados epidemiológicos estatísticos), inquéritos (entrevistas, questionários) e as 

pesquisas de consenso (técnicas de brainstorming). 

Tendo presente os problemas da região, conforme o PLS 2018-2020, e de acordo com a 

investigação estatística e epidemiológica realizada, foram priorizados os problemas: 

Hipertensão, Diabetes Mellitus e Envelhecimento Demográfico (ULS, 2018). Tendo em conta a 

situação pandémica, e como já referido anteriormente, com toda a atividade comunitária 

suspensa, impossibilitou a aquisição de dados consistentes que corroborem a tendência da 

região ou a variação atual de determinados indicadores, expressando os problemas reais da 

comunidade.  
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Nesse sentido, no início do estágio foram efetuadas duas entrevistas individuais à 

Enfermeira Orientadora e ao Enfermeiro Coordenador da UFACeS no sentido de avaliar quais 

as necessidades de intervenção da comunidade, sentidas pelos profissionais. Em comum, foram 

expressados sentimentos de exaustão e desgaste físico e psicológico, pelo stress, pressão e 

pela sobrecarga de trabalho a que toda a equipa esteve sujeita, propícios ao desenvolvimento 

de burnout, gerado pelo contexto pandémico da COVID-19, manifestando uma forte preocupação 

relativamente ao bem-estar da equipa de enfermagem e seu impacto na qualidade dos cuidados 

que prestam.  

Após discussão e análise dos problemas/necessidades de saúde identificadas, foi 

selecionado como área problemática prioritária o risco de burnout nos enfermeiros em contexto 

atual de pandemia COVID-19.  

Esta problemática enquadra-se na lista de prioridades em saúde do PLS “Saúde Mental”, 

tendo como objetivo melhorar a resposta clínica e social. Pretende a implementação de iniciativas 

de intervenção comunitária sobre a promoção de saúde mental, através de: criação de sinergias 

com parceiros da comunidade, visando a promoção da saúde mental da população e 

contribuindo para o aumento da literacia em saúde; apoio nas iniciativas que visem o 

desenvolvimento de competências de gestão de fatores desencadeantes ou precipitantes do foro 

de saúde mental e o reforço da articulação entre os níveis de cuidados (primários e hospitalares), 

de forma a promover o diagnóstico e seu tratamento precoce (ULS, 2018). 

Para justificar a conveniência da implementação deste projeto, foi tido por base uma 

pesquisa bibliográfica direcionada para a problemática identificada no diagnóstico de situação e 

aplicado um instrumento de colheita de dados que possa fundamentar a necessidade de 

implementação do presente projeto. 

 

2.2. POPULAÇÃO ALVO 

 

  Segundo Fortin (2009), população é um conjunto de elementos ou de sujeitos que 

possuem características comuns, sendo estas definidas por um conjunto de critérios. A uma 

população que é submetida a um estudo, é intitulada de população-alvo.  

 Foi selecionado a população-alvo, onde foram incluídos no estudo todos os enfermeiros 

em funções na unidade de saúde, que estivessem disponíveis para participar no mesmo, de 

forma voluntária. Não foram definidos critérios de exclusão. 

 A população alvo foi constituída por 10 enfermeiros de uma UFACeS do Baixo Alentejo, 

de uma população total de 11 enfermeiros que exercem funções na respetiva unidade, em que 

10 aceitaram participar no estudo, tendo apenas um elemento recusado. 
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2.3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Neste capítulo irão ser apresentados e discutidos os dados relativos a este estudo, tendo 

em consideração os objetivos definidos inicialmente. 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo simples, que teve por base as respostas 

obtidas em 10 (90,9%) questionários preenchidos, de um total de 11 enfermeiros de uma Unidade 

de Cuidados de Saúde Primários do Baixo Alentejo.  

Os dados foram recolhidos entre 27 de fevereiro de 2022 e 7 de março de 2022, data em 

que se obteve a totalidade das respostas dos inquiridos. 

Os dados foram extraídos através do Google Forms para uma folha de Excel, sendo 

igualmente possível a sua visualização na plataforma (apêndice IV). 

Após recolha e verificação da elegibilidade dos questionários, foram primeiramente 

efetuados os cálculos, de acordo com a instrução do autor, e de seguida realizada a análise e 

tratamento estatístico dos dados obtidos, com recurso ao programa Microsoft Office Excel versão 

2015. Os resultados obtidos são apresentados em seguida. 

A fase empírica propriamente dita, é reservada à análise descritiva dos dados recolhidos 

junto dos participantes por meio de métodos de colheita de dados (Fortin, 2009). Nesse sentido, 

faremos a análise descritiva, ou seja, uma descrição das caraterísticas da população, 

categorizando e agrupando os dados, tendo em conta as diversas variáveis sociodemográficas, 

profissionais e psicossociais (Questionário de avaliação de Burnout- CBI-PT), incluídas no 

presente estudo. 
Para melhor visualização, optou-se por agrupar as variáveis em duas categorias: 

caraterização sociodemográfica e profissional e por último, a caraterização psicossocial onde 

analisaremos os dados obtidos através do questionário de avaliação do nível de burnout CBI-PT. 

 
 
2.3.1. Caraterização sociodemográfica e profissional da população 
 

 A população em estudo é composta por 10 enfermeiros (n=10). 
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Dos resultados obtidos foi possível verificar que a maioria dos inquiridos são do género 

feminino (90%) e 10% do género masculino (Gráfico 1). 

Gráfico 1- Género da população (%) 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Relativamente à idade dos enfermeiros participantes no estudo, verifica-se que têm 

idades compreendidas entre 36 anos e mais de 56 anos de idade, sendo que 30% possuem 

entre 36-45 anos, 40% possuem entre 46-55 anos e 30% possuem mais de 56 anos de idade 

(Gráfico 2). 

Gráfico 2- Idades da população (%) 
Fonte: Elaboração própria 

 

No que diz respeito à situação conjugal, a maioria dos inquiridos é casada, representando 

70%, enquanto 20% divorciados(as) e 10% são solteiros(as) (Gráfico 3). 

Gráfico 3- Estado civil da população (%) 
 Fonte: Elaboração própria 
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Com base no Gráfico 4, podemos verificar ao nível da escolaridade, todos apresentam o 

grau de licenciatura, no entanto, 50% dos enfermeiros possuem apenas o grau de licenciatura, 

30% especialidade e 20% Mestrado. 

Gráfico 4- Habilitações Literárias da população (%) 
 Fonte: Elaboração própria 

 

 Relativamente ao tempo de serviço na profissão, podemos constatar que o tempo de 

serviço na profissão varia entre 6 anos a mais de 15 anos, integrando uma faixa predominante 

de 80% dos enfermeiros que exercem a sua profissão há mais de 15 anos e somente 20% 

exercem funções entre 6 a 15 anos. 

 Todos os enfermeiros cumprem horário fixo e relativamente ao vinculo contratual 

encontram-se efetivos, ou seja, pertencem ao quadro da instituição. 

 Através da análise dos dados do Gráfico 5, podemos observar que 20% dos enfermeiros 

tem uma carga horária de 8 horas por dia, 20% trabalha 10-12 horas por dia e 60% dos inquiridos 

trabalham 8-10 horas por dia. 

 

 
Gráfico 5-  Nº de horas diárias de trabalho da população (%) 

 Fonte: Elaboração própria 
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 Esta pandemia trouxe novas exigências, que inevitavelmente, implica um imenso esforço 

por parte dos enfermeiros, tendo em conta a carga horária excessiva, que os coloca numa 

situação de grande pressão. Os resultados obtidos refletem essa realidade, em que 60% dos 

enfermeiros relatam uma carga horária de 8-10 horas diárias, e que apesar de não ter muita 

significância poderá ser um fator a ter em conta, dada a fase pandémica em que nos 

encontrávamos aquando da colheita de dados. Estudos recentes, referem taxas de prevalência 

de burnout mais elevadas em profissionais de saúde durante a pandemia COVID-19, relacionado 

com elevada carga de trabalho, maior pressão de tempo e a falta de suporte organizacional, 

quando comparadas com estudos de pré-pandemia (Morgantini et al., 2020). 

De acordo com o exposto, Marôco et al., (2016), defende que as condições de trabalho 

são o maior preditor de burnout nos profissionais de saúde, também reforçada em estudos com 

enfermeiros realizado por Cruz et al. (2018), Serrão et al., (2022). Freitas & Freire (2020) 

reforçam a mesma ideia em seu estudo, no qual índices de burnout pessoal foram diretamente 

associados à elevada carga horária de trabalho, com repercussões ao nível comportamental dos 

enfermeiros. Isso deverá representar uma preocupação para as organizações, uma vez que uma 

elevada carga de trabalho poderá levar a um nível mais elevado de fadiga, exaustão e redução 

da atenção, o que poderá induzir a um maior número de eventos adversos e, consequentemente, 

uma redução da qualidade no atendimento ao utente (Faria et al.,2019; Kakeman et al., 2021). 

Em relação à questão “Neste último ano gozou férias?” verificámos que a maioria dos 

enfermeiros (90%) gozou férias, em contraste com apenas 10% que não usufruiu do período de 

férias (Gráfico 6).  

Gráfico 6- Gozo de férias (%) 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na pergunta que se colocou “No último mês, pensou alguma vez em mudar de 

profissão/instituição/serviço?” a maioria da população (80%) nega pensar em mudar de profissão 

e contrariamente aos 20% que admitem efetivamente que pensam em mudar de profissão. 

Estudos apontam que níveis elevados de burnout naqueles que pretendem mudar de profissão, 

demonstram que as condições do exercício atual são determinantes na elevada perceção de 

burnout (Mata et al.,2016; Nobre et al.,2019; Serrão et al., 2022). Nesta perspetiva, Lorez et al., 
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(2018), relatam nas suas investigações que a prevalência de burnout nos enfermeiros dos 

cuidados de saúde primários apresenta correlação com diminuição da qualidade do cuidado e 

com aumento das intenções de deixar o trabalho atual e a enfermagem. No nosso estudo, apesar 

da elevada prevalência de burnout, 80% dos participantes nega considerar mudar de profissão. 

 Na questão “No último mês, teve necessidade de faltar ao trabalho por sentir-se esgotado 

(a)/exausto(a) ou devido a problemas de saúde relacionado com o trabalho?” foi possível apurar 

que a maioria dos enfermeiros inquiridos (70%) não faltaram ao trabalho e 30% referem que 

faltaram. 

 Relativamente à participação em atividades na área da saúde ocupacional, a maioria da 

população (90%) refere não ter tido oportunidade de participar em atividades relacionadas com 

a saúde ocupacional, admitindo terem participado apenas 10%. 

 Foi elaborada uma pergunta aberta “Tem alguma sugestão de atividade ou intervenção 

na área da saúde ocupacional, que pudesse ser realizada no seu local de trabalho?”, à qual os 

inquiridos sugeriram sessões de relaxamento, pilates clínico, medidas redutoras do stress, 

promoção da qualidade de vida profissional, promoção da segurança e confiança dos 

enfermeiros. 

 

2.3.2. Caraterização da população relativamente aos níveis de burnout (CBI-PT) 
 

 Os resultados extraídos da aplicação do questionário Copenhagen Burnout Inventory 

(CBI) permitiram obter o nível de burnout global e o nível de burnout para cada dimensão, que 

descreveremos de seguida.   

  De acordo com a tabela 1, pudemos apurar que o score do burnout global para elevado 

nível de burnout foi de 50% do total da população de enfermeiros (n=10), que participaram no 

estudo. Relativamente às três dimensões avaliadas no CBI, de acordo com as subescalas, é 

possível observar que do total da população (N=10) níveis elevados de burnout centram-se na 

dimensão burnout relacionado com o trabalho (70%), de seguida o burnout pessoal (60%) e por 

fim, com os utentes (20%) (Tabela 1). 
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 n % 

Burnout pessoal Alto nível de burnout 

Baixo nível de burnout 

6 

4 

60% 
40% 

Burnout relacionado com o trabalho Alto nível de burnout 

Baixo nível de burnout 

7 

3 

70% 
30% 

Burnout relacionado com o utente Alto nível de burnout 

Baixo nível de burnout 

2 

8 

20% 
80% 

Burnout global Alto nível de burnout 

Baixo nível de burnout 

5 
5 

50% 
50% 

 
Tabela 1- Caraterização da população relativamente ao nível de burnout das subescalas burnout 
pessoal, burnout relacionado com o trabalho e burnout relacionado com o utente e burnout global, de 
acordo com o CBI. 
Fonte: Elaboração própria 
 

 Desta forma, apurou-se que metade da população em estudo (n=5) (50%) apresenta 

score de burnout global com nível elevado de burnout, com uma média de 56.4 pontos nas três 

dimensões estudadas, dos quais registam valores de burnout pessoal mais elevados, com uma 

média de 59,9 pontos, seguida da dimensão burnout relacionado com o trabalho, com uma média 

muito aproximada de 59,2 pontos, e por último com uma média de pontuação de 39,1 a dimensão 

burnout relacionado com o utente. Apenas 20% dos inquiridos, com score global de burnout 

elevado, apresentam níveis de burnout mais elevados na dimensão relacionada com o trabalho, 

seguida do burnout pessoal e por último a dimensão relacionada com o utente (Tabela 2). Era 

expectável, para a autora, que fossem observadas diferenças muito significativas nas duas 

primeiras dimensões (pessoal e trabalho), porém, as diferenças encontradas não apresentaram 

grande significado estatístico entre elas, apresentando pontuações médias muito idênticas. 

De notar, que o valor mínimo registado de score global para o burnout é de 18,45 pontos, 

revelando um nível baixo de burnout e o máximo de 62,4 pontos (nível elevado de burnout). De 

salientar a discrepância significativa verificada para o nível global de burnout com uma variação 

entre 18,45 pontos e máximo de 62,4 pontos, o que sugere uma heterogeneidade da amostra 

em estudo, com um contraste nítido de acordo com a sua perceção de burnout. A 

discrepância/disparidade dos valores verificados, pode ser sugestivo de um viés ligado à 

resposta socialmente desejável, ou seja, a tendência de responder a um questionário dando uma 

imagem favorável de si mesmo ou de cumprir o objetivo da investigação. Foi ainda possível 

observar pela análise dos dados que, do score global para elevado nível de burnout, 40% 

revelam níveis elevados de burnout nas três dimensões supracitadas.  
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Escala de 

burnout 

(CBI-PT) 

Nº de itens 
n / % 

≥ 50 pontos 
n Mínimo Máximo 

Média 

(pontos) 

Pessoal 6 5/100% 5 50 66,6 59,9 
Trabalho 7 5/100% 5 50 67,8 59,2 
Utente 6 2/40% 2 29,1 50 39,1 
Global 19 5/50% 5 18,4 62,4 56.4 

Tabela 2- Caraterização da população relativamente ao nível de burnout global (CBI) (n=5) 
Fonte: Elaboração própria 
 

 Analisando as três dimensões avaliadas no CBI, de acordo com as subescalas, e como 

foi supracitado, do total da população (n=10) níveis elevados de burnout centram-se na dimensão 

burnout relacionado com o trabalho (70%), de seguida o burnout pessoal (60%) e por fim, com 

os utentes (20%) (Tabela 3), valores aproximados em estudo de Nobre et al. (2019). 

 Observámos que a dimensão burnout pessoal obteve uma média de pontuação de 52 

(n=10), com uma variação máxima entre 66.6 e mínima de 37,5 pontos. Foi apurado que 60% 

(n=6) dos inquiridos apresentam sintomas de burnout pessoal (nível elevado), com uma média 

de 59,6 pontos. 

 O burnout relacionado com o trabalho obteve uma média de 49,6 entre os inquiridos 

estudados (n=10), com uma variação de pontuação entre 67,8 e 17,8. Nesta dimensão a 

proporção ascende para 70% (n=7) os inquiridos que apresentam um nível elevado de burnout, 

com uma média de 56,6 pontos. Destacamos a acentuada discrepância entre os dados 

recolhidos, com variação entre 17,8 e 67,8 pontos, o que evidencia a heterogeneidade de 

respostas e perceções individuais, e que poderá estar assente na hipótese supracitada relativa 

ao enviesamento de respostas. 

 Quanto ao burnout relacionado com o utente obteve-se uma média de 27 pontos na 

população estudada (n=10), com uma média de 27 pontos e uma variação de pontuação máxima 

entre os 50 pontos e os 0 pontos. A percentagem alcançada nesta dimensão que se registou um 

nível elevado de burnout foi de 20%. É notório, a consistência nas respostas nesta dimensão, 

que evidencia valores muito baixos, relativamente às duas dimensões supracitadas, e que revela 

que nesta população sintomas relacionados com o utente são os menos relatados, tanto no nível 

global de burnout como através da análise das subescalas. Não obstante, tais valores não devem 

ser subestimados ou menosprezados. 

 Estes dados vão de encontro aos resultados obtidos noutras investigações, pois em 

coerência com estudos referenciados e efetuados por Fonte (2011), o burnout relacionado com 

o trabalho é aquele que os enfermeiros manifestam níveis mais elevados, contrastando com o 
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burnout relacionado com o utente, em que os profissionais tendem em apresentar níveis mais 

baixos, o qual é corroborado com a amostra do presente estudo. 

Tabela 3- Caraterização da população relativamente aos níveis de burnout relativos as subescalas da 
dimensão pessoal, trabalho e utente (CBI) (n=10) 
Fonte: Elaboração própria 

 

 O burnout pessoal avalia o cansaço, a exaustão física e psicológica experienciada pelo 

indivíduo. Neste sentido, no presente estudo foram colocadas seis questões aos inquiridos que 

avaliaram a sua perceção na dimensão pessoal da síndrome de burnout. Assim, às questões 

colocadas “Com que frequência se sente cansado(a)?”, “Com que frequência se sente 

fisicamente exausto(a)?”, “Com que frequência se sente emocionalmente exausto(a)?”, “Com 

que frequência pensa: “Eu não aguento mais isto”?”, “Com que frequência se sente fatigado(a)?”, 

“Com que frequência se sente frágil e suscetível a ficar doente?” a tendência de resposta dos 

inquiridos incide sobre os níveis frequentemente e às vezes (Gráfico 7). 

  

 

Gráfico 7- Burnout Pessoal 

 Fonte: Elaboração própria 

 

 

Escala de burnout 

(CBI-PT) 

n / % 

≥ 50 pontos 
n Mínimo Máximo 

Média 

(pontos) 

Pessoal 60% 6 37,5 66,6 59,6 

Trabalho 70% 7 17,8 67,8 56,6 

Utente 20% 2 0 50 27 
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 Deste modo, e de acordo com o Gráfico 7, à pergunta 1, 60% respondeu frequentemente 

e 40% às vezes, na pergunta 2, 30% frequentemente, 60% às vezes e 10% raramente, na 

pergunta 3, 30% frequentemente e 70% às vezes, na pergunta 4, 70% às vezes e 30% 

raramente, na pergunta 5, 30% frequentemente, 50% às vezes e 20% raramente e na pergunta 

6, 60% respondeu às vezes, 20% raramente e 20% nunca. 

 Analisando as respostas às questões que avaliaram a perceção da dimensão pessoal da 

síndrome de burnout, é notório que a tendência de resposta dos inquiridos incide sobre os níveis 

frequentemente e às vezes, sendo indicativo de cansaço e/ou exaustão física e psicológica. 

O burnout relacionado com o trabalho permite analisar o grau de fadiga, quer física 

quer psicológica e a exaustão que são percebidos pelo indivíduo em relação ao seu trabalho. 

Neste sentido, são apresentadas questões que nos permitem ter perceção do estado em que se 

encontra o indivíduo, de como este encara o trabalho, determinando o nível de burnout. Assim, 

às primeiras três questões “O seu trabalho é emocionalmente desgastante?”, “Sente-se esgotado 

devido ao seu trabalho?”, “O seu trabalho deixa-o(a) frustrado(a)?”, a tendência das respostas 

recai nos níveis bastante e às vezes (Gráfico 8).  

Deste modo, e de acordo com o gráfico 8, à pergunta 7, 60% dos inquiridos responderam 

bastante e 40% assim assim. Na pergunta 8, 90% dos inquiridos responderam assim assim e 

10% pouco, seguido da pergunta 9 em que 10% respondeu bastante, 60% assim assim e 30% 

pouco. A tendência verificada traduz algum mau estar para com o trabalho que desenvolvem, 

pelo que as respostas remetem para um nível de exigência e desgaste do quotidiano destes 

profissionais, não só pelas responsabilidades inerentes à sua profissão, cuja missão diária é 

cuidar e aliviar o sofrimento físico e psicológico das pessoas, tendendo por gerar sofrimento e 

stress aos profissionais.  

  
Gráfico 8 - Burnout relacionado com o trabalho (a) 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Quanto às questões “Sente-se esgotado(a) no final de um dia de trabalho?”, “Sente-se 

exausto(a) de manhã ao pensar em mais um dia de trabalho?”, “Sente que cada hora de trabalho 
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é cansativa para si?”, tal como se pode observar pelo gráfico 9, a tendência das respostas incide 

maioritariamente no nível às vezes, com uma frequência idêntica nos níveis frequentemente e 

raramente. Relativamente à questão 10, 30% dos profissionais fazem salientar que o trabalho é 

frequentemente esgotante, considerado por 60% assim assim, onde apenas 10% considera que 

raramente. À questão 11, é notório um nível moderado de exaustão, em que 80% dos inquiridos 

responderam assim assim, 10% frequentemente e apenas outros 10% considera nunca se 

sentirem esgotados. Relativamente à questão 12, a perceção de sentimento de cansaço a cada 

hora que passa, divide-se em 60% dos que consideram assim assim e 40% que consideram 

raramente. Á questão 13 , 70% consideram ter um nível de energia assim assim para a 

família/amigos durante o tempo de lazer, dividindo-se as restantes opiniões em 10% que 

considera ter sempre, 10% frequentemente e os restantes 10% que considera raramente (Gráfico 

9).  A tendência das respostas centra-se no nível às vezes, considerando algum mau estar para 

com o trabalho que desenvolvem. Os inquiridos fazem salientar que o trabalho é às vezes um 

peso, que cada hora de trabalho é passada com dificuldade, sentindo-se às vezes ou 

frequentemente esgotados, após um dia de trabalho. Pode-se afirmar, que de forma geral, que 

para estes profissionais o trabalho não é algo totalmente prazeroso e que corresponda às suas 

expetativas. Considera-se, no entanto, que o trabalho não pode constituir num fardo pesado, ou 

uma fonte de infortúnio ou desprazer. Ao contrário, deve proporcionar aos enfermeiros condições 

de desenvolvimento das suas potencialidades e o incremento da sua autorrealização. 

 

Gráfico 9- Burnout relacionado com o trabalho (b) 
Fonte: Elaboração própria 
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 O burnout relacionado com o utente avalia o grau de fadiga física e psicológica e de 

exaustão que é percebido pela pessoa, em relação ao seu trabalho com o utente. Nesta 

dimensão, o resultado obtido às questões colocadas, “Acha difícil trabalhar com utentes?”, “Acha 

frustrante trabalhar com utentes?”, “Trabalhar com utentes deixa-o/a sem energia?” e “Sente 

mais do que recebe quando trabalha com utentes?” evidenciam uma distribuição idêntica e 

proporcional nos níveis assim assim, pouco e muito pouco, tal como se pode observar através 

do Gráfico 10. 

Gráfico 10- Burnout relacionado com o utente (a) 

Fonte: Elaboração própria 
 

 Já nas últimas duas questões relativas ao cansaço e possibilidade de continuar a 

trabalhar com utentes a tendência das respostas posiciona-se maioritariamente no nível às 

vezes, indiciando algum cansaço no trabalho diário com os utentes, na sua maioria, seguido de 

nunca e por último raramente, com proporções semelhantes entre elas (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11- Burnout relacionado com o utente (b) 

Fonte: Elaboração própria 
 

Os dados relatados evidenciam a perceção dos enfermeiros perante as suas condições 

pessoais, de trabalho e relacionadas com o utente, dando orientação se os seus níveis de stress 

são ou não, a partir de um determinado momento, a vivência de burnout. 
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Os resultados descritos no presente estudo, revelam níveis de burnout similares a outros 

estudos que avaliaram o impacto do COVID-19 no burnout entre os profissionais de saúde em 

todo mundo (Duarte at al., 2020). De salientar que os resultados obtidos refletem uma alta taxa 

de prevalência de burnout nos enfermeiros de uma unidade de cuidados de saúde primários, 

valor aproximado de estudos realizados com populações semelhantes, tanto em Portugal, como 

noutros países (Duarte et al.,2020; Ferreira et al.,2021; Freitas & Freire,2020; Lorez et al.,2018; 

Mata et al.,2016; Nobre et al.,2019; Roseno et al.,2020; Serrão et al., 2022). 

 

2.4- IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS/NECESSIDADES 

 

 No final da etapa referente à realização do diagnóstico devem ficar evidentes os principais 

problemas de saúde, que são definidos como um estado de saúde julgado em défice para um 

indivíduo ou comunidade (Tavares, 1990).  

Deve-se, no entanto, ressaltar, que o conceito de problema de saúde e necessidade em 

saúde são diferentes. O problema de saúde está relacionado com o estado de saúde considerado 

deficiente na perspetiva do indivíduo, profissional de saúde ou comunidade e o segundo 

corresponde à diferença existente entre a situação atual e aquela que se pretende atingir.  

As necessidades podem ser reais e/ou sentidas, as reais, são as necessidades 

identificadas pelos enfermeiros e as sentidas são as necessidades do indivíduo, família ou 

comunidade. É neste sentido que no diagnóstico de situação identificam-se os problemas de 

saúde e posteriormente são determinadas as necessidades (Imperatori & Giraldes, 1993; 

Tavares, 1990).  

Desta forma, e de acordo com as necessidades sentidas pelos profissionais de 

enfermagem, e Coordenador de enfermagem, foi aplicado o instrumento de recolha de dados (o 

questionário CBI-PT) á população alvo. 

De acordo com os resultados obtidos, apurou-se que metade da população, ou seja 50% 

dos inquiridos (n=5) apresenta elevado nível de burnout global, com uma média de 56,4 pontos 

nas três dimensões estudadas, podendo-se afirmar que o nível de burnout presente nestes 

profissionais é sem dúvida significativo, correspondendo a um nível elevado de burnout e que 

40% revelam níveis elevados de burnout nas três dimensões supracitadas. 

 Analisando de forma estratificada as subescalas do CBI, é possível observar que do 

total da população (n=10) níveis elevados de burnout centram-se na dimensão burnout 
relacionado com o trabalho (70%), de seguida o burnout pessoal (60%) e por fim, com os 

utentes (20%). 
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 Foram analisadas as respostas às questões que avaliaram a perceção da dimensão 

pessoal da síndrome de burnout, sendo a tendência dos resultados indicativo de cansaço e/ou 
exaustão física e psicológica por parte dos enfermeiros. 

 No que diz respeito à perceção dos inquiridos na dimensão relacionada com o trabalho, 

considera-se algum mau estar para com o trabalho que desenvolvem, pelo nível de exigência e 

desgaste do quotidiano destes profissionais, não só pelas responsabilidades inerentes à sua 

profissão, tendendo a gerar sofrimento e stress aos profissionais. Os inquiridos fazem salientar 

que o trabalho é por vezes um peso, com sensação de esgotamento após um dia de trabalho. 

Pode-se afirmar, que de forma geral, para estes profissionais o trabalho não é algo totalmente 

prazeroso e que corresponda às suas expetativas. 

Os sintomas da dimensão relacionada com o utente, são os menos relatados pelos 

inquiridos, comparativamente às dimensões supracitadas. 

Posto isto, na sequência dos resultados obtidos no diagnóstico, foram identificados os 

problemas prioritários que sugerem necessidade de intervenção: 

 

 Elevado nível de burnout global em 50%, dos enfermeiros inquiridos; 
 Elevado nível de burnout na dimensão relacionada com o trabalho em 70%, nos 

enfermeiros inquiridos; 

 Elevado nível de burnout na dimensão pessoal em 60%, dos enfermeiros inquiridos; 

 Elevado nível de burnout na dimensão relacionada com o utente em 20%, dos 

enfermeiros inquiridos;  
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3. DETERMINAÇÃO DAS PRIORIDADES 
 

A determinação de prioridades é a segunda etapa da metodologia do planeamento em 

saúde correspondendo à hierarquização dos problemas de saúde identificados, sendo 

condicionada pelo diagnóstico da situação, irá consequentemente determinar a fase seguinte, a 

fixação de objetivos (Imperatori & Giraldes, 1993).  

Esta fase do planeamento em saúde, pretende hierarquizar os problemas e as 

necessidades de saúde identificadas no diagnóstico de situação. Torna-se assim basilar, que os 

problemas identificados sejam comparáveis para possibilitar a sua seleção (Imperatori & 

Giraldes, 1993).  

Para a definição de prioridades deve-se proceder a uma análise minuciosa dos problemas 

para identificar os “fatores determinantes, ou condicionantes, e as consequências previsíveis dos 

problemas no nível de saúde da população” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 63). Desta forma, 

definir prioridades significa, selecionar os problemas mais importantes numa dada altura, tendo 

em conta o tempo que estamos a prever para a nossa intervenção, o local onde se vai atuar e 

os recursos disponíveis nesse local.  

Após discussão e análise das necessidades de saúde identificadas, foi selecionado como 

área problemática tendo em conta a linha de investigação do mestrado de ECSP: “Necessidades 

de cuidados de enfermagem em população específica”, tendo como foco o “Burnout nos 

enfermeiros em contexto atual de pandemia COVID-19”. 

Face ao exposto, tendo como objetivo hierarquizar os problemas que foram detetados, 

deve recorrer-se ao uso de critérios que irão permitir ordenar os problemas pela sua prioridade. 

Esta fase é fulcral no processo de determinação de prioridades, visto que se alcançará a lista 

ordenada de problemas prioritários (Tavares, 1992). 

Segundo Imperatori e Giraldes (1993), tornaram-se clássicos três critérios na 

determinação de prioridades, sendo eles: a magnitude, a transcendência e a vulnerabilidade. A 

magnitude consiste na caraterização do problema segundo a sua dimensão, a transcendência 

está relacionada com a importância social ou económica do problema, que se traduz na 

valorização de mortes por grupos etários e a vulnerabilidade corresponde à possibilidade de 

intervir com eficácia, nomeadamente na prevenção, tendo em conta os recursos existentes 

(Imperatori & Giraldes, 1993).  

De forma a efetuar este processo de priorização torna-se fundamental refletir por um lado 

acerca de critérios clássicos supracitados, e por outro lado é essencial refletir acerca do horizonte 

temporal previsto para o projeto de intervenção comunitária e também se estão reunidos todos 

os recursos necessários para a ação (Imperatori & Giraldes, 1993).  



 
 

 
set-22 | Página 72 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

Apesar de muitos critérios de determinação de prioridades serem propostos, não existem 

critérios nem métodos universais de os combinar, por todos apresentarem vantagens e 

inconvenientes, sendo que a sua aplicação depende do contexto onde sejam aplicados 

(Imperatori & Giraldes, 1993).  

Uma das técnicas que podem ser usadas para a determinação de prioridades é a grelha 

de análise (Figura 4). Face ao exposto, julgámos a aplicação da grelha de análise, para 

ordenação de problemas tendo em conta que se adequa aos problemas de saúde identificados.  

A grelha de análise prioriza os problemas de saúde segundo os seguintes critérios: 

Importância do problema; Relação entre o problema e o(s) factor(es) de risco; Capacidade 

técnica de resolver o problema; Exequibilidade do projeto ou da intervenção. Ao utilizar a grelha 

de análise é atribuída a classificação mais (+) ou menos (-), sequencialmente, aos critérios 

descritos anteriormente. O resultado é obtido a partir dos valores que contam na grelha, sendo 

o valor 1 o que corresponde à prioridade máxima atribuída (Tavares, 1992). 

 
Figura 4 - Grelha de análise para determinação de prioridades 

Fonte: Adaptado de Tavares (1992) 
 

Foi aplicada a grelha de análise à lista de problemas identificados no capitulo anterior 

“Identificação dos problemas/necessidades”, para validar a sua pertinência, atingindo o nível 1 

de prioridade em todos os problemas, exceto no problema “Elevado nível de burnout na 

dimensão relacionada com o utente”, que apresentou prioridade 2 (Tabela 4). 
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Problemas 
Importância 

do 
problema 

Relação 
entre o 

problema e 
o(os) 

fator(es) de 
risco 

Capacidade 
técnica de 
resolver o 
problema 

Exequibilidade 
do projeto ou 
intervenção 

PRIORIDADE 

Elevado nível de 
burnout global 
(50%),  nos 
enfermeiros  

+ + + + 1º 

Elevado nível de 
burnout na 
dimensão pessoal 
(60%), dos 
enfermeiros 

+ + + + 1º 

Elevado nível de 
burnout na 
dimensão 
relacionada com o 
trabalho (70%), 
dos enfermeiros  

+ + + + 1º 

Elevado nível de 
burnout na 
dimensão 
relacionada com o 
utente (20%), dos 
enfermeiros 

+ + + - 2º 

 
Tabela 4- Grelha de análise aplicada os problemas identificados. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Foi dada então a prioridade máxima aos problemas com recomendação 1, sendo 

planeado e desenvolvido um projeto de intervenção que procurasse dar resposta a estas 

necessidades. 
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4. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS 

 

A terceira etapa da metodologia do planeamento em saúde, correspondente à definição 

dos objetivos, caracterizada como “(…) uma etapa fundamental, na medida em que apenas 

mediante uma correta e quantificada fixação de objetivos se poderá proceder a uma avaliação 

de resultados obtidos com a execução do plano em causa” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.77).  

A definição de objetivo é então assumida como “(…) o enunciado de um resultado 

desejável e tecnicamente exequível da evolução de um problema que altera, em princípio, a 

tendência de evolução natural desse problema, traduzido em termos de indicadores de resultado 

ou de impacte” (Imperatori & Giraldes, 1993, p. 79).  

Segundo Tavares (1992), os objetivos ao serem formulados devem respeitar cinco 

elementos, sendo eles: a natureza da situação, os critérios de sucesso, a população-alvo e o 

local de aplicação do projeto, bem como o tempo em que deve ser atingido. 

A sua correta definição, permite nortear as estratégias dirigidas aos resultados esperados 

e avaliar os efetivamente obtidos, após a colocação em prática do projeto de intervenção.  

Neste sentido, tendo em conta a metodologia de planeamento em saúde, após a 

realização do diagnóstico da situação e determinação de prioridades, definimos então como 

objetivos: 

Objetivo Geral 

 Prevenir o impacto negativo nos enfermeiros da UFACeS, face às transformações 

assistenciais originadas pela pandemia COVID-19, até dezembro de 2022. 

 

Objetivos específicos 

 Avaliar o nível de burnout nos enfermeiros da UFACeS, até dezembro de 2022. 

 Capacitar os enfermeiros da UFACeS sobre os fatores protetores para o burnout, até 

dezembro de 2022. 

 Criar um Programa de Saúde “+ Bem-estar Ocupacional”, até dezembro de 2022. 

 

A dificuldade que se gera em torno da definição de objetivos, pressupõe a elaboração de 

objetivos operacionais ou metas, sendo estes o resultado que é desejável ou que é tecnicamente 

exequível, traduzindo-se posteriormente em indicadores (Imperatori & Giraldes, 1993). O 

indicador é a ligação entre um facto específico (resultado desejado ou atividade desenvolvida) e 

a população que se encontra em risco (Imperatori & Giraldes, 1993). Neste sentido, de acordo 
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com os objetivos específicos, delineámos as metas ou objetivos operacionais a serem 

alcançados até dezembro de 2022, que visam monitorizar e avaliar cada atividade ou processo, 

de acordo com a Tabela 5. 

 

Objetivo Específico Metas/Objetivos Operacionais 

Avaliar o nível de burnout nos enfermeiros da 

UFACeS, até dezembro de 2022. 

- Que pelo menos 80% dos enfermeiros 

responda ao Questionário CBI-PT. 

 

Capacitar os enfermeiros da UFACeS sobre 

os fatores protetores para o burnout, até 

dezembro de 2022. 

 

- Que pelo menos 60% dos enfermeiros 

participem nas sessões formativas 

planeadas. 

- Que pelo menos 90% dos enfermeiros que 

assistam à sessão, respondam ao 

questionário de avaliação. 

. Que 80% dos enfermeiros que assistiram à 

sessão, adquiram novos conhecimentos 

sobre o burnout. 

 

Criar um Programa de Saúde “+ Bem-estar 

Ocupacional”, até dezembro de 2022. 

 

- Construção e disponibilização do programa 

de saúde na UFACeS. 

- Que pelo menos 60% dos enfermeiros 

participem nas atividades de relaxamento e 

mindfulness planeadas. 

-Que pelo menos 50% dos enfermeiros 

participem em atividades de socialização e 

convívio planeadas. 

Tabela 5- Definição de metas ou objetivos operacionais. 
Fonte: Elaboração própria. 
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5. SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS  
 

Com a etapa de seleção de estratégias pretende-se traçar o processo mais adequado 

para atingir os objetivos delineados e dessa forma inverter a tendência de evolução natural do 

problema de saúde identificado (Imperatori & Giraldes, 1993). 

Esta é uma das etapas mais importantes do planeamento em saúde, já que a estratégia 

de saúde traduz “(…) o conjunto coerente de técnicas específicas organizadas com o fim de 

alcançar um determinado objectivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde” 

(Imperatori & Giraldes, 1993:87). 

Para definir estratégias é necessário, por parte do investigador, uma criatividade 

aumentada e um conhecimento profundo sobre o problema em estudo, pois só assim se 

consegue propor novas abordagens para solução ou minimização dos problemas identificados 

(Tavares, 1992). 

Esta etapa do planeamento requer uma atenção minuciosa uma vez que é dela que 

depende o sucesso da implementação do projeto e a resposta adequada aos problemas e 

necessidades identificados, no entanto as opções estratégicas devem ter em consideração os 

custos associados, eventuais barreiras e obstáculos ao desenvolvimento do projeto, a 

pertinência, vantagens e desvantagens do mesmo (Tavares, 1990). 

As estratégias apresentadas no âmbito deste projeto tiveram em consideração a previsão 

de todos os recursos envolvidos para a persecução do mesmo. 

Neste sentido, foram definidas as seguintes estratégias, para percussão dos objetivos 

delineados para o presente projeto: 

 

 Trabalho em Equipa - As diversas intervenções devem envolver de forma ativa os parti-

cipantes para conseguirmos alcançar os objetivos traçados para o projeto. Os membros da co-

munidade devem estar envolvidos no início do processo de planeamento, de forma a conseguir 

identificar necessidades e poderem ser desenvolvidas prioridades de forma a conseguir planear 

programas de promoção da saúde numa comunidade (Pender, et al., 2015).  

Durante o planeamento e execução de um projeto de intervenção comunitária, o 

envolvimento de todos os profissionais de saúde, torna-se uma condição essencial no modelo 

organizativo dos cuidados de saúde em contexto comunitário, no sentido em que pelo seu grau 

de desenvolvimento profissional e de complexidade nas diversas áreas de conhecimento, cada 

técnico representa uma mais valia, acrescentando valor ao projeto. 

A participação e envolvimento de toda a comunidade profissional, tanto Enfermeiro 

Coordenador, Diretora da UFACeS, assim como os membros da Equipa de Enfermagem, 
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Fisioterapeuta, Psicóloga, torna-se fundamental para o desenvolvimento, desde o seu 

planeamento, até à execução das diversas atividades e sucesso do projeto, na perspetiva que 

pode influenciar de forma positiva a promoção da saúde ocupacional dos profissionais.  

Foi essencial a participação da equipa de enfermagem, através de reuniões para 

apresentação do projeto e diagnóstico de situação, em que se deu espaço ao debate de ideias 

e sugestões de atividades que fossem de encontro às necessidades sentidas pela equipa, no 

sentido de encontrar o caminho mais adequado para as colmatar, assim como na sua 

participação das atividades. 

A participação da Fisioterapeuta representa um contributo importante na dinamização da 

atividade de socialização planeada, integrada no Programa +Bem-estar ocupacional, em que se 

planeou a realização de uma caminhada durante um passeio no campo. A colaboração da 

Nutricionista da URAP nesta atividade será uma mais valia, através da promoção de práticas de 

alimentação saudáveis, com a realização de um Pic Nic, de acordo com a suas orientações. 

O contributo das Enfermeiras Especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental na 

dinamização das sessões de relaxamento e mindfulness, bem como as sessões de Educação 

Para a Saúde [EPS] dirigidas pela Psicóloga, ambas integradas no Programa de Gestão 

Integrada dos Riscos Psicossociais [ProGERPsi] da ULS, serão crucias para o sucesso do 

projeto. 

 

 Educação Para a Saúde [EPS]: A capacitação é essencial na promoção da saúde. O 

modelo de promoção de saúde de Nola Pender reconhece a cognição e a perceção como fatores 

decisivos do comportamento promotor de saúde, elegendo EPS como estratégia preferencial.  

Um dos objetivos do Plano de Ação para a Literacia em Saúde é “Promover o conhecimento 

e a investigação”, que define como áreas prioritárias “Níveis de Literacia em Saúde e os Métodos 

e Meios de Promoção de Literacia em Saúde” (DGS, 2018b, p.12), tem como objetivos avaliar a 

literacia em saúde e capacitar grupos específicos. 

A promoção da saúde, segunda a Carta de Ottawa, possibilita o aumento da capacidade 

do indivíduo e da comunidade em controlar a sua saúde, obtendo-se assim um ganho em saúde, 

bem como o crescimento do indivíduo enquanto pessoa e ser social. Através da oferta de 

informação e da EPS, é possível o indivíduo adquirir capacidades que lhe irão permitir ter uma 

vida saudável, através de escolhas que o levem a obter este estado de saúde desejado A EPS 

pode ser desenvolvida em diversos locais, como nos locais de trabalho e dentro de instituições 

de saúde, uma vez que os indivíduos aprendem durante todo o seu ciclo vital (WHO, 1986). 
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A capacitação para a saúde apresenta-se como uma peça chave dirigida aos enfermeiros 

acerca de temáticas que envolvem os riscos psicossociais, incluindo o burnout e os seus fatores 

protetores, foi outra das estratégias adotada neste projeto. 

A realização de sessões de EPS foi o meio encontrado que se mostrou mais eficaz para 

sensibilizar os enfermeiros para a problemática identificada, através da promoção da literacia em 

saúde ocupacional, contribuindo para a aquisição de conhecimentos, acentuando a tónica da 

prevenção em saúde ocupacional e na partilha de estratégias de intervenção, como meio de 

capacitação e empowerment desta comunidade profissional. Neste sentido, projetou-se 

desenvolver três sessões de educação para a saúde relacionado com a temática do burnout, três 

sessões de gestão do stress (sessões de relaxamento e MIndfulness) e duas atividades de 

socialização/ convívio. 

 

 Estabelecimento de parcerias: Os assuntos relacionados com saúde em geral são mais 

facilmente geridos e resolvidos quando estão presentes parcerias, deste modo é possível atingir 

soluções que não seriam possíveis de qualquer outro modo (Pender et al.,2015). Neste contexto, 

o desenvolvimento de parcerias com outras entidades permite aumentar os recursos existentes 

e potenciá-los de forma a que o nosso projeto consiga ter maior visibilidade, maior impacto e 

maiores ganhos em saúde. De ressalvar, que o conhecimento dos recursos disponíveis na co-

munidade com vista ao desenvolvimento de parcerias é crucial para alcançar o sucesso preten-

dido como na sua continuidade. 

Foram desenvolvidas parcerias de modo a dinamizar e enriquecer o projeto, como a equipa 

da UFACeS, que contou com a colaboração do Enfermeiro Coordenador e Fisioterapeuta, 

Nutricionista da URAP e as Enfermeiras Especialistas em Enfermagem em Psiquiatria e Saúde 

Mental e Psicóloga do ProgeRPsi da ULS. 

O enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, enquanto 

capacitador em contexto de literacia em saúde, desempenha um papel imprescindível na 

realização das referidas estratégias, na medida em que, com recurso à exposição do problema 

e transmissão de conhecimento, potencia uma tomada de decisão no parceiro, cuja participação 

é fundamental para o enriquecimento e sucesso do projeto (Stanhope & Lancaster, 2011). 
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Pertinência, vantagens e desvantagens de cada estratégia 

 

A tabela que se segue esquematiza as estratégias definidas, as suas vantagens, 

desvantagens e constrangimentos (Tabela 6). 

Estratégias Pertinência Vantagens Constrangimentos 

 

Trabalho em 
Equipa 

Maior 
representatividade e 
diversidade nas 
várias àreas do 
conhecimento 

 

Maior eficácia no 
planeamento e 
desenvolvimento do 
projeto. 

Fortalecimento da 
qualidade de 
conteúdos e 
capacidade de 
implementação do 
projeto; 

Diferentes visões e 
opiniões; 

Maior criatividade; 

Facilidade na 
resolução de 
problemas; 

Co aprendizagem. 

Limitado à 
capacidade de 
articulação e 
convergência dos 
vários elementos da 
equipa. 

Limitado à gestão de 
horários; 

Sentimentos de 
exaustão e desgaste 
físico e psíquico; 

Pouca 
disponibilidade 
devido a sobrecarga 
de trabalho, face à 
situação pandémica. 

Educação para a 
Saúde (EPS) 

Capacitação e 
empowerment á 
população alvo para 
o reconhecimento da 
importância da 
promoção da saúde 
ocupacional. 

Passível de ser 
replicado noutras 
instituições; 

Ganhos em saúde; 

Promoção da 
literacia em saúde 
ocupacional entre os 
profissionais. 

Pouca 
disponibilidade para 
assistirem à sessão; 

Diminuição da 
motivação dos 
profissionais, no 
contexto atual de 
pandemia. 

Estabelecimento de 
parcerias 

Colaboração entre 
os parceiros; 

Interligação do novo 
projeto aos 
existentes na 
comunidade; 

Divulgação dos 
resultados. 

Sentido de 
compromisso dos 
parceiros envolvidos; 

Potenciar o projeto; 

Ganhos em saúde; 

Maior impacto e 
visibilidade na 
comunidade. 

Limitado á 
disponibilidade das 
entidades 
envolvidas; 

Limitado à gestão de 
horários. 

 

Tabela 6- Pertinência, vantagens e desvantagens de cada estratégia. 
Fonte: Elaboração própria 
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6. PREPARAÇÃO OPERACIONAL 

 

Esta etapa é essencial para a eficácia do projeto e com ela pretende-se “mostrar as inter-

relações entre as diferentes atividades, evitar sobreposições, excessiva acumulação de tarefas 

em determinados períodos, visualizar entraves na execução, prever recursos, facilitar, em suma, 

a realização das atividades.” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.149).  

Nesta fase do planeamento, aquela que mais se cruza com as restantes fases, deverá 

estar claramente especificado, quais as entidades que estão envolvidas no projeto, a 

responsabilidade da execução de cada etapa e bem definido um calendário de execução e 

respetivo cronograma, referindo quais os responsáveis por cada atividade. Esta etapa deverá 

ainda incluir uma estimativa dos custos, de acordo com os recursos utilizados (Imperatori & 

Giraldes, 1993). 

De forma a melhorar a perceção do envolvimento de cada elemento, nesta fase do 

planeamento em saúde, importa perceber a distribuição das funções/atribuições de cada 

elemento da equipa do projeto. Para isso, foi elaborado a Tabela 7. 

 

Gestão do Projeto 

Mestranda Ana Alves 

Equipa de Coordenação do Projeto 

Enfermeiro Coordenador 

Enfermeiro Supervisor do Estágio Final 

Equipa de Execução do Projeto 

Mestranda Ana Alves 

Enfermeiras Especialistas em Enfermagem de Psiquiatria e Saúde Mental- Equipa 
PROGERPSI 

Psicóloga- Equipa PROGERPSI 

Fisioterapeuta da UFACeS 

Nutricionista da URAP 

Tabela 7- Equipa de Gestão, Coordenação e Execução do projeto. 

Fonte: Elaboração própria 
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É basilar poder apresentar intervenientes e conceitos fundamentais do projeto. Deve-se 

observar o mesmo de forma essencial (Imperatori & Giraldes, 1992). De seguida, apresentamos 

a estrutura de divisão do trabalho, e forma sucinta e esquematizada, adequada às estratégias 

delineadas e preparação operacional definida, baseada no modelo Work-Breakdown Structure 

[WBS] (Figura 5). 

Figura 5- Estrutura de divisão do projeto no modelo WBS. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Neste âmbito, é parte integrante da preparação operacional as intervenções /atividades 

definidas, a previsão de recursos, a comunicação e divulgação do projeto, o cronograma de 

atividades e o seguimento “follow-up” do projeto de intervenção comunitária. 

 

6.1. INTERVENÇÕES/ATIVIDADES 

 

Nesta fase, a determinação das intervenções deve dar resposta aos objetivos inicialmente 

delineados.  
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Procedemos à definição das intervenções, com base na vasta experiência e 

conhecimento da enfermeira supervisora do Estágio Final e a base académica por parte do 

professor orientador, em reuniões pontuais. Na persecução dos objetivos previamente 

delineados efetuámos uma análise inicial dos recursos existentes na comunidade, como forma 

efetiva de resposta à problemática identificada. Avaliaram-se as parcerias e os recursos 

materiais, tecnológicos e humanos potencialmente necessários. As linhas orientadoras deste 

projeto alicerçaram-se nas sugestões do docente orientador, da enfermeira supervisora, Enf.º 

Coordenador e equipa de enfermagem, em reuniões. Foi consultada a equipa do ProGERPsi, 

que mostrou sempre uma proximidade e um envolvimento, dando a conhecer o seu trabalho na 

ULS, assim como sugestões e contributos essenciais para a viabilidade/exequibilidade da 

implementação do projeto.   

Deste modo, após as reuniões com as parcerias, foram programadas as várias 

intervenções fundamentais que considerámos adequadas ao desenvolvimento e sucesso do 

projeto. Segundo Tavares (1990, p.169), “cada atividade a ser desenvolvida deve estar 

especificada de acordo com os seguintes parâmetros: o que deve ser feito; quem deve fazer; 

quando deve fazer; onde deve ser feito; como deve ser feito; avaliação da actividade; se possível: 

o objectivo que pretende atingir; eventualmente: o custo da actividade.”.  

Tendo em conta os resultados obtidos, optou-se por desenvolver sessões de educação 

para a saúde, apresentando primeiramente os resultados do diagnóstico de situação à equipa, 

agilizando agendas com os parceiros e a Enf.ª Supervisora e Enf. Coordenador.  

Foram planeadas três sessões presenciais de EPS dirigidas pela Psicóloga do 

PROGERPSI e criado um programa com vista à Promoção da Saúde Ocupacional intitulado “+ 

Bem-estar Ocupacional”, o qual integra três sessões presenciais de relaxamento e mIndfulness 

dirigidas pelas Enf.ª Especialistas em Saúde Mental da PROGERPSI e duas atividades de 

socialização/convívio (numa primeira atividade uma caminhada no campo seguido de um “pic 

nic” e numa segunda atividade um almoço convívio) direcionadas aos enfermeiros da UFACeS.  

Decorrente da fase pandémica em que o estágio ocorreu, e consequentemente, alguns 

constrangimentos inerentes ao mesmo, não permitiram a realização de todas as atividades 

delineadas, por dificuldade na gestão de tempo das parcerias envolvidas, pelo que ficam 

planeadas para se realizarem até setembro de 2022. Todo o planeamento ficou disponível na 

UFACeS, para continuidade do projeto. 

De acordo com as estratégias selecionadas no ponto anterior (Capitulo 5) do 

Planeamento em Saúde, para a percussão e concretização dos objetivos delineados, passamos 

a elucidar de forma mais detalhada todas as atividades integrantes deste projeto. 
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Estratégia 1: Trabalho em equipa 
 

Para consecução da implementação e sucesso do projeto foram efetuadas várias 

intervenções/atividades na perspetiva de envolvimento da equipa multidisciplinar, potenciando o 

trabalho em equipa. 

Primeiramente, foram realizadas reuniões com Enf.ª Supervisora e a Enf.ª Coordenadora da 

UFACeS, de forma informal, para apresentação dos objetivos dos Estágios e seu planeamento, 

nomeadamente a metodologia definida no âmbito da Especialidade em Enfermagem Comunitária 

e de Saúde Pública. Foram identificadas as necessidades da população/comunidade e sentidas 

pela equipa. Nesta reunião foi igualmente pedida autorização ao Enfermeiro Coordenador 

autorização para a implementação do projeto de Intervenção Comunitária, bem como sua 

colaboração como membro coordenador em parceria com a Enf.ª Supervisora (elo de ligação 

entre a mestranda e membros executivos do projeto). Foi pedida ainda autorização para a 

pesquisa nas bases de dados disponíveis na unidade, para investigação de dados da 

comunidade, com vista ao diagnóstico da situação. De salientar, a disponibilidade demonstrada 

pelo Enfermeiro Coordenador, no sentido de agilizar o processo de comunicação entre a equipa 

de enfermagem. As reuniões foram agendadas, de acordo com as necessidades.  

Foi contatada a equipa multidisciplinar da UFACeS, de uma forma informal, para 

apresentação dos objetivos dos estágios e seu planeamento, no sentido de envolver os 

profissionais e aumentar a sua adesão ao projeto a desenvolver. 

A divulgação da convocatória para a sessão de apresentação e divulgação do projeto foi 

realizada via email, por parte do Enfermeiro Coordenador para todos os elementos da equipa, 

incluindo a Diretora da UFACeS (apêndice V).  

Foi realizada a apresentação e divulgação do projeto e diagnóstico de situação à equipa 

multidisciplinar, ocorreu de forma presencial, com duração aproximada de 1 hora, com o intuito 

de dar a conhecer o projeto de intervenção comunitária (apêndice VI), com exposição das 

necessidades e deteção dos problemas alvo de intervenção, com o objetivo de promover o 

conhecimento da equipa e motivar o seu envolvimento nas tomadas de decisões. A enfermeira 

mestranda apresentou sumariamente o projeto, transpondo-o para a temática de burnout como 

um grave problema de saúde pública e saúde ocupacional. Promoveu-se espaço ao debate de 

ideias e partilha de sugestões de atividades eficientes possíveis de desenvolver de acordo com 

os recursos existentes na comunidade, no sentido de alcançar os objetivos preconizados.  

Para facilitar a visualização geral das intervenções realizadas foi elaborada a Tabela 8, que 

incorpora de forma sucinta as atividades (plano de atividades), de acordo com a estratégia 

“Trabalho em Equipa”. 
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Estratégias Atividades Quem 
Quando/Onde/ 

Como 

Objetivo(s) 
que pretende 

atingir 
Avaliação 

1- Trabalho em 
Equipa 

Reuniões com 
Enf.ª 
Supervisora 

Enfª Mestranda 

 

De 02-05/11/21 

-Sala de 

enfermagem do 

UFACeS em 

reunião 

informal/duração 

de 30-60min 

Apresentação 

dos objetivos e 

planeamento 

dos estágios. 

Realização 

da atividade 

Reuniões com 
Enf.ª 
Supervisora e 
Enf. 
Coordenador 

 

Enfª Mestranda 

Enf.ª 

Supervisora  

 

De 02 a 5/11/21 a 

16/03/22 

-Sala de reunião 

do UFACeS em 

reunião informal/ 

duração de 1 hora 

 

Apresentação 

dos objetivos e 

planeamento 

dos estágios; 

Determinar 

necessidades da 

comunidade; 

Autorização para 

implementação 

do projeto 

Comunitário. 

Identificação e 

de potenciais 

parcerias. 

Realização 

da atividade 

Apresentação 
e divulgação 
do projeto e 
diagnóstico 
de situação 

Enfª Mestranda 

Enf.ª 

Supervisora 

- 28/04/21  

-Biblioteca do 

UFACeS 

Presencial/Método 

expositivo com 

recurso a 

Apresentação 

Powerpoint/ 

método ativo e 

participativo 

Duração 1 hora 

 

 

Conhecimento 

sobre o projeto 

de intervenção; 

Envolver e 

motivar os 

profissionais 

Promover a 

adesão ás 

atividades a 

desenvolver no 

âmbito do 

projeto. 

Realização 

da atividade 

 

Taxa de 

adesão dos 

participantes 

 

Tabela 8- Intervenções/atividades planeadas incluídas no Trabalho em Equipa. 

Fonte: Elaboração Própria 
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Estratégia 2:  Educação para a saúde 

 

As atividades implementadas, centram-se no conceito de promoção da literacia em 

saúde, tal como relatado no plano de ação para a literacia em saúde, em que os profissionais de 

saúde se apresentam como principais veículos de difusão do conhecimento, tal como “realizar 

campanhas e intervenções temáticas para a população que promovam a literacia em saúde e 

aumentar a rede de parceiros para incorporar e potenciar as intervenções de promoção da 

literacia em saúde” (DGS, 2018b, p. 13). 

Agendaram-se três sessões formativas dirigidas à população alvo, com a colaboração 

presencial da Psicóloga do PROGERPSI com a temática “Riscos Psicossociais- burnout”. Foi 

realizada uma sessão que ocorreu no dia 20/04/22 das 14h ás 15h, durante a qual foram 

abordados o “Ponto de Partida” e “Piloto automático”, sensibilizando os profissionais para a 

importância da Saúde Ocupacional, e o relevante papel da promoção da saúde na prevenção de 

doenças ocupacionais, como o burnout (apêndice VII).  Optou-se por divulgar a sessão via email 

institucional, por parte do Enf. Coordenador, o qual ficou responsável de encaminhar para a 

equipa de enfermagem (apêndice VIII). Nesta sessão estiveram presentes a Mestranda, Enf.ª 

Supervisora, Enf.º Coordenador, Diretora da UFACeS e Equipa de Enfermagem da UFACeS. 

Ficam planeadas duas sessões a realizar dia 25 de maio e 1 de junho, no mesmo local, na 

biblioteca da UFACeS, com duração de 2 horas, de acordo com o plano de formação (apêndice 

IX). 

Foi criado um Programa de Saúde intitulado: “+ Bem-estar Ocupacional” constituído por 

sessões de mindfulness e relaxamento corporal e de atividades de socialização/convívio entre 

os elementos da equipa de enfermagem, com o objetivo de promoção da saúde ocupacional e 

prevenção do burnout, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos 

profissionais de enfermagem. De ressalvar que estas atividades, além de irem ao encontro dos 

objetivos preconizados, emergiram no decurso da partilha de ideias e sugestões por parte da 

equipa de enfermagem, em contexto de reunião.   

Tendo estes aspetos em consideração, foram planeadas três sessões de mindfulness e 

relaxamento, como estratégia de gestão de stress, dinamizadas em parceria com a equipa de 

Enfermeiras Especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental do PROGERPSI. Serão promovidas 

intervenções de capacitação, munindo os enfermeiros de ferramentas úteis na autogestão do 

stress, que poderão reproduzir e desenvolver em suas casas, fomentando o equilíbrio e bem-

estar físico, mental e emocional deste grupo profissional, de acordo com o plano de formação 

(apêndice X). Estas sessões ficaram planeadas mensalmente, nos meses de maio, junho e julho, 
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segundo disponibilidade e articulação de agendas das parcerias. A sua divulgação será via email 

institucional, por parte do Enf. Coordenador, que encaminhará para a equipa de enfermagem. 

As sessões terão lugar na biblioteca, com duração de 1h:30min, divididas em dois grupos, 

facilitando a execução das atividades, devido à reduzida dimensão do espaço disponível e às 

restrições pandémicas. Os participantes deverão usar roupa e sapatos confortáveis, adaptados 

à atividade. 

Integradas ainda no programa “+Bem-estar Ocupacional” ficaram previstas duas 

atividades de socialização e convívio, de acordo com o plano de formação (apêndice XI), com o 

objetivo de fomentar o espírito de união e de equipa, de interajuda, apoio mútuo e o 

diálogo/comunicação entre equipa. Esta atividade sugere um duplo efeito, para além de estreitar 

relações entre a equipa, pretende por outro lado, a promoção de atividade física assim como a 

promoção de uma alimentação saudável. Estudos revelam que a prática de atividade física e 

alimentação saudável têm beneficio no bem-estar do indivíduo, pelo que práticas mais saudáveis 

podem trazer benefícios na saúde física e na saúde mental (Borges et al., 2021b; Marciteli et al., 

2012). Ficou agendado um “pic nic” no campo, em data a definir durante o mês de maio, e a 

segunda no mês setembro, em horário extralaboral, preferencialmente ao domingo, mediante 

disponibilidade e acordo dos elementos de enfermagem. Esta atividade envolve uma caminhada 

pelo campo, a uma serra da àrea de abrangência, promovida pela fisioterapeuta da UFACeS e 

terminará com um “Pic Nic” saudável, para o qual será necessário a contribuição de todos os 

elementos, de acordo com as orientações da Nutricionista da URAP. Na atividade de socialização 

planeada para o mês de setembro, ficou previsto um almoço entre os elementos da equipa. Na 

atividade de socialização planeada para o mês de setembro, ficou previsto um almoço entre os 

elementos da equipa. Estas atividades foram propostas pelos elementos de enfermagem, 

representando de certa forma um retomar de atividades já antes praticadas pela equipa, e que 

foram inibidas pelo atual estado de pandemia. Consideram-se importantes estes momentos de 

partilha e união, que permitam fortalecer laços entre colegas, e que por outro lado, promovam a 

interação social entre os elementos da equipa, constituindo uma estratégia de combate ao 

isolamento social. Estas atividades de socialização permitem melhorar o bem-estar do individuo 

com impacto na sua qualidade de vida, e consequentemente na qualidade dos cuidados que 

prestam. 
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Para facilitar a visualização geral das intervenções realizadas foi elaborada a Tabela 9, 

que incorpora de forma sucinta as atividades, de acordo com a estratégia “EPS”. 

 

Estratégias Atividades Quem Quando/Onde/ 
Como 

Objetivo(s) 
que pretende 

atingir 
Avaliação 

2- EPS 

Três sessões sobre a 
temática Riscos 
Psicossociais- 
burnout: 

-Sessão 1; 

-Sessão 2; 

-Sessão 3. 

 

Psicóloga do 
PROGERPSI 

- dia 20/04/22, 
25/05/22 e 01/06/22 

Na biblioteca da 
UFACeS/Método 
expositivo com 
recurso a 
apresentação em 
powerpoit/Método 
participativo/duração 
de 1 hora a primeira 
sessão e 2 h as 
seguintes. 

Sensibilizar 
os 
profissionais 
para a 
importância 
da saúde 
ocupacional e 
riscos 
Psicossociais 

Taxa de 
adesão dos 
enfermeiros  

Aplicação 
do 
questionário 
de 
satisfação e  
avaliação da 
sessão 

Três sessões de 
mindfulness e 
relaxamento: 

-Sessão 1; 

-Sessão 2; 

-Sessão 3. 

 

 

 

Enfermeiras 
Especialistas 
em  Psiquaitria 
e Saúde 
Mental do 
PROGERPSI 

Nos meses de maio, 
junho e julho/ na 
biblioteca da 
UFACeS/ divididos 
por dois 
grupos/Método 
prático/duração de 
1h:30min. 

Técnicas de 
relaxamento e 
consciência 
corporal 

Técnicas de 
mindfulness 

Técnicas de 
gestão de 
stress 

Técnicas de 
respiração 

Taxa de 
adesão dos 
enfermeiros  

Aplicação 
do 
questionário 
de 
satisfação e  
avaliação da 
sessão 

Duas atividades de 
socialização/convívio 

- Atividade de 
socialização 1: “pic 
nic” no campo e uma 
caminhada 

- Atividade 
socialização 2: 
almoço convívio 

Nutricionista 
URAP 

Fisioterapeuta 
UFACeS 

No mês de maio e 
setembro/ presencial/ 
Na Serra X 

Duração de 3h. 

Promover 
bem-estar 
físico 
(práticas 
saudáveis de 
alimentação e 
exercício 
físico) e 
mental. 

Promover 
interação 
social, espírito 
de equipa, 
união e 
diálogo entre 
os vários 
elementos. 

Taxa de 
adesão dos 
enfermeiros 
ás sessões 

Aplicação 
do 
questionário 
de 
satisfação e  
avaliação da 
sessão 

Tabela 9- Intervenções/atividades planeadas incluídas na EPS. 
Fonte: Elaboração Própria 
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Estratégia 3:  Estabelecimento de parcerias 
 

Para a implementação do presente projeto, foi imprescindível a participação e 

colaboração de várias entidades que possibilitam a sua execução.  

Na persecução dos objetivos previamente delineados efetuámos uma análise dos 

recursos existentes na comunidade e potenciais parcerias de colaboração no projeto. A 

Enfermeira Supervisora assumiu um papel relevante nesta etapa, pela sua experiência e 

conhecimento da comunidade em que a UFACeS está inserida. 

Uma vez que o projeto pretende envolver parceiros na comunidade, foram desenvolvidas 

parcerias de modo a dinamizar e enriquecer o projeto, como a equipa da UFACeS, que contou 

com a colaboração do Enfermeiro Coordenador e Fisioterapeuta e as Enfermeiras Especialistas 

em Enfermagem em Psiquiatria e Saúde Mental e Psicóloga do ProgeRPsi da ULS. 

Nesse sentido, após reunião com equipa da UFACeS (como anteriormente descrito), 

foram realizadas reuniões com as parcerias do Projeto PROGERPSI. Num primeiro contacto com 

o Diretor do Programa, e posteriormente, após aceitação da colaboração e participação no 

projeto a implementar, com os elementos da equipa multidisciplinar, aos quais foi pedida 

colaboração- Enfermeiras Especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental e Psicóloga.  

Foi possível estabelecer a comunicação através de contatos telefónicos e reuniões via 

Zoom Calibri, de forma a envolver as parcerias na finalidade/objetivos do projeto a desenvolver, 

sendo essencial apresentar os problemas e necessidades identificadas, assim como evidenciar 

a relevância da sua participação. Neste âmbito, tornou-se essencial a realização de várias 

reuniões, para adquirir as autorizações necessárias, ajustar, discutir e debater a evolução e 

monotorização do projeto. Obteve-se a colaboração das Enfermeiras Especialistas em 

Psiquiatria e Saúde Mental na dinamização das sessões de relaxamento e Mindfulness, e da 

Psicóloga nas sessões de EPS, dirigidas à população.  

De salientar a disponibilidade da equipa PROGERPSI, que mostrou sempre uma 

proximidade e um envolvimento, dando a conhecer o seu trabalho na ULS, assim como 

sugestões e contributos essenciais para a viabilidade/exequibilidade da implementação do 

projeto. Nesse sentido, é pertinente demonstrar e transmitir aos parceiros do projeto a 

disponibilidade na transmissão de sugestões, para que se possam reajustar e reestruturar o 

projeto, se necessário, sendo por isso fundamental tornar os parceiros como parte integrante e 

responsável do sucesso do projeto. De referir que as parcerias manter-se-ão até dezembro de 

2022, data prevista de término do projeto. 

Foi estabelecido igualmente contato com o Gabinete de Comunicação e Marketing da ULS, 

via email, como estratégia de apresentação e divulgação do projeto e suas atividades, através 

da Intranet para toda a comunidade institucional da ULS. Foi realizado pedido de colaboração 
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na divulgação do presente projeto ao Enfermeiro Coordenador, o qual encaminhou para o 

referido serviço, via email institucional. 

Para facilitar a visualização geral das intervenções programadas foi elaborada a Tabela 10, 

que incorpora de forma sucinta as atividades, de acordo com a estratégia “Estabelecimento de 
parcerias”. 

 

Estratégias Atividades Quem Quando/Onde/ 
Como 

Objetivo(s) que 
pretende atingir Avaliação 

3- 
Estabelecimento 

de parcerias 

Reunião com 
Diretor do 
PROGERPSI 

Mestranda 

Enfª 
Supervisora 

12/03/22 

Biblioteca da 
UFACeS/ 
Método á 
distância 
através do 
Método á 
distância, pelo 
Zoom Calibri  

Pedido de 
colaboração de 
parceria. 

Envolvimento das 
parcerias na 
finalidade/objetivos 
do projeto e 
apresentação dos 
problemas e 
necessidades 
identificadas. 

Realização 
da 

atividade 

Reunião com 
Enfermeiras 
Especialistas 
em 
Psiquiatria e 
Saúde 
Mental do 
PROGERPSI 

Mestranda 

Enfª 
Supervisora 

14/03/22 

Sala de 
enfermagem 
da UFACeS/ 
via telefónica 

Pedido de 
colaboração de 
parceria. 

Envolvimento das 
parcerias na 
finalidade/objetivos 
do projeto e 
apresentação dos 
problemas e 
necessidades 
identificadas. 

Realização 
da 

atividade 

Reunião com 
Psicóloga do 
PROGERPSI 

Mestranda 

Enfª 
Supervisora 

15/03/22 

Sala de 
enfermagem 
da UFACeS/ 
via telefónica 

Pedido de 
colaboração de 
parceria. 

Envolvimento das 
parcerias na 
finalidade/objetivos 
do projeto e 
apresentação dos 
problemas e 
necessidades 
identificadas. 

Realização 
da 

atividade 

Tabela 10- Intervenções/atividades planeadas incluídas no estabelecimento de parcerias. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

6.2. PREVISÃO DE RECURSOS 

 

Para o sucesso de um projeto é preciso determinar os recursos necessários para a sua 

execução, sendo este considerado um fator importante para o sucesso do projeto. É de extrema 
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importância a identificação dos recursos humanos, materiais e financeiros de modo a atingir as 

metas estabelecidas (Tavares, 1992). Qualquer projeto implica assim a intervenção de recursos 

humanos, utilização de recursos materiais, recursos físicos e financeiros de forma a dar 

cumprimento às atividades preconizadas, pelo que se torna fundamental realizar a previsão de 

recursos. 

Na Tabela 11, são descritos os recursos previstos e sua estimativa orçamental para a 

implementação do projeto.  

 

Tabela 11- Previsão de recursos e estimativa orçamental. 
Fonte: Elaboração própria 

 

6.3. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

 

Para que um projeto de intervenção alcance o sucesso, é necessário utilizar a 

comunicação e divulgação como estratégias essenciais para a sua projeção e visibilidade.  

RECURSOS ESPECIFICAÇÃO CUSTO 
UNITÁRIO 

CUSTO 
TOTAL 

HUMANOS 

- Enf.ªMestranda 

- Enfermeiros da UFACeS 

- Enf. Especialistas em Saúde Mental 
(PROGERPSI) 

- Psicóloga (PROGERPSI) 

- Fisioterapeuta (UFACes) 

- Nutricionista (URAP) 

-Técnico Superior do Gabinete de 
Comunicação e Marketing da ULS; 

0€ 

10€/hX 200h 

10€/hX 12h 

10€/hX 8h 

10€/hX 7h 

10€/hX 6h 

10€/hX 3h 

2360€ 

MATERIAIS E 
FÍSICOS 

- Material de suporte às sessões (projetor, 
tela, colchões, computador, Pen drive)  

- Internet WiFi da UFACeS 

-Viatura e combustível para as deslocações à 
UFACeS,/atividades de socialização fora da 
localidade 

- Telemóvel 

- Eletricidade, água 

- instalações da UFACeS 

150€+50€+15
€X13+500€+ 

20€ 

100€ 

200€ 

80€ 

200€ 

200€ 

1595€ 

TOTAL 3955€ 
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O circuito de comunicação no que respeita à divulgação da implementação do projeto e 

atividades inerentes dirigidas à população alvo foram realizadas presencialmente de forma 

formal e via email institucional, através do Enf. Coordenador, a todos os envolvidos. 

Em contexto académico, foi elaborado um artigo científico “A prevalência de burnout 

numa Unidade de Cuidados de Saúde Primários do Alentejo, em contexto de pandemia COVID-

19” com base nos dados obtidos no diagnóstico da saúde, que iremos submeter para uma revista 

nacional de cariz científico, como meio de divulgação do projeto, disseminando conhecimento no 

domínio público sobre a problemática do burnout e a importância da promoção da saúde 

ocupacional na sua prevenção (apêndice XII- apenas disponível o resumo). 

Foi ainda solicitado, via email, colaboração ao Gabinete de Comunicação e Marketing da 

ULS, como estratégia de apresentação e divulgação do projeto, através da página da Intranet 

para toda a comunidade institucional da ULS (apêndice XIII).  

 

6.4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

O cronograma apresenta-se como uma ferramenta fundamental na gestão eficaz do 

tempo, permitindo uma visão ampla, ao determinar quando é que cada atividade deve ser iniciada 

e concluída, seguindo um encadeamento lógico e sequencial. Foi definido um cronograma 

detalhado, onde são apresentadas as etapas e intervenções inerentes ao projeto (apêndice XIV). 

De salientar, que algumas atividades ficaram planeadas para se realizarem após o término do 

estágio, pela (in)disponibilidade das parcerias. 

 

6.5. SEGUIMENTO “FOLLOW UP” DO PROJETO 
 

O projeto “STOP BURNOUT nos enfermeiros, em contexto de pandemia COVID-19” 

contribuiu de forma notável para a promoção da saúde ocupacional nos enfermeiros, pelo que 

se afirma como fundamental a sua operacionalização no futuro, de forma a garantir a prevenção 

de riscos psicossociais, e por sua vez, o alcance de ambientes de trabalho saudáveis, através 

da melhoria da qualidade de vida dos profissionais e, consequentemente, com impacto na 

qualidade e segurança dos cuidados que prestam. 

A elaboração de um projeto de intervenção, nas várias fases que o constituem, exige um 

acompanhamento e uma monotorização contínua, em que inevitavelmente, são necessários 

ajustes e reformulações, a fim de tornar o projeto exequível. De acordo com o exposto, tendo em 

conta a fase pandémica atual, surgiram alguns constrangimentos na planificação das atividades, 
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com necessidade de adaptações e alterações ao nível do cronograma inicial. Contudo, foram 

respeitados os recursos e custos orçamentais estipulados. 

Ficaram definidas algumas estratégias com o objetivo de garantir a sustentabilidade deste 

projeto de intervenção, nomeadamente a sua continuidade, que será assegurada pelos membros 

coordenadores do projeto (o Enfermeiro Coordenador e o Enfermeiro Supervisor), em articulação 

com as parcerias.  

Preconizou-se a avaliação do projeto no final do ano de 2022 e apresentação e divulga-

ção dos resultados finais a toda equipa multidisciplinar e parceiros.  
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7. PLANEAMENTO DE MONOTORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 
 

A última etapa do planeamento da saúde corresponde à avaliação do projeto, consistindo 

esta na comparação entre “(…) algo com um padrão ou modelo (…)” tendo por base “(…) uma 

finalidade operativa que é corrigir ou melhorar.” Nesta análise compara-se os ganhos 

alcançados, através das atividades, com a situação inicial e com os objetivos e metas (Imperatori 

& Giraldes, 1993, p. 173). Será desta forma que se avaliam, a curto prazo, os indicadores de 

execução ou atividade, e a médio prazo, os indicadores de impacto ou resultado (Imperatori & 

Giraldes, 1993). 

Deste modo, após a implementação do projeto de intervenção comunitária procedeu-se 

à sua avaliação, tendo em conta os objetivos estabelecidos. A avaliação é uma fase 

imprescindível do projeto, pois, permite retirar importantes conclusões sobre as atividades 

desenvolvidas.  

Para se proceder à avaliação do projeto é necessário criar instrumentos de medida, os 

indicadores, que poderão ser de atividade ou execução e de resultado ou impacto (Imperatori & 

Giraldes, 1993).  

Foram delineadas diversas intervenções até ao final de estágio, no entanto, tendo em 

conta o objetivo geral do projeto: “Prevenir o impacto negativo nos enfermeiros da UFACeS, face 

às transformações assistenciais originadas pela pandemia COVID-19, até dezembro de 2022”, 

verifica-se que a sua avaliação só deverá ser efetuada no devido período preconizado. Como 

forma de atingir esse objetivo é fundamental tempo para a capacitação dos profissionais, 

possibilitando uma efetiva assimilação de conhecimentos e eficiente aquisição de competências 

que permitam ter impacto no bem-estar e saúde ocupacional dos profissionais. 

Deste modo, será efetuada a avaliação do projeto, tendo em conta os objetivos 

específicos traçados, assim como as atividades programadas, através dos indicadores e metas. 

 

7.1. INDICADORES DE AVALIAÇÃO 

 

De forma a avaliar os objetivos operacionais/metas definidos para cada um dos objetivos 

específicos do projeto, foi efetuado o cálculo dos indicadores previstos para as atividades, 

conforme a Tabela 12. 
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Tabela 12- Indicadores de Atividade 
Fonte: Elaboração própria 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS METAS INDICADORES AVALIAÇÃO 

Avaliar o nível de 
burnout nos 
enfermeiros da 
UFACeS, até 
dezembro de 2022. 
 

- Que pelo menos 80% 
dos enfermeiros 
responda ao 
Questionário CBI-PT. 

N.º de enfermeiros que 
responderam ao 
questionário/N.º total de 
enfermeirosX100 

(10/11) X 100 =90.9% 

ATINGIDO 

90.9% dos enfermeiros 
responderam ao 

questionário 

Capacitar os 
enfermeiros da 
UFACeS sobre os 
fatores protetores 
para o burnout, até 
dezembro de 2022. 
 

- Que pelo menos 60% 
dos enfermeiros 
participem nas sessões 
formativas planeadas. 

N.º de enfermeiros 
presentes na 
sessão/N.º total de 
enfermeirosX100 

(8/11)X 100= 72,7% 

ATINGIDO 

72,7% dos enfermeiros 
assistiram à sessão e 

desses 100% 
responderam ao 
questionário de 

avaliação da sessão 

- Que pelo menos 90% 
dos enfermeiros que 
assistiram à sessão, 
respondam ao 
questionário de 
avaliação. 

N.º de enfermeiros que 
responderam ao 
questionário de 
avaliação da sessão/N.º 
total de enfermeiros 
que assistiram à 
sessãoX100 

(8/8)X100=100% 

ATINGIDO 

100% dos enfermeiros 
responderam ao 
questionário de 

avaliação da sessão 

- Que 80% dos 
enfermeiros que 
assistiram á sessão, 
adquiram novos 
conhecimentos sobre o 
burnout. 

Nº de enfermeiros que 
adquiriram novos co-
nhecimentos sobre o 
tema / Nº total de enfer-
meiros que responde-
ram ao questioná-
rioX100%  
 
(8/8)X100=100% 

ATINGIDO 

100% dos enfermeiros 
adquiriram novos 

conhecimentos sobre o 
burnout 

Criar um programa de 
saúde “+ Bem-estar 
Ocupacional”, até 
dezembro de 2022. 
 

- Construção e 
disponibilização do 
programa de saúde na 
UFACeS 

Nº de documentos 
construídos / Nº total 
dos documentos 
propostos X100% 

(4/4)X100=100% 

ATINGIDO 

100% do programa foi  
construído e 

disponibilizado na 
UFACeS 

- Que pelo menos 60% 
dos enfermeiros 
participem nas 
atividades de 
relaxamento e 
mindfulness planeadas. 

N.º de enfermeiros 
presentes na 
sessão/N.º total de 
enfermeirosX100% 

 

EM CURSO 

A Avaliação deverá 
ocorrer em novembro 

de 2022 

- Que pelo menos 50% 
dos enfermeiros 
participem em 
atividades de 
socialização e convívio 
planeadas. 

N.º de enfermeiros 
presentes na 
atividade/N.º total de 
enfermeirosX100% 
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Como podemos constatar pela Tabela 12, dos três objetivos delineados para o projeto, 

foram atingidos dois até ao final do estágio, estando o terceiro objetivo parcialmente atingido, no 

qual se construiu o programa e se disponibilizou à equipa da UFACeS, mas as atividades se 

encontram-se em curso, pelo que a sua avaliação será posteriormente, à data do término do 

estágio. 

Para o primeiro objetivo específico “Avaliar o nível de burnout nos enfermeiros da 

UFACeS, até dezembro de 2022”, foi definida uma meta baseada na aplicação do questionário 

CBI-PT, que pelos menos 80% dos enfermeiros respondessem ao questionário, sendo este valor 

ultrapassado, atingindo 90.9%. 

O segundo objetivo “Capacitar os enfermeiros da UFACeS sobre os fatores protetores 

para o burnout, até dezembro de 2022”, foram definidas três metas, nomeadamente a adesão 

dos profissionais às sessões formativas, o grau de respostas obtidas face aos questionários de 

avaliação da sessão e a aquisição de novos conhecimentos relativa â temática. O objetivo foi 

considerado atingido, já que as metas propostas foram ultrapassadas, no entanto, assume-se 

um potencial de margem de progressão da aquisição de conhecimentos e competências nesta 

área no final das sessões previstas. De forma a validar os conteúdos da sessão e o grau de 

satisfação dos participantes foi elaborado um questionário de avaliação e satisfação da sessão 

(apêndice XV) na plataforma Google Forms, enviado ao enfermeiro Coordenador, que 

encaminhou para os elementos de enfermagem presentes na sessão. O link de acesso enviado 

foi:https://docs.google.com/forms/d/1DdT71SpMuVQbUszl0ZPmiYsNOY8Uj8Q4nCNBY6ERUOw/edit  

 Após a análise dos resultados do questionário de avaliação, através da visualização da 

plataforma, pode-se verificar-se que 100% dos enfermeiros avaliaram positivamente a sessão, 

considerando importante o tema tratado, tendo sido esclarecedora a sessão, com aquisição de 

novos conhecimentos (apêndice XVI).  

Quanto ao terceiro objetivo “Criar um programa de saúde “+ Bem-estar Ocupacional”, até 

dezembro de 2022”, foi definidas três metas, nomeadamente a construção e disponibilização do 

programa de saúde, a adesão dos profissionais de pelo menos 60% nas sessões de relaxamento 

e 40% de adesão nas atividades de socialização. Este objetivo foi parcialmente atingido, no 

sentido que o programa foi elaborado na sua totalidade, no entanto não foi possível avaliar em 

tempo útil dentro do horizonte de estágio, encontrando-se em curso as atividades planeadas, as 

quais ficaram planeadas ocorrer em data posterior ao término do estágio, de acordo com 

disponibilidade das entidades envolvidas. Este objetivo deverá ser avaliado até dezembro de 

2022, através de um questionário de satisfação e de avaliação das atividades do programa 

“+Bem-estar Ocupacional” (apêndice XVII). Para responder ao questionário, será enviado o link 

de acesso, pelo Enf.º Coordenador aos elementos presentes nas atividades: 

https://docs.google.com/forms/d/1DdT71SpMuVQbUszl0ZPmiYsNOY8Uj8Q4nCNBY6ERUOw/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1OI_XJY8LlzTqSybkE1Ncv9SfHAoqENIWoqt5IlojPjY/edit  

Para efetuarmos uma correta avaliação do projeto, é necessário ser feita uma ressalva 

relativa à população alvo. Esta foi inicialmente constituída por 11 enfermeiros, aos quais se 

aplicaram os questionários, no entanto aceitaram participar 10, passando a população ser 

constituída por 10 enfermeiros. Garantindo com a aplicação dos questionários todos os princípios 

de anonimato e confidencialidade, não permitindo conhecer a identidade dos participantes, é 

importante realçar, que os oito enfermeiros presentes na sessão formativa de EPS “Riscos 

Psicossociais- burnout”, podem não ser exatamente os mesmos que responderam ao 

questionário inicial, e o mesmo se aplicará nas restantes atividades. 

De forma a perceber o impacto que o projeto teve nos enfermeiros, conforme ficou 

planeado, em outubro de 2022, deverá ser enviado novamente o questionário CBI-PT, seguindo 

os mesmos procedimentos adotados na fase de diagnóstico, pelo Enf.º Coordenador aos 

profissionais, de forma a avaliar o nível de burnout à população alvo, após intervenção.  

Presentemente, consideramos que não serão visíveis ganhos imediatos para a saúde 

através das atividades implementadas até ao momento, mas através da continuidade deste 

projeto poderão ser obtidos ganhos em saúde a médio e longo prazo. 

Pretende-se que sejam implementadas ações que contribuam para melhorar o bem-estar 

ocupacional dos enfermeiros, através de medidas preventivas que tenham impacto na sua 

saúde. Neste ponto, a literacia em saúde/capacitação dos enfermeiros sobre a temática 

representa uma mais valia na sensibilização e perceção da dimensão da problemática nesta 

comunidade laboral para o alcance de ambientes de trabalho saudáveis.  

Foi assumido o compromisso, por parte das entidades envolvidas, dar continuidade ao 

projeto para garantir a sustentabilidade e sucesso do mesmo. Conscientemente, admitimos que, 

apenas através do esforço, empenho, e dedicação de todos os intervenientes se conseguirão 

alcançar efetivos ganhos em saúde na população em estudo. 

Considera-se, por isso, que este projeto de intervenção comunitária possa refletir um 

impacto considerável nas organizações, passível de ser replicado noutras unidades de saúde da 

ULS ou em unidades externas públicas ou privadas, contribuindo para mais ganhos em saúde, 

ao nível deste e de outros grupos profissionais. 

 

7.2. AVALIAÇÃO INTERMÉDIA E MEDIDAS CORRETIVAS INTRODUZIDAS 

 

Segundo Tavares (1992), devem corrigir-se as situações necessárias ao longo da 

implementação de um projeto, não se procedendo apenas no final a uma avaliação. Esta deve 

ser feita em cada fase do planeamento, de modo a integrar todas as fases envolvidas no projeto. 

https://docs.google.com/forms/d/1OI_XJY8LlzTqSybkE1Ncv9SfHAoqENIWoqt5IlojPjY/edit
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Ao longo de todo o projeto, existiu um acompanhamento rigoroso e contínuo das 

atividades, havendo necessidade de pequenos ajustes, tendo em vista o sucesso pretendido. A 

salientar a dificuldade de implementação das atividades planeadas durante o período de estágio, 

que se reconheceu, principalmente, devido à situação pandémica, o qual condicionou o seu 

planeamento. Houve necessidade de ajustes no plano de atividades, como tempo e regularidade 

das sessões e remarcações de datas, contudo, sem impedimentos ao seu cumprimento. A 

definição das metas foi realizada de uma forma consciente dos fatores que poderiam condicionar 

ou influenciar a adesão dos profissionais, pelo que foram estabelecidas metas realistas. 

Segundo Imperatori e Giraldes (1982, p. 12) “a avaliação a curto prazo só é possível 

através dos indicadores de atividade que serviram para fixar metas”. Neste âmbito, procedemos 

à avaliação processual, de forma a monitorizar o projeto através de uma avaliação intermédia, 

realizada em maio de 2022, que nos permite aferir o cumprimento das atividades planeadas e a 

sua taxa de adesão até ao momento. Esta avaliação deverá permitir fazer uma monotorização 

do projeto, e perceber se o mesmo está a alcançar a curto prazo os indicadores previstos, dando 

a possibilidade de reformulação/adaptação de forma precoce as estratégias e suas intervenções 

do projeto, caso isso não se verifique.  
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8. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

 Para além da implementação do projeto de intervenção comunitária, foi possível participar 

em várias atividades incluídas na carteira de serviços da UFACeS, juntamente com a enfermeira 

supervisora. No decorrer dos dois estágios, foi possível participar e integrar diversas atividades, 

das quais se destacam: 

- Participação nos cuidados em contexto domiciliário, na gestão da saúde e doença, 

através do planeamento de cuidados de enfermagem, otimizando estratégias dirigidas. 

Destacam-se os serviços de proximidade às pessoas idosas, permitindo conhecer a realidade 

da população, suas vivências e as dificuldades que se confrontam, mediante o contexto 

socioeconómico e o isolamento social com que muitos se deparam.  

- Participação nas atividades da equipa de Cuidados Continuados Integrados. Esta é 

composta por uma equipa multidisciplinar, que faz articulação com outros serviços, dirigida a 

utentes em situação de dependência funcional, doença terminal ou em processo de 

convalescença por doença aguda. Esta equipa faz a avaliação global ao utente e prevê um 

circuito como resposta às necessidades do mesmo, através de critérios de referenciação. 

Consoante os critérios, os utentes ingressam na Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados [RNCCI] e são admitidos nas diversas tipologias que a constituem, consoante a sua 

situação clinica e social. 

- Participação nas atividades de acompanhamento na Intervenção Precoce na Infância, 

da qual a Enfermeira Supervisora é o elo responsável na área da saúde.  Constituída por uma 

equipa multidisciplinar, desenvolve e concretiza intervenções e medidas de apoio integrado 

centrado na criança e na família, de natureza preventiva e reabilitativa, no âmbito da educação, 

da saúde e ação social. 

- Participação na vacinação COVID-19, dirigida a várias faixas etárias. Neste âmbito, foi 

possível participar nos ensinos sobre os cuidados e vigilância após a sua administração, de 

acordo com as normas vigentes da DGS. 

- Participação em contactos e convocatórias para a vacinação, a toda a população. 

Todo o percurso desenvolvido ao longo do estágio, como o desenvolvimento destas 

atividades, permitiram não só a aquisição de competências, mas o conhecimento da essência 

dos cuidados de saúde primários e da enfermagem em saúde comunitária e saúde pública e uma 

compreensão mais abrangente da sua dinâmica junto da comunidade, apesar das imposições 

da pandemia COVID-19. Estas circunstâncias foram, no entanto, encaradas como um desafio, 

traduziu-se num enriquecimento pessoal e profissional, que tornaram o caminho mais 

gratificante.  
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9. ANALISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS MOBILIZADAS E DESENVOLVIDAS 

 

Neste capítulo do relatório pretende-se apresentar uma reflexão sobre o processo de 

aquisição e mobilização de competências comuns do enfermeiro especialista, competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e das 

competências referentes à obtenção de Grau de Mestre, resultantes da realização do Curso de 

Mestrado em Enfermagem em Associação na área de Especialização em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, em que se desenvolveram o Estágio I e Estágio Final. 

 

9.1. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

O Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especialista, pressupõe que 

sejam adquiridas um conjunto de competências, o que são transversais, independentemente da 

área de Especialização em Enfermagem, e que assentam em quatro domínios: Responsabili-
dade profissional, ética e legal, Melhoria contínua da qualidade, Gestão dos cuidados e 
Desenvolvimento das aprendizagens profissionais, descritas no Regulamento n.º 140/2019 

de 6 de fevereiro da Ordem dos Enfermeiros de 2019.  
“São as competências, partilhadas por todos os enfermeiros 

especialistas, independentemente da sua área de especialidade, demonstradas 
através da sua elevada capacidade de conceção, gestão e supervisão de 
cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exercício profissional 
especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria.” (Regulamento 
n.º 140/2019 de 6 de fevereiro da Ordem dos Enfermeiros, 2019, p. 4745)  

 

 De forma a validar a aquisição das competências comuns ao enfermeiro especialista, no 

domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, em que o enfermeiro especialista “De-

senvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo com 

as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional” e “Garante práticas de cuida-

dos que respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais” (OE, 2019: 4745), 

considera-se ao que ao longo dos períodos de estágio foi adotada uma postura postural profis-

sional correta e adequada, respeitando os princípios éticos, o código deontológico da profissão 

de enfermagem e zelo pela garantia pelos direitos humanos.  

No que diz respeito à prática profissional, todas as tomadas de decisão inerentes às ati-

vidades, foram realizadas de forma consciente e fundamentada, tendo por base os princípios, 

valores e normas deontológicas, suportadas e baseadas em conhecimentos e evidências cientí-

ficas. De salientar que as decisões tomadas tiveram a participação ativa dos parceiros envolvidos 

no projeto, tendo em consideração as crenças e valores das pessoas, que se revelou uma mais 
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valia, permitindo um envolvimento de proximidade e fomentando o sentido de responsabilidade 

dos elementos intervenientes no sucesso do projeto.  

Quanto à investigação realizada, foram acautelados todos os aspetos éticos em conso-

nância com a Declaração de Helsínquia em pesquisa Envolvendo Seres Humanos, tendo sido 

submetido todo o processo de planeamento à CE, da ULS da área abrangente com o parecer 

positivo. Após a obtenção da autorização da CE, foi realizado um diagnóstico de saúde que teve 

em consideração todas implicações ético-deontológicas, nomeadamente na forma como foram 

aplicados os instrumentos, recolhidos e tratados os dados. Foi pedida autorização ao autor do 

questionário, para sua utilização/aplicação.  

Na continuidade do respeito pelos pressupostos éticos, importa referir, que foi salvaguar-

dada a individualidade, privacidade, confidencialidade, anonimato e direito à autodeterminação 

da população alvo, em todas as atividades desenvolvidas e dirigidas à população alvo. Importa 

referir que os participantes foram devidamente informados dos objetivos do estudo e igualmente 

facultada a informação do carácter de voluntariedade de participação, com validação obrigatória, 

através do termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ficando claro a possibilidade de desistir 

em qualquer momento, sem qualquer prejuízo em caso de não participação/desistência no es-

tudo. Foi igualmente dado primazia à confidencialidade das instituições, através da omissão dos 

dados que poderiam identificar locais ou intervenientes neste projeto. Deste modo, julgamos ter 

adquirido as competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal. 

 Consideram-se adquiridas e mobilizadas as competências no domínio da melhoria 
contínua da qualidade, em que o enfermeiro especialista assume “um papel dinamizador no 

desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação 

clínica”, “Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua” e “Garante um ambiente terapêutico e seguro” (OE, 2019, p.4745) colaborando na 

elaboração e implementação dos projetos institucionais na área da qualidade, mobilizando as 

habilidades e os conhecimentos de forma a garantir a melhoria contínua. Nesta perspetiva, 

consideramos que a implementação deste projeto permitiu mobilizar conhecimentos e 

habilidades adquiridas no mestrado, incorporando as normas e diretrizes vigentes do PNS, 

PNSOC, PNSM e PLS no planeamento do projeto de intervenção comunitária, através das 

atividades implementadas, assegurando-se as práticas de qualidade e gerindo e colaborando 

em programas de melhoria contínua.  

Importa frisar a importância da revisão da literatura científica baseada na evidência, que 

serviu de base de sustentação teórica às atividades a implementar no terreno, com vista à sua 

fundamentação, e, por conseguinte, ao alcance do seu sucesso. Neste contexto, foi utilizado um 
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instrumento de recolha de dados validado à população portuguesa, e estabelecidas metas e 

indicadores que visam a avaliação das ações desenvolvidas.  

Foram tomadas diversas decisões ao longo das etapas de elaboração do projeto de 

intervenção numa ótica de identificação de oportunidades de melhoria, assim como o 

estabelecimento de prioridades e a seleção de estratégias que se entenderam ser promotoras 

de melhoria contínua.  

Prevê-se, que a implementação deste projeto de intervenção traga contributos positivos 

na melhoria da saúde e bem-estar ocupacional nos enfermeiros, podendo a monotorização do 

burnout constituir um indicador de qualidade de serviço, na expetativa de promover o alcance de 

ambientes de trabalho saudáveis, contribuindo para uma prestação de cuidados de saúde de 

qualidade e de segurança, no âmbito desta comunidade laboral.  

Evidenciamos o papel de dinamização e liderança, através da gestão e liderança de todo 

o processo de planeamento inerente ao projeto, nomeadamente, na gestão das atividades e 

recursos existentes, necessários à percussão dos objetivos delineados, face ao desafiante 

período pandémico que o país e o mundo atravessavam, visando garantir a qualidade e a eficácia 

das intervenções.  

De forma a garantir um ambiente terapêutico e seguro, a oferta educativa, assim como 

os objetivos delineados e suas metas, foram centradas e adaptados à população alvo de 

intervenção, tendo em vista ganhos em saúde.  

Manteve-se uma postura proactiva, com o intuito de promover o envolvimento dos 

intervenientes, fomentando uma prática clínica e acautelando um ambiente seguro, através de 

contactos e reuniões à distância, face aos riscos associados à pandemia. A gestão do risco 

esteve igualmente presente em contexto de visitas domiciliárias, em que foram cumpridas e 

incentivadas as medidas da DGS em vigor.  

 No mesmo seguimento, e, decorrente do supracitado, compreendem-se mobilizadas e 

adquiridas as competências do domínio da gestão dos cuidados, em que o enfermeiro 

especialista “Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a 

articulação na equipa de saúde” e “Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações e 

ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados” (OE, 2019, p. 4745). A participação 

nas intervenções e cuidados de enfermagem mostrou-se dinâmica e de forma interessada, no 

acompanhamento das funções da Enfermeira Supervisora, enquanto especialista em 

enfermagem comunitária.  

Foi assumida uma posição de liderança (sob supervisão), no âmbito da gestão e 

implementação do projeto, como referido anteriormente, assim como na identificação dos 

recursos humanos e materiais disponíveis e sua rentabilização. Foi reconhecida a importância 
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de cada elemento da equipa, nos distintos, mas interdependentes papéis e funções que cada um 

representa, através do empenho e dedicação nas tomadas de decisão, enaltecendo o conceito 

de trabalho de equipa. Admitimos que a partilha e envolvimento da equipa nas tomadas de 

decisão, assim como a incorporação de decisões discutidas em equipa, e as negociações das 

várias atividades a implementar foram cruciais para fomentar sentimentos de responsabilidade e 

compromisso entre os intervenientes.  

A gestão de tempo foi otimizada, tendo em conta o trabalho autónomo e a realização do 

projeto em concreto, que julgamos, ter resultado numa gestão eficiente e competente. 

Estabelecemos de forma ética, responsável e autónoma contatos com profissionais de outras 

instituições e serviços, com o intuito de constituir parcerias viáveis e essenciais ao sucesso do 

projeto. 

  No que concerne às competências do domínio do desenvolvimento das 
aprendizagens profissionais: “Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade” e “Baseia a 

sua praxis clínica especializada em evidência científica” (OE, 2019), consideramos que o 

caminho percorrido foi repleto de aprendizagens resultantes do compromisso pessoal e 

profissional, que envolveu uma capacidade de adaptabilidade em contexto pandémico e a uma 

gestão de emoções e sentimentos, na persecução de um desempenho profissional eficiente e 

assertivo.   

Foi desenvolvido com empenho a busca de oportunidades de aprendizagens, que se 

acentuou no investimento na pesquisa científica, como forma de construção de uma base sólida 

de conhecimentos que sustentaram uma prática de cuidados especializada com rigor científico. 

Todas as etapas do projeto tiveram como base a investigação e o conhecimento na área de 

enfermagem comunitária e de saúde pública, tornando-se fundamental a constante atualização 

dos conhecimentos, de forma a direcionar as intervenções ás necessidades identificadas.  

Neste contexto, e como preconizado nos critérios de avaliação do estágio Final, foram 

desenvolvidas competências em investigação, através da elaboração de um artigo científico no 

âmbito da temática do projeto “A prevalência de burnout numa Unidade de Cuidados Primários 

do Alentejo, em contexto pandemia COVID-19”, o qual irá ser proposto para submissão para 

publicação numa revista científica, e que contribuiu para a aquisição das competências do 

domínio em análise.  

 

9.2. COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

 

Na enfermagem, a cada área de especialização estão atribuídas um conjunto de 

competências específicas, devidamente regulamentadas, e neste caso particular, nas 



 
 

 
set-22 | Página 103 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

competências específicas do enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública. 

A Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública desempenha um papel preponderante e 

determinante no âmbito dos cuidados de saúde primários, com uma intervenção centrada na 

comunidade, exigindo que o enfermeiro especialista possua “um entendimento profundo sobre 

as respostas humanas aos processos de vida e aos problemas de saúde e uma elevada 

capacidade para responder de forma adequada às necessidades dos diferentes clientes 

(pessoas, grupos ou comunidade), proporcionando efetivos ganhos em saúde” (Ordem dos 

Enfermeiros, 2010, p. 8667). 

Desta forma, ao longo dos estágios, para além das competências comuns de especialista, 

adquirimos, mobilizámos e desenvolvemos competências sustentadas no perfil de competências 

específicas do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária na área de enfermagem 

comunitária e de saúde pública enunciadas no regulamento (n.º 428/2018) no artigo 2.º (OE, 

2018, p. 19354) 

- Estabelecer, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do es-

tado de saúde de uma comunidade;  

- Contribuir para o processo de capacitação de grupos e comunidades;  

- Integrar a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito e na consecução dos obje-

tivos do Plano Nacional de Saúde;  

- Realizar e cooperar na vigilância epidemiológica de âmbito demográfico.  

 

  Consideramos que a primeira competência “Estabelecer, com base na metodologia 
do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade” foi 

mobilizada e desenvolvida no âmbito dos estágios, através da implementação do projeto “STOP 

BURNOUT nos enfermeiros, em contexto pandemia COVID-19”. O projeto desenvolvido foi 

norteado pela Metodologia do Planeamento em Saúde, iniciando-se com a elaboração do 

diagnostico da situação. Este diagnóstico teve por base o estudo dos determinantes de saúde 

que influenciam a comunidade, assim como as necessidades sentidas pelos enfermeiros, afim 

de obter uma caraterização detalhada da população e principais problemas de saúde. Foi 

realizado uma investigação epidemiológica, através de dados demográficos e socioeconómicos 

da comunidade da área de abrangência da UFACeS, assim como os recursos existentes no meio 

envolvente. Após a identificação da problemática, direcionada ao risco do burnout na 

comunidade de enfermeiros, recorreu-se à aplicação de um instrumento de recolha de dados, 

através de um questionário, como meio de validar o problema identificado. Face à identificação 

das áreas problemáticas a incidir, foram determinadas as prioridades de intervenção, 
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enquadradas com as politicas nacionais de saúde de acordo com o PNS, PNSO, PNSM e PLS, 

seguindo-se a definição de objetivos, que se consideraram pertinentes, exequíveis e 

mensuráveis, de forma a dar resposta ás necessidades identificadas. Posteriormente, 

selecionaram-se as estratégias que se consideraram mais eficientes e adequadas, direcionadas 

à percussão do objetivo do projeto. Nesta etapa, tornou-se vital o estabelecimento de parcerias, 

que se revelaram facilitadores e impulsionadores no desenvolvimento do projeto, resultando num 

enriquecimento das intervenções a implementar. De acordo com a operacionalização e 

implementação do projeto, procedemos à sua avaliação mediante a fixação de indicadores, de 

forma a validar e otimizar/reformular as intervenções implementadas. 

 A terceira competência específica está relacionada com a contribuição para o processo 
de capacitação de grupos e comunidades, a qual foi validada com a concretização do projeto 

de intervenção, uma vez que os objetivos específicos assentam na capacitação da população 

alvo, como uma relevante estratégia no sucesso do projeto. Desta forma, foram selecionadas 

estratégias, no âmbito da promoção e educação para a saúde, tendo como modelo concetual o 

Modelo de Promoção de Saúde de Nola Pender, e implementadas atividades direcionadas à 

literacia em saúde no âmbito da promoção da saúde ocupacional, que possibilitam a capacitação 

dos enfermeiros através do empowerment. A literacia em saúde tem como foco estimular o 

potencial participativo da população-alvo, com vista aos ganhos em saúde e à qualidade de vida. 

Optou-se por apresentações dinâmicas, com o intuito de cativar o interesse e participação dos 

enfermeiros, através do desenvolvimento de sessões formativas de EPS relativas à problemática 

e sessões práticas no âmbito da gestão de stress e socialização. Nesse sentido, foi necessário 

mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, através do estabelecimento de parcerias 

anteriormente referidas, com vista à capacitação da população envolvida, enaltecendo 

competências de liderança, dinamização e gestão. 

 A terceira competência específica, tem como intuito integrar a coordenação dos 
Programas de Saúde de âmbito e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de 
Saúde, foi mobilizada e desenvolvida. O projeto “STOP BURNOUT nos enfermeiros, em contexto 

pandemia COVID-19” encontra-se enquadrado nas politicas de promoção de saúde ocupacional 

e promoção da saúde mental, tendo como linhas orientadoras o PNS, PNSO, PNSM e PLS. 

Nesta perspetiva, “O desenvolvimento de políticas saudáveis visa a criação de impactos positivos 

para a saúde da população e a redução de impactos negativos. Estas políticas devem ser 

traduzidas em melhores condições ambientais, socioeconómicas e culturais, que favoreçam uma 

melhor saúde individual, familiar e coletiva” (DGS, 2015, p. 18). 

A implementação deste projeto de intervenção comunitária pretendeu ir ao encontro do 

preconizado no PNS, através da promoção de ambientes de trabalho saudáveis. 
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Por último, a quarta competência específica em Realizar e cooperar na vigilância 
epidemiológica de âmbito demográfico foi considerada adquirida e mobilizada, tendo por base 

a realização do diagnóstico da situação, que permitiu identificar os principais problemas de 

saúde-doença da população. A problemática da saúde ocupacional dos enfermeiros emergiu das 

necessidades sentidas por esta comunidade profissional. Foi possível analisar e interpretar os 

dados recolhidos, com recurso à análise estatística, tendo conseguido compreender a dimensão 

real do fenómeno de burnout, através da sua prevalência nos enfermeiros da UFACeS. O estudo 

da saúde ocupacional dos enfermeiros permitirá uma monitorização da saúde desta comunidade 

laboral. 

 Esta competência revelou-se fulcral face à identificação da problemática, influenciando, 

por conseguinte, todas as etapas do planeamento em saúde, nomeadamente nas estratégias 

acionadas e nas intervenções implementadas. 

Considerando as etapas percorridas ao longo do Mestrado em Enfermagem, onde se 

incluem os estágios e o presente projeto, importa referir que todos os domínios acima descritos 

foram desenvolvidos, não só através do desenvolvimento do projeto de intervenção comunitária, 

mas também na participação em diversas atividades da UFACeS, que contribuíram para a 

mobilização e aquisição de preciosos conhecimentos. 

 

9.3. COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

 

 Concomitantemente às competências que têm vindo a ser refletidas, podemos realçar 

que a atitude dinâmica e proactiva assumida ao longo de todo o percurso no curso de Mestrado 

em Enfermagem em Associação, na Área de Especialização Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública, possibilitou-nos igualmente a aquisição e desenvolvimento de competências que 

se enquadram e conferem o Grau de Mestre, através do desenvolvimento e aprofundamento de 

conhecimentos e competências obtidos anteriormente. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 63/2016 de 13 de setembro – CAPÍTULO III Mestrado – 

Art. 15º, o grau de mestre é conferido aos que demonstrem:  
“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) 
Sustentando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e 
aprofunde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações 
originais, em muitos casos em contexto de investigação; b) Saber aplicar os seus 
conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas 
em situações novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, 
ainda que relacionados com a sua área de estudo; c) Capacidade para integrar 
conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir 
juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre 
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as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 
e desses juízos ou os condicionem; d) Ser capazes de comunicar as suas 
conclusões, e os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a 
especialistas, quer a não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades; e) 
Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 
fundamentalmente auto-orientado ou autónomo” (p. 3174). 

 

Apesar dos constrangimentos e adversidades que surgiram, principalmente tendo em 

conta os tempos de incerteza provocado pela pandemia COVID-19, consideramos ter sido um 

percurso desafiante e de superação. Implicou um esforço redobrado, evidenciando capacidade 

em lidar com situações adversas, que inevitavelmente surgiram na implementação do projeto, 

permitindo desenvolver soluções eficazes e eficientes em prol da comunidade profissional em 

questão, respeitando os princípios de ética e sociais nas tomadas de decisão. 

Foi notório, ao longo do decorrer do estágio, a mobilização e aprofundamento de 

conhecimentos adquiridos na licenciatura em enfermagem, pela sua integração no 

desenvolvimento e implementação do projeto de intervenção comunitária.  

Neste âmbito, foi elaborado um artigo científico original, baseado no diagnóstico da 

situação, durante o qual foi necessário desenvolver e aperfeiçoar as competências de 

investigação científica, com recurso a técnicas de investigação descritivas. A elaboração do 

artigo, o qual aguarda submissão para futura publicação em revista cientifica, transformou-se 

numa tarefa enriquecedora e proveitosa, incentivando à produção cientifica baseada na 

evidência e sua divulgação.  

Para a aquisição desta competência tornou-se ainda imprescindível a participação ativa 

em reuniões com a equipa, na apresentação e divulgação dos resultados do estudo, bem como 

a divulgação do projeto na página da intranet da ULS. Com o mesmo propósito, surge o relatório 

final de estágio como “produto final” sustentado pela produção de conhecimentos, evidenciando 

a capacidade de comunicação, em contexto de investigação. 

Um aspeto considerado central, é a busca contínua pelo aperfeiçoamento profissional no 

exercício da profissão, que remete para uma aprendizagem ao longo da vida, num desafio 

constante pela procura de novos conhecimentos ou aprofundamento dos existentes, com vista á 

melhoria da qualidade dos cuidados prestados.  

Neste sentido, de acordo com a análise e reflexão efetuadas, consideramos que a 

realização dos estágios e a elaboração do presente projeto, representaram uma ferramenta 

essencial para a aquisição das diferentes competências como enfermeira especialista em 

enfermagem comunitária e de saúde pública e como mestre em enfermagem, que se refletirá 

numa prestação de cuidados de qualidade diferenciados. 
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CONCLUSÃO 
 

As mudanças no cenário da saúde, decorrentes das transformações globais do contexto 

laboral, em que os desafios profissionais e organizacionais se desenvolvem, envolvem 

diretamente o trabalho dos seus profissionais, onde a pressão para os resultados é contínua, a 

elevada exigência de padrões de qualidade na prestação de cuidados em enfermagem é 

permanente e a imposição na rapidez na tomada de decisão é constante. Tais mudanças, 

tendem a favorecer situações de sofrimento no contexto laboral e, portanto, à predisposição para 

o burnout.  

O burnout emerge assim, enquanto forma de expressão inequívoca de uma das patologias 

mais graves associadas ao universo laboral na atualidade, apresentando-se como um fenómeno 

real nos cuidados de saúde, que acarreta repercussões quer a nível individual, como a nível 

organizacional, considerado por muitos, como um problema de saúde pública.  

Nesta perspetiva, os enfermeiros, como um grupo de risco que representam, inseridos 

atualmente num cenário de uma crise de saúde mundial devido à pandemia COVID-19, tornam-

se numa população com uma vulnerabilidade acrescida, agravada pelas exigências diárias 

inerentes à prática profissional, que a pandemia COVID-19 veio impor, por tempo indeterminado. 

Por conseguinte, representando a enfermagem uma profissão que exige um contato direto 

com o utente, fica evidente que a qualidade dos cuidados prestados está intimamente 

relacionada com a saúde ocupacional dos enfermeiros, pelo que se torna imperativo o alcance 

de ambientes de trabalho saudáveis, garantindo uma prestação de cuidados de saúde de 

qualidade e de segurança, no âmbito desta comunidade laboral. É, portanto, inquestionável que 

o bem-estar dos profissionais se assume como uma peça fundamental para garantir que os 

sistemas de saúde possam perseguir o seu principal objetivo primordial de melhorar a saúde das 

pessoas. 

Sendo os enfermeiros considerados, como um dos mais importantes recursos nos serviços 

de saúde, é urgente uma consciencialização da existência de diversos fatores de stress na 

profissão de enfermagem, de forma a estruturar um plano de intervenção e prevenção do burnout 

neste grupo profissional, tendo por base o desenvolvimento de estratégias que visem a sua 

identificação o mais precoce possível.  

A partir do exposto, a constatação desta realidade atual no quotidiano dos enfermeiros, 

perante o cenário pelo qual o mundo perpassa, aliado ao reconhecimento que estes profissionais 

são considerados um grupo vulnerável à síndrome do burnout, evidenciou a importância de 

investigar o impacto da saúde mental e psicológica dos enfermeiros, nestes tempos conturbados 
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pela pandemia COVID-19. A problemática no âmbito da saúde ocupacional dos enfermeiros 

emergiu das necessidades sentidas por esta comunidade profissional. 

Alicerçado na Metodologia do Planeamento em Saúde de Imperatori e Giraldes (1993) e no 

Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender, foi possível a implementação do projeto de 

intervenção comunitária “STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-

19”, que incidiu na prevenção do impacto negativo nos enfermeiros, face às transformações 

assistenciais provocadas pela pandemia COVID-19”, numa UFACeS do Baixo Alentejo.  

A metodologia do planeamento em saúde possibilitou-nos compreender o progresso do 

projeto, tendo subjacente as várias etapas que o constituem, permitindo-nos traçar uma linha 

orientadora desde o seu planeamento, implementação à sua avaliação, traduzindo-se num 

processo de contínua reflexão. Por outro lado, ficou claro que a utilização de um modelo 

conceptual de Enfermagem torna-se essencial na prática de enfermagem, no momento da 

tomada de decisão para a intervenção, ajudando na compreensão da complexidade do problema 

de saúde e sua forma de abordagem, facilitando a sua prevenção ou resolução. 

A realização do presente relatório pretendeu descrever de forma minuciosa todas as etapas 

inerentes a este processo. Foi possível avaliar o perfil de saúde dos enfermeiros, identificando 

as suas necessidades através do diagnóstico de saúde, que validou a identificação da 

problemática. De acordo com os resultados obtidos, foram determinadas as prioridades de 

intervenção, e delineados os objetivos do projeto que se consideraram pertinentes e exequíveis. 

Foram selecionadas estratégias, que se consideraram mais eficientes e adequadas à 

persecução do objetivo do projeto e estabelecidas metodologias de intervenção, através do 

planeamento de um conjunto de atividades direcionadas às necessidades identificadas, com 

impacto na saúde e qualidade de vida dos enfermeiros. 

O fato dos dados obtidos a partir do presente projeto de intervenção demonstrarem uma 

elevada prevalência de burnout nos enfermeiros, em que o burnout relacionado com o trabalho 

apresenta-se a dimensão mais elevada, acentuam a tónica da prevenção. Estes dados reforçam 

a importância da problemática e sua prioridade e devem gerar um alerta perante os gestores das 

organizações, contribuindo para uma maior consciencialização do fenómeno e permitindo o 

desenvolvimento de estratégias de intervenções focadas na prevenção, que estimulem a 

promoção da saúde ocupacional no local de trabalho.   

Julgamos que, através das atividades implementadas na continuidade do projeto, serão 

visíveis ganhos em saúde a médio e longo prazo, perspetivando-se contribuir para a minimização 

desta problemática. Destaca-se a possibilidade de ampliar ganhos a incidir nesta temática, o qual 

carece de uma abordagem mais atenta, personalizada e contínua nos serviços, bem como a 
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sensibilização e envolvência dos seus gestores, através da implementação de medidas 

preventivas organizacionais. 

Prevê-se, assim, que a implementação deste projeto de intervenção traga contributos 

positivos na melhoria da saúde e bem-estar ocupacional nos enfermeiros, podendo a 

monotorização do burnout constituir um indicador de qualidade de serviço, na expetativa de 

promover o alcance de ambientes de trabalho saudáveis, contribuindo para uma prestação de 

cuidados de saúde de qualidade e de segurança, no âmbito desta comunidade laboral. 

Considera-se, por isso, que este projeto de intervenção comunitária possa refletir um impacto 

considerável nas organizações, passível de ser replicado noutras unidades de saúde da ULS ou 

em unidades externas públicas ou privadas, contribuindo para mais ganhos em saúde, ao nível 

deste e de outros grupos profissionais. 

A elaboração do presente relatório é o culminar de todo o percurso académico, através da 

descrição e reflexão crítica, fundamentada e baseada na evidência científica, permitindo desen-

volver uma análise critica centrada do processo de aquisição, mobilização e desenvolvimento de 

competências comuns do enfermeiro especialista, competências específicas de enfermeiro es-

pecialista em enfermagem comunitária e de saúde pública e competências de grau de mestre, 

validando a sua aquisição ao longo deste processo. Considera-se ainda como contributo a con-

solidação do papel de enfermeiro em contexto de saúde ocupacional. 

A concretização do projeto de intervenção na comunidade “STOP BURNOUT nos 

enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19”, permitiu mobilizar e desenvolver as 

competências supracitadas, evidenciando a capacidade de liderança, de estabelecimento de 

parcerias e gestão do projeto, utilizando estratégias adequadas ao contexto, visando a aquisição 

de melhores níveis de saúde nesta comunidade laboral. Face ao exposto, considera-se que 

foram atingidos os objetivos de aprendizagem preconizados.  

Todavia, perante os tempos conturbados que todos vivenciamos, devido ao atual contexto 

pandémico, deparámo-nos com algumas limitações e constrangimentos que influenciaram de 

certa forma o normal planeamento e operacionalização do projeto de intervenção.  

No decorrer do projeto de intervenção, emergiram dificuldades na gestão do tempo, nomea-

damente, devido ao horizonte temporal limitado para a respetiva implementação, aliado ao au-

mento exponencial de atividades emergentes no âmbito da pandemia, que provocaram uma so-

brecarga de trabalho nos profissionais de saúde e parceiros, conduzindo a constantes ajustes e 

adaptações na calendarização das atividades planeadas. A obtenção dos pareceres por parte 

das entidades, não foi tão célere como desejado, e que se revelou uma condicionante na fase 

de diagnóstico de situação, influenciando o progresso do projeto. Porém, foram realizados todos 

os esforços disponíveis para a concretização do projeto, exigindo uma capacidade de adaptação 
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e reinvenção, através do reconhecido trabalho em equipa, interesse, motivação e envolvimento 

de todos os intervenientes.  

Apesar das limitações referidas e dos desafios impostos, o caminho percorrido mostrou-se 

gratificante e enriquecedor, pelas aprendizagens e competências adquiridas, o que exigiu uma 

vincada dedicação, que culminou num crescimento pessoal e profissional, e certamente, no ca-

minho certo para a excelência do cuidar em enfermagem. 
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Apêndice III- Autorização de utilização do Questionário CBI- PT 

 
  



 
 

 
set-22 | Página 138 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 139 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice IV- Resultados do Questionário CBI- PT 

 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 140 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 141 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 142 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 143 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 144 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 145 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 146 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 147 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
  



 
 

 
set-22 | Página 148 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
  



 
 

 
set-22 | Página 149 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
  



 
 

 
set-22 | Página 150 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
  



 
 

 
set-22 | Página 151 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 
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Apêndice VI- Sessão de apresentação e divulgação do projeto “STOP BURNOUT nos 
enfermeiros, em contexto de pandemia COVID-19” 
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Apêndice VII- Sessão formativa de EPS “Riscos Psicossociais- burnout” 
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Apêndice VIII- Divulgação da Sessão formativa de EPS “Riscos Psicossociais- burnout” 
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Apêndice IX- Plano de formação – Sessões formativas de EPS 

 “Riscos Psicossociais- burnout” 
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PLANO DE FORMAÇÃO 

 
Sessão formativa de EPS com a temática “Riscos Psicosso-

ciais-burnout” 
 

Data: 20/04/22 
Local: UFACeS 
Duração: 1h 

 
Sessão formativa 1-”Ponto de partida” e ”Piloto automático” 
 
Formador(es): Psicóloga PROGERPI 
Método: Expositivo (powerpoit) e participativo  
Objetivos: Promover a literacia em saúde ocupacional 

Conteúdos 

 
“Ponto de partida” 

 

 Apresentação do programa, objetivos e estrutura; 

 Sinais de alarme para a doença mental; 

 Fatores de risco psicossociais; 

 Estigma em torno doença mental; 

 Primeiros Socorros Psicológicos. 

 

 
“Piloto automático” 

 Natureza do cérebro; 

 Reconhecer os mecanismos mentais (e.g. piloto automá-

tico, crítica, ruminação);  

 Aprender respostas eficazes para lidar com as armadi-

lhas da mente. 

 
 

Recursos 

 Computador 

 Projetor 

 Tela 
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PLANO DE FORMAÇÃO 
 
Sessão formativa de EPS com a temática “Riscos Psicosso-

ciais-burnout” 
 

Data: 25/05/22 
Local: UFACeS 
Duração: 2h 

 
Sessão formativa 2 -”Lidar com barreiras” e ”Pôr a mente onde está o corpo” 
 
 
Formador(es): Psicóloga PROGERPI 
 
Método: Expositivo (powerpoit) e participativo  
 
Objetivos: Promover literacia em Saúde Ocupacional 
 

Conteúdos 

 
“Lidar com barreiras” 

 
 Mecanismos como a mente tende a controlar as nossas 

reações aos mais diversos acontecimentos do dia-a-dia 

(alimentação, sono, relações familiares e no trabalho, 

tomada de decisão, exigência cognitiva, emocional). 

 

 
“Pôr a mente onde está o corpo” 

 O poder de estar presente;  

 Maior consciência de como a mente está frequentemente 

“ocupada”;  

 Aprender como trazer intencionalmente a atenção para a 

respiração oferece a possibilidade de estar mais focado e 

centrado;  

 Notar padrões de reatividade. 

 

Recursos 

 Computador 

 Projetor 

 Tela 
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PLANO DE FORMAÇÃO 
 
Sessão formativa de EPS com a temática “Riscos Psicosso-

ciais-burnout” 
 

Data: 01/06/22 
Local: UFACeS 
Duração: 2h 

 
Sessão formativa 3 -”O território do stress”, ”Pensamentos não são fatos” e “Qual a 
melhor forma de cuidar de mim” 
 
Formador(es): Psicóloga PROGERPI 
Método: Expositivo (powerpoit) e participativo 
Objetivos: Promover literacia em Saúde Ocupacional 

Conteúdos 

 

“O território do stress” 

 Aprender padrões de reatividade ao stress, burnout e de-
pressão; 

 Efeitos psicológicos no corpo-mente-emoções-comporta-
mentos;  

 Responder em vez de reagir. 
 
 

 
“Pensamentos não são fatos” 

 Estados de humor negativos e pensamentos subjacentes 
tendem a restringir a capacidade de nos relacionarmos 
com a experiência (ou com os outros); 

 Resiliência: responsabilidade, escolha e possibilidade. 
 
 

 
“Qual a melhor forma de  

cuidar de mim?” 
 

 Identificar áreas de vida que pode mudar para padrões de 
autocuidado; 

 Identificar potenciais sinais de recaída;  
 Incorporar aprendizagens anteriores. 

 
 

Recursos  Computador 

 Projetor 

 Tela 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 169 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apêndice X- Plano de formação – Programa de Saúde” +Bem-estar Ocupacional” – 
Sessões de “Mindfulness e relaxamento corporal” 
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PLANO DE FORMAÇÃO 
 

PROGRAMA”+ BEM-ESTAR OCUPACIONAL” 
 

 
Sessões de “Mindfulness e relaxamento corporal” 

 

Data: maio/junho/ 
julho 
Local: UFACeS 
Duração: 
1h30min 

 
Sessão prática 1 
Sessão prática 2 
Sessão prática 3 
 
 
Formador(es): Enfermeiras Especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental do PRO-
GERPI 
                         Enfermeira X e Y 
 
Método: Prático 
 
Objetivos: Gestão de Stress  
 

Conteúdos 

 

 Técnicas de mindfulness; 

 Técnicas consciência corporal; 

 Técnicas de relaxamento corporal; 

 Técnicas de respiração. 

 

Recursos 
 Roupa e calçado adequado 

 Colchões 
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Apêndice XI- Plano de formação – Programa de Saúde” +Bem-estar Ocupacional” – 
Atividades de socialização e convívio 
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PLANO DE FORMAÇÃO 
 

PROGRAMA”+ BEM-ESTAR OCUPACIONAL” 
 

 
Sessões de Socialização e Convívio 

 

Data: maio e  
sembro 
Local: na região 
Duração: 3h 

 
Sessão prática 1- “Pic Nic” no campo e caminhada 
Sessão prática 2- Almoço convívio 
 
Método: Prático 
Objetivos: Promover o bem estar e interação social entre a equipa 

Atividades 

 
Sessão prática 1- “Pic Nic” no campo (2h)/caminhada (1h) 
 

 Promoção de espírito de equipa, interajuda e união; 
 Promoção do bem-estar mental e psicológico; 
 Promoção de práticas de alimentação saudável; 
 Promoção de práticas de exercício físico. 

 
Colaboração: Fisioterapeuta UFACeS e Nutricionista URAP 
 
 
Recursos: 
 

 roupa confortável, ténis e boné 
 água 
 lanche saudável 
 protetor solar 

 
 
Sessão prática 2- Almoço convívio entre elementos de 
equipa de enfermagem 
 

 Fomentar o espírito de equipa, de interajuda, apoio mú-
tuo e o diálogo/comunicação entre equipa 

 Interação entre equipa; 
 Prevenir o isolamento social. 
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Apêndice XII- Resumo do Artigo Científico “A prevalência de burnout numa unidade de 

Cuidados de Saúde Primários, em contexto de pandemia COVID-19” 
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Apêndice XIII- Pedido de divulgação do projeto ao Gabinete de Comunicação 

 e Marketing da ULS 
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Apêndice XIV- Cronograma de atividades do projeto 
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Apêndice XV- Questionário de avaliação e satisfação da sessão formativa de EPS: 
“Riscos Psicossociais-burnout” 
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Apêndice XVI- Resultados do questionário de avaliação e satisfação da sessão formativa 

de EPS: “Riscos Psicossociais-burnout” 

 
  



 
 

 
set-22 | Página 184 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 185 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 186 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
set-22 | Página 187 

 

| STOP BURNOUT nos enfermeiros em contexto de pandemia COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice XVII- Questionário de avaliação e satisfação das atividades do Programa de 
Saúde “+ Bem-estar Ocupacional” 
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Anexo I- Questionário Copenhagen Burnout Inventory [CBI-PT] 
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Anexo II- Pedido de parecer à Comissão de Ética da ULSBA para estudo de investigação 
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Anexo III- Parecer da Comissão de Ética da ULS 
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