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RESUMO 

 A qualidade do ambiente no trabalho é um fator de promoção da saúde mental 

dos trabalhadores, e é uma preocupação atual da Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho (2012). Por outro lado, também é uma condição que influencia a 

dedicação e compromisso dos profissionais envolvidos. Estes pressupostos são a 

garantia de uma boa performance, que na área da saúde se revela na qualidade da 

prestação de cuidados de saúde e na segurança dos utentes (Smith et al., 2010). 

Em Portugal cerca de 2/3 dos enfermeiros apresentam níveis elevados de 

exaustão emocional (Jesus et al., 2014). Em 2016, um estudo da Ordem dos Médicos 

referia a existência de elevado nível de exaustão emocional em 66% dos médicos (Vala 

et al., 2016). Do nosso conhecimento, não existem dados sobre a saúde mental dos 

assistentes operacionais ou técnicos de diagnóstico e terapêutica. Estes factos revelam a 

necessidade de conhecer os fatores que poderão promover uma melhor saúde mental 

destas classes profissionais, guarantindo também a qualidade da saúde em Portugal. 

O empowerment estrutural representa um ambiente de trabalho com acesso a 

estruturas importantes (recursos, apoio, informação e oportunidades) que permite um 

bom desempenho e o desenvolvimento do trabalhador (Laschinger et al., 2001), e está 

associado a uma diminuição da ocorrência de incivilidade, com efeitos positivos sobre a 

saúde mental dos trabalhadores (Laschinger et al., 2014). A promoção da civilidade é 

outra forma de promover estes resultados (Leiter et al., 2011, 2012; Osatuke et al., 

2009). 

O presente estudo pretende verificar se o empowerment estrutural pode 

contribuir positivamente para a saúde mental no trabalho dos profissionais de saúde, 

tendo a civilidade um papel de mediação. Para tal aplicámos os instrumentos WCS 

(Osatuke et al., 2009), na versão portuguesa ECT (Nitzsche, 2015), a CWEQ-II 

(Laschinger et al., 2011) na versão portuguesa de Orgambidéz-Ramos et al. (2015) e da 

escala de saúde mental do MOS SF-36v2 (Ware et al., 1993), na versão validada para a 

população portuguesa (Ferreira, 2000a, 2000b; Ferreira, Ferreira, & Pereira, 2012) a 

uma amostra de 303 participantes, profissionais (enfermeiros, médicos, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais) de um hospital público-privado da 

região de Lisboa.  

Os resultados do nosso estudo revelam que o empowerment estrutural tem um 

efeito direto positivo sobre a saúde mental dos trabalhadores e sobre a civilidade no 
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trabalho. No entanto, o efeito indireto do empowerment estrutural na saúde mental 

através da civilidade apenas se verifica para níveis elevados de civilidade e para 

profissionais de saúde com mais anos de serviço na organização. 

Palavras-chave: Civilidade; empowerment estrutural; saúde mental; profissionais de 

saúde. 
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ABSTRACT 

 The quality of the work environment is a factor that promotes workers’ mental 

health, and is a present concearn for the European Agency for Safety and Health at 

Work (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2012). On the other 

hand, it is also a condition influencing professionals’ dedication and commitment. 

These underlying assumptions guarantee a good performance, which in the health 

industry is revealed in the quality of the services provided and in the patients’ safety 

(Smith et al., 2010). 

In Portugal about 2/3 of nurses present high levels of emotional exhaustion 

(Jesus et al., 2014). In 2016, a study conducted by the Portuguese Medical Association 

referred a high level of emotional exhaustion in 66% of doctors (Vala et al., 2016). As 

far as we know, there isn’t data on operational assistants’ nor on technicians’ mental 

health. These facts ilustrate the need to know the factors that can promote a better 

mental health for these professional groups, also guaranteeing the quality of health in 

Portugal. 

Structural empowerment represents a working environment with access to 

important structures (resources, support, information and opportunities) that allow a 

good performance and the worker’s development (Laschinger et al., 2001), and is 

associated with a lower rate of incivility, with positive effects on workers’ mental health 

(Laschinger et al., 2014). Promoting civility is another way to achieve these results 

(Leiter et al., 2011, 2012; Osatuke et al., 2009). 

The presente study aims to verify if structural empowerment can have a positive 

effect to health industry’s workers’ mental health, having civility a mediating role. To 

that purpose, we have applied WCS (Osatuke et al., 2009), in its Portuguese version 

ECT (Nitzsche, 2015), CWEQ-II (Laschinger et al., 2011) in its Portuguese version  by 

Orgambidéz-Ramos et al. (2015) and the mental health scale from MOS SF-36v2 (Ware 

et al., 1993), with the validated version for the portuguese population (Ferreira, 2000a, 

2000b; Ferreira, Ferreira, & Pereira, 2012) to a sample of 303 participants, professionals 

(nurses, doctors, techicians and operational assistants) in a public-private hospital 

located in the grater Lisbon.  

The results of our study reveal that structural empowerment does have a direct 

positive effect both on workers’ mental health and on workplace civility. However, the 

indirect effect of structural empowerment on mental health though civility is only 
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effective in the presence of high levels of civility and for health professionals with 

longer tenure. 

Keywords: Civility; structural empowerment; mental health; health professionals. 

  



8 

Índice 

 

RESUMO ......................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 6 

Introdução ....................................................................................................................... 13 

Civilidade e Incivilidade ................................................................................................. 17 

Medidas de Civilidade e de Incivilidade ..................................................................... 26 

Poder, Empowerment Estrutural e Empowerment Psicológico ...................................... 30 

Poder e Empowerment Estrutural ............................................................................... 30 

Empowerment Psicológico .......................................................................................... 33 

Saúde mental e trabalho .................................................................................................. 38 

Empowerment estrutural, civilidade e saúde mental ...................................................... 51 

Método ............................................................................................................................ 52 

Objetivo ...................................................................................................................... 52 

Delineamento e hipóteses ........................................................................................... 52 

Definição e operacionalização das variáveis .............................................................. 53 

Participantes ................................................................................................................ 53 

Instrumentos ................................................................................................................ 58 

Civilidade ................................................................................................................ 59 

Empowerment estrutural .......................................................................................... 59 

Saúde mental ........................................................................................................... 60 

Procedimento .............................................................................................................. 61 

Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados ............................................... 62 

Resultados ....................................................................................................................... 65 

Adequação das Medidas ............................................................................................. 65 

Civilidade ................................................................................................................ 65 

Consistência Interna das Escalas ............................................................................. 66 

Descrição dos Valores de Civilidade, Empowerment Estrutural e de Saúde Mental

 ................................................................................................................................. 68 

Empowerment estrutural .......................................................................................... 69 

Saúde mental ........................................................................................................... 71 

Resultados do Modelo de Mediação ........................................................................... 73 

Discussão dos Resultados ............................................................................................... 78 

Limitações do estudo .................................................................................................. 81 



9 

Inovação e Aplicabilidade prática ............................................................................... 82 

Conclusão ....................................................................................................................... 83 

Referências bibliográficas .............................................................................................. 85 

ANEXO A ...................................................................................................................... 96 

 

  



10 

Lista de Tabelas 

 Página 

Tabela 1 - Medidas de Incivilidade (adaptado de Walsh, Magley, Reeves, 

Davies-Schrils, Marmet & Gallus, 2012; Leiter & Day, 2013) 18 

Tabela 2 - Medidas de Civilidade (adaptado de Walsh, Magley, Reeves, 

Davies-Schrils, Marmet & Gallus, 2012; Leiter & Day, 2013) 19 

Tabela 3 - Agrupamento de Fatores Psicossociais Considerados no 

European Working Conditions Survey de 2010 38 

Tabela 4 - Género, Faixa Etária, Estado Civil e Número de Filhos da Nossa 

Amostra 50 

Tabela 5 - Vínculo Contratual e Tipo de Turno 51 

Tabela 6 - Antiguidade na Profissão, no Hospital e no Serviço 52 

Tabela 7 - Formação Académica e Profissional da nossa Amostra 53 

Tabela 8 - Número de Participantes dos Serviços do Hospital 54 

Tabela 9 - Variação Percentual de Género por Categorial Profissional 55 

Tabela 10 - Médias, Desvios Padrão, Assimetria e Curtose dos 25 Itens da 

ESIT 62 

Tabela 11. - ESIT: Pesos Fatoriais e Comunalidades dos Itens da ESIT, 

Eigenvalues e Variância Explicada pelos Fatores, após 

Fatorização do Eixo Principal 63 

Tabela 12 - Análise dos Itens e Fiabilidade da ECT  64 

Tabela 13 - Análise dos Itens e Fiabilidade da CWEQ-II  65 

Tabela 14 - Análise dos Itens e Fiabilidade da escala de Saúde Mental  66 

Tabela 15 – Coeficientes do Modelo Condicional  74 

 

 

 

 

  



11 

Lista de Figuras 

 

 Página 

Figura 1. Poder estrutural nas organizações. Adaptado de (Miller, Goddard, 

& Laschinger, 2001). 28 

Figura 2. As quatro dimensões do empowerment psicológico e conceitos 

associados (Thomas & Velthouse, 1990). 29 

Figura 3. Influência recíproca do empowerment psicológico e do 

empowerment estrutural. 30 

Figura. 4. Modelo de locais e trabalho saudáveis (Kelloway & Day, 2005). 40 

Figura 5: Modelo PATH (adaptado de Grawitch, Gottschalk & Munz, 

2006). 41 

Figura. 6. Influência das interações positivas no desempenho. 44 

Figura 7. Modelo de investigação – papel da civilidade como mediador 

entre o empowerment estrutural e a saúde mental. 48 

Figura 8. Categorias profissionais da amostra. 50 

Figura 9. Nível de civilidade nos diferentes grupos profissionais do Hospital 

A. 65 

Figura 10. Nível de empowerment estrutural nos diferentes grupos 

profissionais do Hospital A. 66 

Figura 11. Nível de oportunidades nos diferentes grupos profissionais do 

Hospital A. 66 

Figura 12. Nível de acesso a informação nos diferentes grupos profissionais 

do Hospital A. 67 

Figura 13. Nível de acesso a apoio nos diferentes grupos profissionais do 

Hospital A. 67 

Figura 14. Nível de acesso a recursos nos diferentes grupos profissionais do 

Hospital A. 67 

Figura 15. Nível de saúde mental dos diferentes grupos profissionais do 

Hospital A. 68 

Figura 16. Resultados do teste do modelo de mediação da civilidade na 

relação entre empowerment estrutural e saúde mental. 69 

Figura 17. Modelo de mediação moderada entre o empowerment estrutural, 

a civilidade, a saúde mental e uma quarta variável V. 70 



12 

Figura 18. Modelo de mediação moderada entre o empowerment estrutural, 

a civilidade, a saúde mental e a antiguidade no hospital. 71 

Figura 19. Resultados do modelo de mediação moderada entre o 

empowerment estrutural, a civilidade, a saúde mental e a 

antiguidade no hospital. 72 

  



13 

Introdução 

 A União Europeia (EU) declarou como sua prioridade a melhoria da saúde dos 

seus cidadãos (saúde pública) e a modernização dos seus sistemas de saúde (European 

Commission, s.d.a) através de quatro grandes objetivos: a promoção da saúde e de 

ambientes saudáveis, considerando a saúde de forma transversal; a proteção de perigos 

de saúde transfronteiriços; a transformação dos sistemas de saúde em sistemas 

inovadores, eficientes e sustentáveis; a melhoria do acesso e dos cuidados de saúde 

(European Commission, s.d.b; Gabinete de Apoio ao Promotor, s.d.; Gabinete de 

Promoção do Programa Quadro de I&DT, s.d.).  

 Esta instituição sublinha o conceito da saúde transversal (“Health-in-All-

Policies”), afirmando a saúde como um direito humano imprescindível para o bem-estar 

humano, e para o cumprimento de um dos seus objectivos, o prolongamento da vida 

laboral (working life) (Leppo et al., 2013). 

 Os empregadores europeus estão hoje obrigados a respeitar a legislação existente 

sobre a gestão de riscos e promoção da segurança e saúde dos seus trabalhadores, 

podendo desta forma colher os benefícios do aumento de produtividade, da motivação 

dos mesmos, e da redução do absentismo, rotatividade e problemas de saúde mental 

(como a depressão), resultantes de questões laborais. Devem assim definir e adotar 

políticas organizacionais direcionadas para estes objetivos (Agência Europeia para a 

Segurança e Saúde no Trabalho, 2012). 

 Em Portugal, o Regime jurídico da promoção da segurança e da saúde no 

trabalho (Lei n.º 28/2016, de 28 de agosto, 6ª versão) refere no seu Art. 5.º, n.º 3, alínea 

“e” (Princípios gerais) a importância d´ “O incremento da investigação técnica e 

científica aplicadas no domínio da segurança e da saúde no trabalho, em particular no 

que se refere à emergência de novos factores de risco” para a correta prevenção e 

avaliação dos riscos profissionais. 

 A Joint Commission alerta para a importância de lidar eficazmente com os 

comportamentos disruptivos no local de trabalho, que aumentam os erros médicos, os 

custos em saúde e a intenção de saída. Estes comportamentos podem ser variados, 

incluindo alguns mais óbvios, como sejam as agressões físicas ou verbais, até outros 

mais discretos, como a recusa de cooperação ou a utilização de linguagem ou entoação 

condescendente. Esta gama de comportamentos interfere com o bom funcionamento das 
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equipas de saúde e representa um perigo para a qualidade dos serviços de saúde 

prestados (2008). 

 Alguns fatores específicos do ambiente no trabalho estão associados à promoção 

da saúde mental dos trabalhadores, como sejam o apoio social, o sentir-se incluído no 

grupo de trabalho e a realização de um trabalho com significado para o executante, a 

possibilidade de tomar decisões acerca das suas funções e de adequar o ritmo de 

realização das tarefas às suas capacidades (Agência Europeia para a Segurança e Saúde 

no Trabalho, 2012). 

Por outro lado, a qualidade da prestação de cuidados de saúde é essencial para a 

segurança dos utentes. O desenvolvimento e manutenção desta qualidade assentam na 

dedicação e compromisso dos profissionais envolvidos, que são influenciados pela 

qualidade do ambiente de trabalho (Smith et al., 2010). Assim, a melhoria dos cuidados 

de saúde passa pela qualidade do ambiente de trabalho dos prestadores. Os dados para 

Portugal indicam que 2/3 dos enfermeiros apresentam níveis elevados de exaustão 

emocional (Jesus et al., 2014). Os dados sobre os médicos são escassos. No entanto, há 

12 anos era reportada uma taxa de 52.4% da síndrome de burnout neste grupo de 

profissionais (Frasquilho, 2005). Já em 2016, um estudo da Ordem dos Médicos referia 

que 66% dos médicos apresentava um elevado nível de exaustão emocional, 39% um 

nível elevado de despersonalização e 30% elevada diminuição da sua realização 

profissional (Vala et al., 2016). Até à data, não encontrámos estudos sobre a saúde 

mental dos assistentes operacionais ou técnicos de diagnóstico e terapêutica.  

Alguns ambientes de trabalho apresentam uma série de características que se 

revelam positivas para os trabalhadores, tanto para a sua motivação como para o seu 

desempenho. Algumas destas configuram o empowerment estrutural, que engloba o 

acesso a oportunidades de desenvolvimento de conhecimentos, skills e crescimento 

dentro da organização, o acesso a informação (de nível técnico e de políticas 

organizacionais) que permite um bom desempenho e o apoio de supervisores e colegas 

que fornecem feedback pertinente e acesso efectivo a recursos (financeiros, materiais e 

temporais). Estas condições fomentam a eficácia e aprendizagem profissional e também 

o crescimento pessoal do trabalhador (Laschinger et al., 2001).  

 Locais de trabalho com políticas e práticas organizacionais que fomentam o 

empowerment estrutural são locais em que as pessoas se sentem integradas e apoiadas, e 

não ameaçadas e com necessidade de defender os seus recursos e a sua posição de 

forma agressiva, mesmo que seja em prejuízo dos colegas. Estes ambientes de trabalho 
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com características de empowerment estrutural, têm sido associados a uma diminuição 

da ocorrência de incivilidade (Laschinger et al., 2014). Comportamentos incivis são 

comportamentos interpessoais negativos, de baixa intensidade e de intenção ambígua, 

que violam as normas para o respeito no local de trabalho (Andersson & Pearson, 

1999). A diminuição da incivilidade no local de trabalho, proporcionada pelo 

empowerment estrutural, tem efeitos positivos sobre a saúde mental dos trabalhadores 

(Laschinger et al., 2014). 

 Assim, a existência de empowerment estrutural diminui a ocorrência de 

comportamentos desrespeitosos no local de trabalho, promovendo um ambiente de 

trabalho mais positivo. A promoção de locais de trabalho saudáveis pode assim ser feita 

de forma indireta, promovendo o empowerment estrutural, que por sua vez tende a 

diminuir a incivilidade. No entanto, a promoção da civilidade é outra forma de intervir.  

Cilividade e incivilidade não são opostos, mas a não existência de 

comportamentos incivis é uma condição base para o surgimento da civilidade 

(Laschinger et al., 2014). Adicionalmente a definição de civilidade comporta um 

conjunto de características específicas de relações positivas, tais como respeito e 

aceitação, cooperação, relações de apoio entre colegas, e resolução justa de conflitos 

(Osatuke et al., 2009). As intervenções a nível de promoção da civilidade já efectuadas 

nos EUA e no Canadá resultaram em níveis mais elevados de saúde mental e física 

(Leiter et al., 2011, 2012; Osatuke et al., 2009). 

O presente estudo pretende assim contribuir para uma melhor compreensão da 

contribuição de variáveis positivas no ambiente de trabalho, como é o caso do 

empowerment estrutural e da civilidade, para a saúde mental dos trabalhadores, através 

do problema que agora colocamos: será o empowerment estrutural um promotor da 

saúde mental no contexto de trabalho dos profissionais de saúde, sendo a civilidade um 

mediador desta relação? 

Este trabalho, escrito segundo o novo acordo ortográfico, insere-se num projeto 

mais alargado, desenvolvido desde 2013, denominado “Promoção da qualidade das 

relações interpessoais, da saúde e do bem-estar dos Profissionais de Saúde”. Esse 

projeto de investigação-ação está integrado no Centro de Investigação em Psicologia da 

Universidade Autónoma de Lisboa (CIP-UAL), e tem sido desenvolvido em conjunto 

com investigadoras da Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias. 

Está organizado iniciando por uma revisão dos conceitos relevantes: civilidade e 

incivilidade; poder, empowerment e empowerment estrutural; e saúde mental e trabalho. 
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Apresenta seguidamente o método desenvolvido na sua parte empírica, definindo 

objetivos, o delineamento da investigação, e caracterizando os participantes e os 

intrumentos aplicados. Após a descrição do procedimento seguido, apresenta os 

resultados obtidos. Posteriormente, estes são discutidos à luz do embasamento teórico 

apresentado. Finalmente, apresentamos a nossa conclusão sobre o trabalho efetuado. 
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Civilidade e Incivilidade 

 A civilidade, enquanto conceito geral, refere-se a um conjunto de normas de 

conduta pública, associada a “boas maneiras”. É um termo perto dos de “educado” ou 

“cortês”, requerendo uma auto-consciência e auto-moderação no seguimento de normas 

consideradas apropriadas, cuja finalidade é facilitar a coordenação do tecido social 

incrementalmente complexo. Tendo uma função social, é um conceito que se altera e 

evolui à medida que a sociedade o faz. Por isso também reflete a variedade social em 

diferentes regras que são subentendidas por diferentes indivíduos ou grupos. Esta 

diversidade de entendimento sobre o que constitui ou não um comportamento civil ou 

incivil torna difícil a perceção ou reconhecimento de que o próprio pode ter cometido 

um ato de incivilidade (Bybee, 2016). 

 Também Orbach (2012) alerta para o facto de que a civilidade, em termos leigos, 

é um termo abstracto e sem uma definição estrita, pelo que pode ter aplicações 

arbitrárias – o significado do termo depende de quem o atribui. E apesar da atribuição 

geralmente positiva a esta palavra, no sentido da sua associação à tolerância, respeito e 

inclusão, o próprio termo define o comportamento aceitável ou inaceitável, implicando, 

portanto, também uma exclusão. Civil é quem cumpre as normas, e, portanto, é aceite 

no grupo (mas possivelmente não noutro, com diferentes regras e considerações obre o 

que é considerado civil). Isto alerta-nos para a questão de que os que são considerados 

incivis pelo grupo podem devido a isso mesmo ser discriminados e tratados de forma 

incivil (Bowman, 2011). 

Bergen, Bressler e Collier (2012) aproximam o conceito de civilidade do de 

tolerância autêntica, que traduz um tratamento do outro com dignidade e respeito. Na 

presença de discordância ou conflito, mesmo que a(s) parte(s) defenda(m) posições ou 

ideias ofensivas, o tratamento deve ser tal que se reconheça que as pessoas continuam a 

ser dignas. Diferencia-se a pessoa das suas ideias ou comportamentos. A civilidade 

aceita a existência de conflitos e de críticas das crenças e práticas do outro, mas limita a 

expressão desse conflito, pois mantém o respeito pela pessoa. Para tal, a crítica, quando 

ocorre, não deve ser uma mera luta de ideias, mas deve ter em conta o que sabemos do 

outro e incluir uma preocupação pela sua identidade e opinião. 

Aderir a normas que regem o nosso comportamento em vários ambientes, quer 

na sociedade em geral quer na atividade laboral, demonstra cortesia e respeito pelo 

outro. Estas normas muitas vezes acarretam um valor moral. Conferem alguma 



18 

previsibilidade aos comportamentos, o que se torna pertinente em interações mais 

complexas e frequentes. A globalização e o alto nível tecnológico são fatores que 

tornam as relações interpessoais mais desafiantes, e por isso as normas de conduta 

respeitosa tornam-se mais necessárias, apesar da aceitação da importância dos valores 

de liberdade individual (Andersson & Pearson, 1999). 

 O tema da civilidade tem sido abordado nas áreas da Psicologia (Francis, 

Holmvall & O’Brien, 2015; Hernandez, Luthanen, Ramsel & Osatuke, 2015; Lilly, 

2017; Porath & Gerbasi, 2015; Premalatha & Jagannathan, 2016), Enfermagem (Shanta 

& Eliason, 2014; Woodworth, 2015), Recursos Humanos (Gilbert, Raffo, & Sutarso, 

2013), Educação (Fonseca, Medeiros & Cavalcante, 2016; Jeder, 2014; Levine, 2010), 

Política (Bowman, 2011; Edyvane, 2017; Levine, 2010), Direito (Baron & Corbin, 

2015) e relativamente ao avanço do conhecimento científico, em geral (Guidotti, 2016). 

A ausência de comportamentos civis e a presença de atos de desrespeito entre cientistas 

não só é visto como desagradável e desmotivador, mas também com efeitos concretos 

no avanço da ciência. As diferenças de opinião ou divergência de posição sobre um 

tema podem bloquear a discussão necessária para melhor conhecer um fenómeno e 

avançar o conhecimento sobre o mesmo, e até afastar pessoas de determinadas áreas 

sobre as quais um grupo de pessoas se refere de forma depreciativa (eg. as alterações 

climáticas). Por outro lado, cientistas que exibem um comportamento incivil e 

desrespeitoso tornam mais provável que se questione a importância do papel da ciência 

para o avanço do conhecimento humano. Os cientistas devem dar o exemplo e ter uma 

postura responsável e ativa na promoção da civilidade, quer com os seus alunos quer 

entre pares (Guidotti, 2016). 

A civilidade distingue-se de comportamentos formalmente exigidos ou feitos 

com a intenção específica de beneficiar a organização ou de tratar bem alguém, com o 

intuito de criar assim uma predisposição positiva para um pedido posterior que 

beneficie o indivíduo que se mostrou civil (Andersson & Pearson, 1999). 

A civilidade no trabalho define-se parcialmente através da incivilidade. No 

entanto, como referido anteriormente, para que se considere a existência de civilidade 

num determinado local de trabalho, não basta a ausência de incivilidade. É necessária 

também a existência de respeito e aceitação entre os trabalhadores, um espírito de 

cooperação, relações apoiantes entre os colegas, e uma forma justa de resolver os 

conflitos que possam surgir (Osatuke et al., 2009). 
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 A civilidade revela-se em comportamentos que apresentam o objetivo de manter 

as normas que promovam o respeito mútuo no local de trabalho (Pearson et al, 2000) e, 

consequentemente, que mantenham afastada a ocorrência da incivilidade (Walsh et al, 

2012). 

Os comportamentos interpessoais cuja intenção não é clara (e sim ambígua), mas 

que apresentam um cariz negativo, de baixa intensidade, e que violam as normas de 

respeito num determinado local são comportamentos de incivilidade (Andersson & 

Pearson, 1999). São exempos o ignorar alguém, exibir uma expressão facial de enfado, 

não cumprimentar, não partilhar informação necessária e qualquer ato que seja 

considerado contrário às regras de respeito no local de trabalho e no grupo específico. 

Os estudos iniciais sobre comportamentos desviantes ou agressivos no local de 

trabalho dedicaram-se sobretudo a comportamentos de agressão física, nas quais existia 

uma intenção clara e direta de prejudicar o outro. No entanto, a agressão pode tomar um 

aspeto indireto e mais subtil, revelando-se de forma não física e mesmo não-verbal. 

Mesmo um comportamento passivo pode configurar uma agressão ao outro (Andersson 

& Pearson, 1999). 

O grau de civilidade e respeito que os trabalhadores encontram nas suas 

interações no local de trabalho afeta o seu desempenho e o envolvimento com que se 

dedicam às suas tarefas. Por outro lado, afeta também o nível de energia com que o 

fazem (Day & Leiter, 2014). 

Locais de trabalho que apresentem civilidade são ambientes em que as pessoas 

demonstram atenção e cuidado com os outros (Leiter et al, 2012). São por isso locais 

onde as pessoas podem suprir as suas necessidades e motivações sociais de pertença e 

estima (Leiter, 2012). 

Demerouti et al (2001) desenvolveram um modelo para compreender as 

exigências e os recursos do local de trabalho que podem levar à exaustão emocional (e 

portanto burnout) ou a um aumento de energia e vigor no desempenho do trabalho 

(dimensão do engagement). Durante este trabalho as relações interpessoais no ambiente 

laboral foram identificadas como tendo um papel determinante, podendo funcionar 

como recurso ou como exigência, dependendo da sua qualidade. Portanto, as interações 

sociais no trabalho podem ser fatores de promoção ou de diminuição da saúde (Day & 

Leiter, 2014). 

Leiter e Maslach (1999) desenvolveram um modelo sobre seis áreas da vida no 

trabalho que apresentam uma relação sistemática com o burnout: carga de trabalho, 
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controlo, recompensa, comunidade, justiça e valores. A desadequação (mismatch) 

sentida em cada uma destas áreas face às características ou capacidades do indivíduo 

representam factores de risco conhecidos para o aparecimento do burnout. Entre estas, a 

dimensão comunidade inclui a qualidade das relações sociais no trabalho, que permite 

criar um ambiente realizador para os indivíduos. 

 A aposta na promoção da civilidade pressupõe um reconhecimento de que esta 

trará uma melhoria do desempenho dos trabalhadores. No entanto, a mudança nas 

organizações tende a ser iniciada não por esta procura de melhoria organizacional, mas 

sim pelos custos incorridos fruto das relações interpessoais ineficazes, como a 

diminuição da qualidade e da performance (Sadaniantz, 2015). 

 As questões de civilidade e incivilidade para os profissionais de saúde surgem 

ainda durante o seu período de formação, e tendem a estender-se para o contexto 

laboral. No entanto, não devemos ter uma abordagem simplista. Apesar de ser um tema 

basilar para quem tem uma função de cuidado do outro, pois o cuidar implica também 

respeitar, e faz parte da ética profissional, as fontes de incivilidade são múltiplas e as 

influências complexas. 

Luparell (2004, 2011) refere o aumento nos últimos anos de comportamentos de 

incivilidade por parte dos estudantes de enfermagem. Estes variam entre chegar 

atrasado, não estar atento, expressões faciais de enfado, comentários depreciativos e até 

gritos. Estes comportamentos acarretam uma carga emocional e física acrescida com 

que os enfermeiros professores têm que lidar, diminuindo a qualidade da experiência 

educativa e a sua auto-eficácia e bem-estar, podendo levar à saída da profissão. Não só a 

frequência dos comportamentos de incivilidade parece estará a aumentar, como também 

a sua intensidade. Isto coloca em perigo a qualidade da aprendizagem, mas também a 

futura qualidade dos cuidados prestados, especialmente numa profissão cujo código de 

ética inclui um comportamento respeitoso em todas as interações, quer com colegas 

quer com clientes/ pacientes. Os enfermeiros que avaliam os estudantes em formação 

devem levar em conta os aspectos comportamentais, tanto quanto os conhecimentos 

mais técnicos, lembrando que as formas de comportamento e de comunicação corretas 

necessitam também de uma aprendizagem própria e específica, que deve ser focada 

pelos educadores/ professores. Uma atitude assertiva com estudantes que apresentam 

comportamentos incivis não deve ser sentida como pouco cuidadosa e inconsistente 

com a prática de uma profissão dedicada à ajuda e cuidado do outro. No entanto, é 

importante salientar que os estudantes não são necessariamente o foco ou origem do 
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problema. Frequentemente são também alvo de comportamentos rudes por parte dos 

enfermeiros em contexto de estágio ou de aprendizagem, podendo apenas replicar algo 

que entendem com prática corrente e como a cultura da profissão. Para Sadaniantz 

(2015) a civilidade “é a pedra angular da (...) profissão [de enfermeiro]”. O 

compromisso ético com respeito pela pessoa, nas suas várias dimensões, é a base da 

enfermagem (Payne, 2017). 

Também o Código de Ética dos enfermeiros portugueses refere que estes 

profissionais devem “respeitar e fazer respeitar as opções políticas, culturais, morais e 

religiosas da pessoa (…)” (artº 102º, alínea f), “respeitar a integridade biopsicossocial, 

cultural e espiritual da pessoa” (artº 103º, alínea b), “respeitar e possibilitar ao indivíduo 

a liberdade de opção de ser cuidado por outro (…)”(artº 104º, alínea c), respeitar o 

“direito à autodeterminação” (artº 105º) do indivíduo, etc., ou seja, o respeito é uma 

atitude que está subjacente ao trabalho do enfermeiro (Ordem dos Enfermeiros, 2017, 

pp. 78-80). 

 Os problemas de incivilidade, desrespeito e comportamentos abusivos no local 

de trabalho cujo alvo são os enfermeiros têm origem nos pacientes, nas suas famílias, 

nos pares e nos médicos, sendo este último grupo o mais representativo (Cox & 

Kerfoot, 1990; Farrell, 1999). É importante que os profissionais de enfermagem 

trabalhem com os colegas da área médica e da saúde, na construção de uma cultura de 

cuidado e civilidade (Sadaniantz, 2015). 

Além dos estudantes e enfermeiros, também os clientes têm sofrido um aumento 

de comportamentos incivis. As alterações e exigências impostas nos cuidados de saúde 

são atualmente extremamente altas, tendo como consequência um aumento do stresse e 

dos comportamentos incivis (Parrish, 2016). 

 Mesmo quando a qualidade dos cuidados prestados não é afetada pela 

incivilidade no local de trabalho, esta pode ter como consequências uma alta 

rotatividade e um aumento de burnout, devido à diminuída qualidade das interacções 

entre a equipa (ou interdepartamentos). Alterar esta situação pode implicar uma 

mudança da cultura da unidade, substituindo formas tradicionais de operar por formas 

sustentadas em evidência científica. Estas mudanças não são rápidas e necessitam de 

investimento e adesão de todos os intervenientes, que devem procurar encontrar as suas 

próprias soluções. As diferenças intergeneracionais podem agudizar estas divergências, 

pois cada geração possui definições e standards diferentes do que constitui um trabalho 
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satisfatório e recompensador. Pela sua complexidade, este tipo de intervenções pode 

beneficiar de consultores externos (ONS Connect, 2005). 

 Fomentar uma cultura de civilidade e de trabalho em equipa depende de várias 

condições. O papel do líder é fundamental, quer como exemplo do que é expectável e 

aceite, servindo de modelo, quer pela exigência de uma atitude e vontade de trabalhar 

desta forma no recrutamento de novos profissionais (ONS Connect, 2005; Sadaniantz, 

2015). Ter a consciência dos seus próprios comportamentos e do seu nível de civilidade 

para com os outros é essencial (Black, Rice & Shank, 2017). A disponibilidade dos 

vários elementos da equipa para ajudar a resolver problemas, ainda que de grupos 

profissionais diversos, é um fator importante. Esta disponibilidade de recursos e apoio é 

facilitadora de um ambiente de trabalho colaborativo e respeitoso. A existência de 

legislação e de regulamentos preventivos é também um fator que pode proteger e educar 

os profissionais na procura de um comportamento respeitoso no desempenho da sua 

profissão. Actualmente os temas de incivilidade, bullying e violência no trabalho devem 

estar incluídos nas políticas de saúde e segurança no trabalho (ONS Connect, 2005). 

 Vários tipos de intervenção foram desenvolvidos com os objetivos de diminuir a 

incivilidade no local de trabalho e promover a civilidade. Estes podem ser tipificados 

consoante várias componentes: a existência ou ausência de sessões facilitadas, a 

existência ou ausência de sessões educativas (sem facilitação, de formato mais 

tradicional), a existência ou ausência de exercícios de aprendizagem experiencial e 

alguma combinação destas. Os resultados indicam que uma combinação de sessões 

facilitadas e de exercícios experienciais configuram o tipo de intervenção com maior 

eficácia (Armstrong, 2017).
1
  

 A qualidade da comunicação (genuinidade e eficácia) entre pares ou entre 

grupos profissionais é um dos indicadores da civilidade no trabalho (Sandaniantz, 

2015), fazendo parte dos vários tipos de intervenção experiencial que têm como 

objectivo diminuir a incivilidade no local de trabalho e/ ou de incrementar a civilidade 

(Armstrong, 2017). A par da aprendizagem de competências de comunicação, os 

enfermeiros devem ativamente participar em actividades que lhes reduzam o stresse e 

aumentem o bem-estar (Parrish, 2016). 

                                                           
1
 Um caso deste tipo de intervenções é o CREW (Civility, Respect and Empowerment in the Workplace), 

desenvolvido pelo United States Department of Veterans Affairs (2017), testado por Leiter et al (2011), 

por Laschinger et al (2012), e por Armstrong (2017). 
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 Pinckney (2015) reporta uma formação (The Capstone Project) direcionada para 

o aumento da civilidade e da segurança psicológica de uma organização na Califórnia. 

Esta formação decorreu durante seis meses, tendo lugar durante a habitual reunião 

mensal, onde os enfermeiros praticavam role play com atos de incivilidade e aplicavam 

formas de comunicação adequadas. Este programa contou com o envolvimento dos 

líderes, e apesar dos resultados aferidos através do questionário não revelarem 

diferenças quantitativas, os participantes referiram uma melhoria nas relações com os 

pares. 

 Vemos como estas intervenções podem ser centradas na diminuição da 

incivilidade ou na promoção da civilidade. Apesar destes conceitos não serem opostos, 

a civilidade não pode singrar na presença de comportamentos desrespeitosos. De forma 

a conseguir fazer um diagnóstico num grupo de trabalho ou numa organização, e de 

aferir mudanças facilitadas por uma intervenção, é importante existirem ferramentas que 

permitam uma medida mais ou menos objetiva – embora o exemplo de Pinckney (2015) 

com o The Capstone Project ilustre que algumas diferenças sentidas pelos participantes 

podem não ter reflexo na medição quantitativa. 

 Lilly (2017) liga a maior ocorrência de incivilidade nas organizações a 

mudanças sociais que assentam no grande fluxo de informação e cobertura mediática 

atual. A maior exposição a informação sobre decisões (políticas, económicas, etc.) 

aumenta a sensação de estar fora do processo de decisão e incrementa a perceção de 

maior injustiça. Uma forma de assegurar a comunicação das suas ideias e a participação 

nas decisões que afetam uma sociedade é associar-se a grupos ou movimentos de 

protesto. Esta inserção num grupo de oposição que leva a uma maior polarização de 

posições, diminuindo a disposição de ouvir e entender posições divergentes. Este 

fenómeno tende a alastrar-se à realidade organizacional, especialmente nos casos em 

que existe perceção de injustiça ou de incerteza nas tomadas de decisão para o seu 

funcionamento. 

 Nas tomadas de decisão em que as partes envolvidas percebem um vencedor e 

um perdedor, podem surgir atos de incivilidade – da parte dos perdedores, como uma 

forma de repor justiça ou de se defenderem; da parte dos vencedores, como forma de 

afirmação de que não precisam tolerar a diversidade dos pontos de vista do outro. Cria-

se assim uma espiral de incivilidade, desconfiança e desejo de ganhar a qualquer preço, 

desvalorizando o compromisso e a tolerância, e tornando aceitável a incivilidade, 

intolerância e desrespeito. Esta espiral pode terminar se ambas as partes sentirem que o 
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processo que gerou a decisão foi justo. Tomando em consideração a forma como os 

indivíduos gerem a perceção de injustiça, de exclusão e como lidam com a incerteza 

(fontes de comportamentos incivis), podemos enumerar princípios e práticas de 

prevenção da incivilidade (Lilly, 2017), de forma a que se possa promover a civilidade: 

(a) Reconhecer a importância do impacto emocional dos eventos que podem ser 

percebidos como ameaçadores, geradores de exclusão ou de incerteza; 

(b) Criar oportunidades de reuniões informais sobre o trabalho, convidando 

todos os trabalhadores relevantes, evitando sentimentos de exclusão; 

(c) Manter um nível de feedback (informação sobre a realidade organizacional) 

adequado e atempado, reduzindo desta forma a incerteza; 

(d) Reler o correio electrónico com atenção, certificando-se que não são 

incluídas expressões rudes ou descorteses, mantendo o foco no assunto e não 

nas características individuais do interlocutor. Garantir que todos se sentem 

tratados com respeito, não criando ciclos de incivilidade; 

(e) Tomar consciência das próprias acções em situações negativas, e fazer 

correções, se necessário; 

(f) Utilizar expressões verbais de reconhecimento da validade da posição 

contrária, demonstrando respeito; 

(g) Detetar a criação de grupos de baixo estatuto na organização (que se podem 

sentir excluídos); 

(h) Pensar em termos de win-win, em vez de win-lose. 

 

Existe um medo comum de que ser simpático transmita uma imagem de 

fraqueza e de pouca competência e capacidade de liderança. Demonstrar afabilidade 

tende a gerar situações em que se é ignorado ou manipulado, com consequências 

negativas a nível da auto-estima, evolução na carreira e conforto financeiro. Indivíduos 

que tratam os outros de forma rude tendem a ganhar poder. Apesar da tradicional 

perceção dicotómica entre simpatia e competência, a civilidade demonstra ter um papel 

conciliador entre estas duas características. A civilidade engloba comportamentos 

respeitosos para com o outro, que demonstram que os valorizamos e aceitamos 

enquanto pessoas. Mas também transmite uma capacidade de os ajudar, ou seja, 

demonstra competência. Assim, a civilidade aumenta a probabilidade de que os outros 

desejem trabalhar connosco, criando relações de confiança e apoio, e aumenta a partilha 

e o pedido de informação (Porath & Gerbasi, 2015). 
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Os benefícios da existência de civilidade no local de trabalho são múltiplos: 

pessoas com capacidades de relacionamento interpessoal baseado em respeito mantêm 

mais redes de conhecimento e fluxo de informação, conselhos e oportunidades; ser civil 

transmite confiança e segurança psicológica e, portanto, indivíduos mais respeitosos são 

mais frequentemente procurados com pedidos de ajuda. Isto torna mais provável que 

essa ajuda seja devolvida no futuro, alargando e enriquecendo o valor das redes sociais 

no trabalho; por vezes os benefícios de tratar os outros com respeito são desfasados no 

tempo. Mas estas pessoas acabam por granjear mais apoio e criar oportunidades de 

crescimento e progressão na carreira; ser civil é inspirador para os outros e encoraja-os a 

darem o seu melhor (Porath & Gerbasi, 2015). 

Se não a curto prazo, a médio e longo prazo ser civil compensa. Para recolher 

estes benefícios é, no entanto, fundamental não esquecer que existem diferenças 

culturais, e que o seu desconhecimento pode levar a interpretações diametralmente 

opostas sobre um determinado comportamento. O que é considerado respeitoso está 

ligado às expectativas do outro e à forma como este se sente (Porath & Gerbasi, 2015). 

A capacidade de ser civil e de ser entendido como tal é essencial aos líderes. 

Devem por isso aumentar a sua capacidade de auto-conhecimento, se necessário com 

ajuda externa (com um coach, por exemplo). É uma boa forma de detetar 

comportamentos subtis e que sejam o nosso ‘ângulo morto’. Por outro lado, deve fazer 

parte da política organizacional não só recompensar e encorajar comportamentos de 

aceitação e respeito pelo outro, como a não tolerância da incivilidade, e a valorização 

deste conceito já no processo de recrutamento e seleção de novos elementos (Porath & 

Gerbasi, 2015). 

 A prática de civilidade (ou incivilidade), enquanto comportamentos subjectivos 

acentua a importância do auto-conhecimento (self awareness), especialmente no líder. 

Esta característica pode atuar como um mediador entre o burnout sentido pelo 

supervisor e o clima de civilidade e segurança psicológica sentidos na equipa. Os 

grupos com líderes que se auto-avaliam acima das avaliações dos seus subordinados 

apresentam maiores níveis de incivilidade do que os grupos cujos líderes apresentam 

uma avaliação coerente com a avaliação dos seus subordinados, ou que se sub-avaliam. 

Estes últimos são os que maior nível de burnout apresentam (Hernandez, Luthanen, 

Ramsel & Osatuke, 2015). 

 O estudo de Francis, Holmvall e O’Brien (2015) efetuado com mensagens 

electrónicas (vulgo e-mail), uma forma prevalente de comunicação organizacional atual, 
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confirma a tendência de responder incivilmente consoante o carácter desrespeitoso 

percebido na mensagem recebida, aumentando ou perpetuando a espiral de incivilidade 

de Andersson e Pearson (1999). Também os recetores com maior carga de trabalho 

tendem a responder de forma mais incivil. Acresce-se que este tipo de comunicação, 

além de comum, é especialmente frágil em termos de atribuições feitas na sua leitura, 

pela falta da componente não-verbal. 

A existência e prática consistente de empowerment estrutural pode ser uma 

ferramenta para a manutenção de um clima de civilidade, e um guia para lidar com 

comportamentos incivis, comuns no ensino da enfermagem. É essencial que o corpo 

docente seja um exemplo para os estudantes e que o comportamento respeitoso se 

estenda dos docentes para os discentes. Esta prática deve ser guiada por uma 

comunicação clara e partilha de informação, pela criação e manutenção de relações 

significativas e de respeito com os outros, com comportamento autónomo e a 

capacidade de dar autonomia ao outro na persecução dos seus objectivos, e no assumir 

de responsabilidade do próprio, promovendo simultaneamente a responsabilidade do 

outro. Comportamentos incivis devem ter como resposta a manutenção ou a afirmação 

das regras de civilidade do grupo ou organização (Shanta & Eliason, 2014; Woodworth, 

2015). Ou seja, um ambiente em que seja proporcionado acesso a informação e apoio, e 

que concorra para o desenvolvimento profissional autónomo de todos os intervenientes 

deverá ser um ambiente em que a civilidade seja uma realidade. 

 

Medidas de Civilidade e de Incivilidade 

 

 Na nossa pesquisa encontrámos sete instrumentos dedicados a medir a 

incivilidade e quatro a medir a civilidade. Apesar da unicidade de conceito de cada 

instrumento, alguns distinguem diferentes fontes ou níveis – a incivilidade pode ter 

origem nos supervisores, nos colegas, nos subordinados, nos clientes ou ser instigada 

pelo próprio; podemos falar de incivilidade ou civilidade de um indivíduo, no grupo de 

trabalho, ou na organização. Uma das escalas de incivilidade é específica para 

Enfermeiros. A escala Violence Climate Survey (Kessler et al., 2008) foi incluída na 

nossa tabela por ser referida no contexto dos instrumentos de incivilidade por Walsh, et 

al (2012), embora nos coloque algumas reservas, desde já pelo seu título – violência e 

incivilidade não são sinónimos, embora possam de facto apresentar alguma 
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sobreposição, em termos de comportamento (e.g. a utilização de termos derrogativos ou 

de linguagem rude). 

Apesar do conceito de violência e incivilidade serem distintos, desde já pela 

intencionalidade e intensidade, a revisão de instrumentos sobre incivilidade e civilidade 

apresentada por Walsh et al (2012) incluía o Violence Climate Survey (VCS; Kessler et 

al., 2008). A nosso ver, este instrumento não se enquadra de facto nas medidas de 

(in)civilidade, embora possa ser interessante inclui-lo em investigações empíricas destes 

conceitos. Isto porque o VCS inclui nos seus itens referências a emoções negativas, 

pressão psicológica e agressões verbais, que podem permitir perceber o efeito da 

incivilidade (e.g. pressão psicológica, emoções negativas) e estudar a ligação entre os 

comportamentos de incivilidade e os de agressão. A literatura aponta para que a 

incivilidade, apesar de ser um fenómeno de pouca intensidade e não ter necessariamente 

um alvo específico, pode escalar de tal forma que posteriormente se apresente como 

violência no local de trabalho (Andersson & Pearson, 1999). 

A tabela 1 resume as medidas de incivilidade que encontrámos. A tabela 2 

apresenta as medidas de civilidade. 

Tabela 1: Medidas de Incivilidade (adaptado de Walsh, Magley, Reeves, Davies-Schrils, 

Marmet & Gallus, 2012; Leiter & Day, 2013) 

Nome/ Autores Número de itens/ Dimensões Definição operacional do construto 

Workplace Incivility Scale 

(WIS; Cortina et al., 2001 

Unidimensional, 7 itens. Experiências de incivilidade nos 

últimos 5 anos; Não distingue fonte de 

incivilidade (supervisor ou colegas). 

 

Uncivil Workplace 

Behavior Questionnaire 

(UWBQ; Martin & Hine, 

2005) 

Quatro dimensões: 

comportamentos de exclusão 

(7 itens), boatos (4 itens), 

hostilidade (4 itens) e invasão 

de privacidade (5 itens). 

 

Experiências de incivilidade no último 

ano. Não explicitam a fonte, mas o 

trabalho comparativo com a WIS 

parece pressupor as mesmas fontes. 

Uncivil Workplace 

Behavior Questionnaire - 

Instigated (UWBQ-I; Gray, 

Carter & Sears, 2017) 

Quatro dimensões: 

comportamentos de exclusão 

(7 itens), boatos (4 itens), 

hostilidade (4 itens) e invasão 

de privacidade (5 itens). 

 

Experiências de incivilidade instigada 

no último ano. Itens adaptados de 

UWBQ. 

Violence Climate Survey 

(Kessler et al., 2008) 

18 itens Contexto onde ocorre a incivilidade 

(inclui ‘políticas, práticas e 

procedimentos que se destinam ao 

controlo e eliminação da violência e 

agressão verbal no local de trabalho’, 

p.110) 

 

The Straightforward 

Incivility Scale (Leiter & 

Day, 2013) 

 

Cinco dimensões que 

distinguem diferentes fontes, 

com 5 itens cada (25 itens no 

total). 

Fontes: supervisor, subordinados, 

colegas, clientes e instigada (origem no 

próprio respondente) 
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Tabela 1: Medidas de Incivilidade (adaptado de Walsh, Magley, Reeves, Davies-Schrils, 

Marmet & Gallus, 2012; Leiter & Day, 2013) – cont. 

Nome/ Autores Número de itens/ Dimensões Definição operacional do construto 

Medida de incivilidade 

instigada no trabalho (Blau 

& Andersson, 2005) 

 

Unidimensional, 6 itens. Itens 

retirados da WIS (1 

eliminado). 

Comportamentos desrespeitosos 

efetuados pelo respondente durante 

último ano. 

Nursing Incivility Scale 

(NIS; Guidroz, Burdnfield-

Geimer, Clark, 

Schwetschenau, & Jex, 

2010). 

Contém 43 items referindo 

cinco fontes de incivilidade: 

Geral (9 itens), Enfermeiro 

(10 itens), Supervisor e 

Médico (7 itens cada) e 

Paciente (10 itens). Cada uma 

contém subescalas. 

Experiências de incivilidade com 

diferentes fontes: geral (hostilidade, 

piadas inapropriadas, comportamento 

desrespeitoso), médicos e supervisores 

diretos (supervisão abusiva, falta de 

respeito), colegas (hostilidade, boatos e 

rumores, ‘pendura’), pacientes (falta de 

respeito, frustração mal direcionada). 

 

 Tal como para a incivilidade, a civilidade também pode ser considerada em 

vários níveis, do grupo de trabalho a toda a organização. Todos os grupos de trabalho 

são afetados pelo clima organizacional, que pode ser ele mesmo fonte de incivilidade, 

stresse ou gerador de compromisso. No entanto, o clima do grupo de trabalho afeta de 

forma mais direta e constante a qualidade das relações interpessoais no trabalho, pois 

envolve os indivíduos com quem mais frequentemente lidamos, tomamos decisões e 

desempenhamos tarefas, de forma pelo menos parcialmente interdependente. Desta 

forma podemos compreender que todas as medidas de civilidade apresentam pelo 

menos alguns itens dedicados ao grupo de trabalho (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Medidas de Civilidade (adaptado de Walsh, Magley, Reeves, Davies-Schrils, 

Marmet & Gallus, 2012; Osatuke et al, 2009) 

Nome/ Autores Número de itens/ Dimensões Definição operacional do construto 

Civility Norms 

Questionnaire-Brief 

(CNQ-B; Walsh, 

Magley, Reeves, Davies-

Schrils, Marmet & 

Gallus, 2012) 

 

Unidimensional, 4 itens. Clima de civilidade no grupo de 

trabalho. 

Civility Scale (Meterko 

et al, 2007) 

Unidimensional, 8 itens. Clima de civilidade; trabalho em 

equipa; aceitação da diversidade e 

tolerância organizacional face a 

discriminação (clima para a 

diversidade); nível grupal e 

organizacional. 

 

Organizational Civility 

Scale (OCS; Clark, 

Landrum, & Nguyen, 

2013). 

 

Onze secções/ subsecções, cada 

uma com um ou dois factores, com 

itens variando entre 2 a 12. 

Clima organizacional; Civilidade; 

Satisfação; Stresse; Coping; fontes 

organizacionais, supervisor e colegas. 
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Tabela 2: Medidas de Civilidade (adaptado de Walsh, Magley, Reeves, Davies-Schrils, 

Marmet & Gallus, 2012; Osatuke et al, 2009) – cont. 

Nome/ Autores Número de itens/ Dimensões Definição operacional do construto 

Workplace Civility 

Scale (WCS; Osatuke et 

al, 2009). 

Unidimensional, 8 itens. Inclui itens referentes ao gupo de 

trabalho e à organização, apesar da 

sua unidimensionalidade. 

Workplace Relational 

Civility (WRC) Scale 

(DiFabio & Gori, 2016) 

Escala com 26 itens, 13 por parte. 

Parte A – do próprio para os outros; 

parte B – dos outros para mim; três 

dimensões cada: Decência 

Relacional (Relational Decency – 

respeito, assertividade, capacidade 

relacional); Cultura Relacional 

(Relational Culture – educação, 

cortesia, bondade); Prontidão 

Relacional (Relational Readiness – 

sensibilidade para com os outros, 

capacidade de entender as emoções 

dos outros, delicadeza, empatia, 

compaixão e atenção). 

Itens sobre civilidade recebida (parte 

B) e praticada (parte A). 

 

 Todos os instrumentos de aferição de civilidade no local de trabalho 

apresentados são unidimensionais, à exceção do OCS (Clark, Landrum, & Nguyen, 

2013). Este é o instrumento mais complexo, quer pelo número de secções, quer por 

algumas apresentarem duas dimensões, quer por incluir outros construtos, como 

satisfação, stresse e coping. Por esta razão, parece-nos demasiado extenso e 

desnecessariamente complexo, a não ser que queiramos cruzar estas variáveis com a 

própria civilidade. 

 Apesar da WRC se dedicar apenas ao construto “civilidade”, fá-lo na perspetiva 

do próprio e dos outros (civilidade recebida e praticada) e por isso se distingue dos 

restantes instrumentos. 

 Apenas o CNQ-B se dedica unicamente ao grupo de trabalho. Os restantes 

instrumentos, a Civility Scale e a WCS, incluem alguns itens sobre o grupo de trabalho e 

outros sobre a tolerância à diversidade na organização. 

O Civility Norms Questionnaire-Brief (CNQ-B) tem 4 itens que avaliam o clima 

de civilidade no grupo de trabalho. Os autores definem ‘clima de civilidade’ como a 

perceção dos elementos de um grupo de trabalho sobre as normas que apoiam o 

tratamento respeitoso entre si. Pretende capturar também as práticas que tem como 

resultado eliminar os comportamentos desrespeitosos. O CNQ-B é o instrumento mais 

curto desenvolvido até à data sobre a civilidade (Walsh, Magley, Reeves, Davies-

Schrils, Marmet & Gallus, 2012). 
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Poder, Empowerment Estrutural e Empowerment Psicológico 

 O conceito de empowerment estrutural nasceu do trabalho sobre o poder nas 

organizações, desenvolvido por Kanter (1981). Analisando as diferenças de poder, 

especialmente entre homens e mulheres, a autora classificou diferentes estruturas que 

permitiam aos trabalhadores maior eficácia e, consequentemente, maior motivação e 

produtividade. Partindo do conceito de poder, definiu o ambiente de empowerment 

estrutural. Ou seja, o empowerment estrutural é um tipo de ambiente de trabalho e não 

uma característica do indivíduo. No entanto, este tipo de empowerment influencia o 

empowerment psicológico, o sentido e percecionado pelo indivíduo, dependendo da sua 

cognição. Por sua vez, esta poderá ser uma influência recíproca. Isto quer dizer que 

indivíduos com elevado empowerment psicológico podem fomentar o empowerment 

estrutural, e que locais de trabalho com maiores níveis de empowerment estrutural 

podem facilitar o desenvolvimento de empowerment psicológico nos trabalhadores 

(Spreitzer, 1996). 

Poder e Empowerment Estrutural 

Poder pode ser definido como a “capacidade de mobilizar pessoas e recursos” de 

forma a ser feito o que é necessário. Permite alcançar mais resultados de forma flexível. 

Não é tanto uma demonstração de domínio ou de controlo sobre o outro, mas sim uma 

forma de obter eficácia. Neste sentido, os mais poderosos numa organização são aqueles 

cujas necessidades são atendidas, e que conseguem obter recursos, o apoio e a 

cooperação dos outros de forma a passar ideias à ação. Aliado ao poder, são necessárias 

oportunidades para o seu desenvolvimento e para uma participação organizacional 

eficaz (Kanter, 1981, p.221). 

O poder é um dos aspectos que influencia a motivação do trabalhador. Pessoas 

sem poder numa organização não recebem apoio, nem dos superiores nem dos 

subordinados. Não são eficazes no seu trabalho. A sua necessidade de obter significado, 

reconhecimento e integração torna-os controladores, coercivos, críticos e até 

mesquinhos. Numa procura de defesa, impedem outros de evoluir e não partilham nem 

colaboram. A falta de poder tende a estender-se aos seus subordinados e colegas. A 

existência de falta de poder corrompe (Kanter, 1981). 

A falta de motivação e de produtividade é um problema de estrutura 

organizacional e de circunstâncias sociais, mais do que de diferenças individuais de 

capacidade ou vontade. A falta de oportunidades e de poder nas organizações e os seus 
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resultados são transversais a homens e mulheres, mas subsistem diferenças entre os 

géneros. As mulheres ainda participam de forma minoritária em cargos de topo e 

mantêm a carga acrescida de uma divisão desigual do trabalho doméstico e das 

responsabilidades familiares (Kanter, 1987). 

O empowerment estrutural define um ambiente de trabalho que disponibiliza aos 

trabalhadores acesso efetivo a uma série de recursos que tornam o trabalho realizador e 

potenciam o seu desempenho. Um dos recursos considerados neste conceito é a 

possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional dentro da organização. A 

organização permite ao indivíduo obter e desenvolver conhecimentos e skills pertinentes 

para o seu trabalho, e evoluir dentro da estrutura organizacional. 

Outro recurso essencial ao empowerment estrutural é o acesso a informação 

pertinente. Esta informação é de nível técnico, substanciando um desempenho técnico e 

organizacional adequado. Desta forma, o trabalhador pode conhecer melhor a 

organização, as suas normas e posicionamento, e contribuir de forma ativa para a 

mesma, sentindo-se parte do todo. O feedback, quer dos supervisores, quer dos colegas 

permite tomar consciência do desempenho (técnico e social) adequado, dos pontos 

fortes e das melhorias a introduzir. É um dos recursos do empowerment estrutural que 

permite a aprendizagem e um trabalho efetivamente em equipa. Finalmente, um 

ambiente de trabalho que fomente o empowerment dos trabalhadores significa que 

existem recursos suficientes na organização de modo a que estes consigam trabalhar de 

forma eficaz e saudável. Estes recursos podem ser financeiros, materiais ou temporais, 

pois todos são importantes para um bom resultado individual, social, técnico e 

organizacional (Laschinger et al., 2001). 

De forma indirecta (através do empowerment psicológico) o empowerment 

estrutural apresenta um efeito negativo no job strain, ajudando, assim, a preservar a 

saúde do trabalhador e da organização (Laschinger, Finegan, & Shamian, 2001). 

 Laschinger desenvolveu um modelo que integra os conceitos explorados por 

Kanter com o seu impacto nos trabalhadores e na sua eficácia. Neste modelo, o primeiro 

nível é de poder formal (atribuído e reconhecido pela definição formal do trabalho) e 

informal (ligações e alianças intra e extra organizacionais), que influenciam as 

estruturas de empowerment. Estas estruturas asseguram o acesso a oportunidades e a 

diferentes fontes de poder (informação, recursos e apoio). Por sua vez estes fatores 

afetam os empregados a nível da sua auto-eficácia, motivação, compromisso 

organizacional, níveis de burnout, autonomia, participação e satisfação. O resultado 
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deste impacto revela-se nas realizações do trabalhador, no respeito e cooperação 

organizacionais e na satisfação dos clientes (Miller, Goddard, & Laschinger, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Poder estrutural nas organizações (adaptado de Miller, Goddard, & 

Laschinger, 2001). 

 

 O trabalho original de Kanter tinha um foco nas condições de trabalho femininas 

e na diferença de acesso ao poder que estas encontram nas organizações, o que o torna 

especialmente adaptado às profissões com uma elevada percentagem de trabalhadores 

do género feminino, como é o caso da enfermagem (Miller, Goddard, & Laschinger, 

2001). 
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 As condições estruturais de empowerment definidas por Kanter (oportunidades, 

acesso a informação, acesso a recursos, e apoio) constituem o empowerment estrutural, 

que antecedem (e fomentam) o empowerment psicológico (Laschinger, Finegan, & 

Shamian, 2001). 

Empowerment Psicológico 

Em 1990 Thomas e Velthouse definiram empowerment individual (psicológico) 

como um conceito multidimensional de manifestação de motivação do indivíduo. 

Traduz uma postura ativa no seu desempenho. Para os autores, empowerment seria o 

conjunto de quatro cognições associadas ao sentido, competência, auto-determinação 

(escolha) e impacto (Figura 2). 

Figura 2. As quatro dimensões do empowerment psicológico e conceitos associados 

(Thomas & Velthouse, 1990). 

 

É, por isso, algo de resulta da interpretação e avaliação individual. Neste modelo 

o sentido, ou significado, advém da adequação das crenças, valores e comportamentos 

do indivíduo ao seu papel no trabalho; a competência é semelhante à auto-eficácia de 

Bandura (1989); a auto-determinação relaciona-se com a possibilidade do indivíduo ter 

escolha (autonomia) no início e continuação do seu comportamento; o impacto 

relaciona-se com a possibilidade de influenciar os resultados no trabalho. Estas 

dimensões combinam-se, reforçando-se mutuamente, e o ambiente organizacional pode 

influenciar estas percepções (Figura 3). No entanto, a influência pode ser bidirecional, 
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sem que seja necessariamente de força igual. Se o ambiente pode traduzir uma 

determinada perceção individual do seu empowerment, indivíduos com esta capacidade 

podem também agir e transformar o seu contexto (Spreitzer, 1996). 

 

 

 

Figura 3. Influência recíproca do empowerment psicológico e do empowerment 

estrutural (baseado em Spreitzer, 1996). 

 

Em 1996 Spreitzer propôs que seis características estruturais do ambiente de 

trabalho influenciariam o empowerment individual: a ambiguidade do papel a 

desempenhar na unidade de trabalho (departamento); o grau de controlo do supervisor; 

o apoio sociopolítico; o acesso a informação e a recursos necessários e um clima de 

participação. A ambiguidade de papel relaciona-se com a clareza (ou falta dela) sobre as 

expectativas que os outros detêm sobre o trabalho de um indivíduo, bem com as 

responsabilidades e autoridade atribuídas. O grau de controlo do supervisor influencia o 

sentimento de confiança, de competência e de motivação intrínseca. Um apertado grau 

de controlo reflete-se numa tomada de decisão mais centralizada, que frequentemente é 

percecionada como falta de confiança no supervisionado e, consequentemente, diminui 

o seu sentido de competência e a motivação intrínseca. O apoio sociopolítico reflete o 

apoio das redes organizacionais, onde estão incluídos os chefes, pares e subordinados, e 

gera confiança, interdependência e colaboração. O acesso a informação e recursos 

(financeiros, materiais, espaciais e temporais) ajuda o indivíduo a tomar ações que 

sejam adequadas aos objetivos organizacionais. O ambiente participativo valoriza a 

iniciativa e a contribuição de cada indivíduo da organização.  

Os resultados de um estudo com 393 gestores intermédios de uma empresa da 

Fortune 50 confirmaram que pouca ambiguidade de papel, alto apoio e acesso a 

informação e recursos, um ambiente participativo e pouco controlo por parte do 
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supervisor contribui favoravelmente para o empowerment individual que engloba o 

sentido, a competência, a auto-determinação e o impacto (Spreitzer, 1996). 

 Os resultados do estudo de Laschinger, Finegan e Shamian (2001), efectuado 

com 600 enfermeiros, apoiam a importância do empowerment estrutural como suporte 

do empowerment psicológico.  

 Também o estudo de Orgambídez-Ramos e Borrego-Alés (2014), com uma 

amostra de 226 docentes universitários espanhóis, ilustra a influência do empowerment 

estrutural na satisfação com o trabalho, diferenciando a satisfação intrínseca da 

satisfação com o supervisor. Os seus resultados indicam que a existência de poder 

formal e o acesso a oportunidades de aprendizagem e crescimento no trabalho 

influenciam positivamente a satisfação com o trabalho. Já o poder informal, e o acesso a 

recursos, informação e suporte predizem a satisfação como o supervisor. O supervisor é 

determinante na facilitação de determinados recursos para a sua equipa, sejam eles 

financeiros, materiais, temporais ou informacionais. Também pode disponibilizar o seu 

suporte, no sentido de oferecer feedback que permite ao subordinado melhorar o seu 

desempenho e desenvolvimento, e identificar em que situações é eficaz e em quais 

deveria melhorar (e como o poderá fazer). A liderança é, pois, uma variável importante 

para efectivar o empowerment estrutural. O poder informal, que engloba as relações 

sociais e a comunicação informais, são também, frequentemente, formas de facilitar o 

acesso a recursos, informação e apoio. 

 A importância do empowerment estrutural e da liderança para uma maior 

satisfação no trabalho é também confirmada pelo trabalho de Breau e Rhéaume (2014). 

 O grau de formação e os anos de experiência podem influenciar o acesso aos 

recursos, por um lado, e à informação e suporte, respetivamente (Breau & Rhéaume, 

2014). Uma revisão de literatura conduzida em 2015 por Teixeira e Barbieri-Figueiredo 

também apontam para que enfermeiros mais velhos e com maiores qualificações 

(académicas ou profissionais) tenham perceção de maior empowerment, e que esta 

variável seja boa preditora do nível de satisfação no trabalho. 

O empowerment estrutural é também uma variável associada ao comportamento 

inovador (capacidade adaptativa a novas situações) dos enfermeiros docentes 

(Hebenstreit, 2012), também aqui sendo detetadas diferenças ao nível etário e de 

formação académica e de vínculo contratual. 

 Em 2006, Leiter e Laschinger, a partir do trabalho de Lake (2002) propuseram 

um modelo que pretende sintetizar variáveis importantes no ambiente de trabalho dos 
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Enfermeiros, que apresentam um efeito de suporte à prática profissional. O modelo 

original, o Nursing Worklife Model (NWM), contempla a liderança, a participação 

organizacional dos Enfermeiros, a adequação do staff às necessidades (adequação em 

termos de número, formação e experiência), um modelo centrado na Enfermagem (que 

permita aos Enfermeiros uma formação adequada e atualizada e um acompanhamento 

dos Enfermeiros menos experientes), e boas relações entre Enfermeiros e Médicos. As 

relações propostas entre estas dimensões indicam o papel primordial da liderança, 

influenciando diretamente a adequação do staff, as relações entre Enfermeiros e 

Médicos, e o envolvimento nas políticas organizacionais (participação organizacional). 

Por sua vez, estas duas últimas concorrem para a prestação de cuidados de qualidade, 

num modelo de prestação de cuidados de Enfermagem (por oposição ao modelo 

Médico). O modelo, desenvolvido e inicialmente testado nos EUA foi validado com 

sucesso no Canadá e na Austrália, contribuindo para a sua validade em países distintos 

(Roche, Laschinger & Duffield, 2015). 

 Este modelo ilustra como as boas relações entre Médicos e Enfermeiros são 

centrais para a boa prestação de cuidados e para o aparecimento de burnout nos 

Enfermeiros (Laschinger & Leiter, 2006). Posteriormente, Manojlovich e Laschinger 

(2007) aumentaram o modelo de forma a incluir o empowerment estrutural como fator 

promotor dos ambientes profissionais apoiantes. Os resultados obtidos indicaram que os 

Enfermeiros que trabalhavam em ambientes com empowerment estrutural estavam mais 

satisfeitos com a sua liderança, o que através das relações hipotetizadas pelo NWM lhes 

proporcionará também melhores acessos aos outros fatores de um ambiente de trabalho 

apoiante. Por outro lado, maiores níveis de empowerment estrutural estavam também 

associados a maior satisfação no trabalho e a uma perceção de maior qualidade nos 

cuidados prestados, sendo as áreas do NWM mediadoras desta relação. 

 O efeito da qualidade da comunicação entre Médicos e Enfermeiros foi também 

o foco do estudo de Manojlovich e DeCicco (2007), que envolveu 462 Enfermeiros de 

25 UCIs (Unidades de Cuidados Intensivos) diferentes. A medida de comunicação 

utilizada compõe-se de quatro dimensões: abertura, exactidão, adequação temporal e 

compreensão da comunicação. Mensurando também o empowerment estrutural e os 

erros médicos, os resultados indicaram uma correlação (estatisticamente significativa) 

positiva média entre empowerment e a qualidade de comunicação entre Médicos e 

Enfermeiros, e negativa fraca entre a qualidade de comunicação e os erros médicos. A 
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variância na comunicação poderia ser explicada quase em 50% por questões 

relacionadas com a qualidade do ambiente de trabalho, como o empowerment estrutural.  
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Saúde mental e trabalho 

A saúde mental pode ser definida como um estado de bem-estar que corresponde 

a um funcionamento tal que permite ao indivíduo realizar o seu potencial, lidando com 

os fatores de stresse habituais da vida, trabalhando de forma produtiva e contribuindo 

para a sua comunidade. É uma parte integrante do conceito de saúde da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Esta organização sublinha a importância de lutar contra a 

discriminação dos indivíduos que lidam com questões de saúde mental, da prevenção e 

da investigação sobre o tema (World Health Organization, 2013). 

A saúde mental e o bem-estar dos trabalhadores não devem ser vistos como um 

problema meramente pessoal, nem tratado ao nível individual. Tanto a compreensão das 

suas causas e efeitos como as intervenções na área devem levar em conta fatores 

grupais, da organização e também sociais, pois todos eles podem ter um grau de 

influência significativo tanto no desenvolvimento dos problemas como na sua 

prevenção ou tratamento (Martin, Karanika-Murray, Biron & Sanderson, 2016). 

Também a OMS, na sua definição de “grupos vulneráveis” no contexto da saúde mental 

refere que esta vulnerabilidade não é inerente ao indivíduo, nem a nenhuma “fraqueza” 

sua, mas que advém das suas circunstâncias e meio ambiente (World Health 

Organization, 2013). 

Para a promoção e manutenção da saúde mental dos indivíduos, fatores de cariz 

social, cultural, económico, político e ambiental são importantes influências, e 

englobam políticas nacionais, proteção social, condições de vida e de trabalho, e suporte 

social e comunitário. Em termos laborais, a OMS destaca a crescente importância do 

trabalho excessivo (overwork) e do stresse, particularmente para as mulheres (World 

Health Organization, 2013). 

As características do mercado de trabalho e dos trabalhadores da geração atual 

são bastante diversas das anteriores. Em termos contextuais, aumentou o número de 

empregos na área dos serviços e empregos flexíveis (profissionais independentes, 

trabalho temporário, etc). Tornou-se frequente um indivíduo ter mais do que um 

emprego simultaneamente, e também ter vários tipos de trabalhos (e empregos) ao 

longo da vida. Os trabalhadores estão, assim, expostos a vários ambientes e a relação 

com o trabalho torna-se mais dinâmica, dificultando a identificação de fatores que 

afetam a saúde. Fatores como a crescente globalização, competição e pressão 

económica, e a complexidade tecnológica e organizacional também alteraram a forma 
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como o trabalho é organizado, gerido e efetuado. Finalmente, as características dos 

trabalhadores têm sofrido também alterações: menor número de trabalhadores mais 

novos e aumento dos de faixa etária mais elevada, maior participação das mulheres, 

maior diversidade cultural e étnica e aumento de casos de trabalhadores com 

deficiências, incluindo questões afetivas e depressivas (Tetrick & Quick, 2011). 

Os fatores psicossociais em contexto laboral são relevantes para a qualidade de 

vida dos trabalhadores, e também para a eficácia organizacional. Apesar disso, os 

estudos dedicados a este tema apresentam frequentemente um foco individual, 

ignorando por exemplo as perceções partilhadas no grupo de trabalho ou na organização 

e as influências de eventos mais abrangentes (por exemplo, mudanças organizacionais). 

Isto significa ignorar factores que podem ser cruciais para o entendimento das 

problemáticas, mas também para o desenvolvimento e implementação eficaz de 

intervenções na área (Martin, Karanika-Murray, Biron & Sanderson, 2016). 

O ambiente laboral que rodeia um indivíduo é complexo, e as atitudes e 

comportamento dos trabalhadores sofrem múltiplas influências. Uma correta 

compreensão do ambiente psicossocial no trabalho deve incluir as características do 

trabalho e das tarefas envolvidas (job design), do clima do grupo (ou unidade de 

trabalho) do clima organizacional e do ambiente do mercado laboral (Martin et al, 

2016). 

Os resultados do European Working Conditions Survey de 2010, contemplando 

uma amostra de 33443 trabalhadores (16931 mulheres, 51%) de 34 países (EU27, 

Noruega, Croácia, a antiga República Jugoslava da Macedónia, Turquia, Albânia, 

Montenegro e Kosovo) revelam a importância da exposição aos riscos psicossociais no 

trabalho na qualidade da saúde mental dos trabalhadores. Este estudo contemplou 25 

tipos de fatores psicossociais agrupados em seis grupos. O detalhe deste agrupamento 

encontra-se discriminado na Tabela 3. Em termos de ocupação, foram considerados 

trabalhadores com funções de gestão, os técnicos, os administrativos e os trabalhadores 

manuais. O estudo considerou como variáveis de controlo a idade, o número de 

trabalhadores do agregado familiar e a atividade económica das empresas (Schütte, 

Chastang, Parent-Thirion, Vermeylen, & Niedhammer, 2015). 

Os seis grupos de riscos psicossociais considerados neste estudo europeu são: 

exigências do trabalho (job demands), integrando exigências quantitativas e emocionais, 

bem como de responsabilidade e de esconder emoções no decorrer do trabalho; 

influência e desenvolvimento, que engloba grau de liberdade e influência no 
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desempenho do seu trabalho, previsibilidade, significado do trabalho e possibilidades de 

desenvolvimento; relações sociais e liderança, o que além da qualidade da liderança e 

do suporte relacional, inclui clareza de papéis; violência no local de trabalho, seja em 

termos de violência física como de ocorrência de assédio sexual, bullying ou 

descriminação; horário de trabalho, em termos de extensão, rotatividade, horário 

noturno e horário associal; e outros, como promoções, insegurança no trabalho e 

equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida extra-laboral (Schütte et al, 2015). 

Os resultados deste estudo assinalam diferenças significativas entre homens e 

mulheres, sendo a saúde mental das mulheres pior que a dos homens. Esta diferença 

manteve-se em todas as variáveis. Os fatores psicossociais mais importantes para as 

mulheres foram as exigências emocionais e para esconder sentimentos, baixo grau de 

liberdade e de qualidade de liderança, assédio sexual, bullying, discriminação e baixa 

promoção. Quanto aos homens, os fatores mais importantes foram exigências 

quantitativas e de responsabilidade, baixa previsibilidade e significado no trabalho, 

baixa clareza de papéis e de suporte social, horários longos, noturnos e associais, 

insegurança no trabalho e desequilíbrio entre a vida no trabalho e a vida extra-laboral 

(Schütte et al, 2015). 

Em termos de ocupação (funções), e para ambos os géneros, os trabalhadores 

manuais apresentaram maior exposição a fatores como exigências quantitativas, baixa 

influência e oportunidade para desenvolvimento, baixo grau de liberdade e de qualidade 

de liderança, bem como de suporte social, além de insegurança. Os trabalhadores 

administrativos foram os que apresentaram maiores exigências para esconder 

sentimentos, assédio sexual, horários longos, noturnos e associais. De entre todos os 

considerados, os fatores de violência foram os que menos afetaram a saúde mental dos 

trabalhadores (Schütte et al, 2015). 

De forma geral, os fatores mais explicativos para as diferenças entre a saúde 

mental de trabalhadores de diferentes ocupações foram as exigências, a influência e 

desenvolvimento, as relações sociais e liderança, horários de trabalho e outros fatores. 

Em particular, os fatores de influência e desenvolvimento (liberdade na execução do 

trabalho, possibilidade de progressão profissional e significado do próprio trabalho) 

foram os que mais contribuíram para que a associação entre a ocupação e a saúde 

mental fosse menor (Schütte et al, 2015). Ou seja, são estes fatores que criam as maiores 

desigualdades em termos de saúde mental entre ocupações. 
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Os fatores interpessoais, relacionados quer com a qualidade da relação com os 

pares, quer com os supervisores, são também importantes factores preditivos de 

diminuição da saúde mental. Este efeito é mais pronunciado nos grupos de 

trabalhadores técnicos e administrativos, e menor nos gestores/ supervisores e 

trabalhadores manuais (Schütte et al, 2015). 
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Tabela 3 

Agrupamento de Fatores Psicossociais Considerados no European Working Conditions 

Survey de 2010. 

Grupo Fator psicossocial 

Exigências do trabalho (job demands)  

Exigências quantitativas (3 itens) Trabalhar a alta velocidade 

 Trabalhar com prazos curtos 

 Tempo suficiente para efectuar o trabalho 

Exigências emocionais (1 item) Envolvimento emocional com o trabalho 

Exigência para esconder as emoções (1 

item) 

Esconder sentimentos 

Exigência de responsabilidade no trabalho 

(dois itens) 

Erros que podem causar danos físicos a outros 

 Erros que podem causar perdas financeiras à empresa 

Influência e desenvolvimento  

Grau de liberdade no trabalho (3 itens) Grau de liberdade em relação à organização do tempo 

 Possibilidade de tirar uma ou duas horas de folga 

durante o trabalho 

 Possibilidade de fazer uma pausa 

Influência no trabalho (7 itens) Possibilidade de escolher ou alterar a ordem das 

tarefas 

 Possibilidade de escolher ou alterar métodos de 

trabalho 

 Possibilidade de escolher ou alterar a velocidade de 

trabalho 

 Consultado antes de serem colocados objectivos 

 Envolvido em melhorias da organização ou processos 

do trabalho 

 Possibilidade de escolha de parceiros de trabalho 

 Influenciar decisões importantes 

Previsibilidade (2 itens) Previsibilidade de alteração de horário de trabalho 

Possibilidades de desenvolvimento (3 

itens) 

Tarefas monótonas 

 Aprendizagem de algo novo 

 Aplicação de ideias no trabalho 

Significado do trabalho (1 item) Sentimento de efectuar trabalho útil 

Relações sociais e liderança  

Clareza de papéis (1 item) Saber o que se espera de si no trabalho 

Conflitos de papel (2 itens) Sentimento de trabalho bem feito 

 Tarefas em conflito com valores pessoais 

Qualidade de liderança (5 itens) Em geral, o supervisor/ gestor direto… 

 … Fornece feedback sobre o trabalho 

 … Respeita-o enquanto pessoa 

 … É bom a resolver conflitos 

 … É bom a planear e organizar o trabalho 

 … Encoraja a participar em decisões importantes 

Suporte social (2 itens) Ajuda e suporte dos colegas 

 Ajuda e suporte do gestor 

Sentido de comunidade (2 itens) Sentir-se em casa na organização 

 Ter bons amigos no trabalho 

Violência no local de trabalho (1 item de cada)  

Violência física Nos últimos 12 meses, no trabalho, sofreu: 

Assédio sexual Violência física 

Bullying  Assédio sexual 

 Bullying/ assédio 

Adaptado de Schütte, Chastang, Parent-Thirion, Vermeylen, e Niedhammer, 2015. 
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Tabela 3 (cont.) 

Agrupamento de Fatores Psicossociais Considerados no European Working Conditions 

Survey de 2010. 

Grupo Fator psicossocial 

  

Discriminação (7 itens) Nos últimos 12 meses, no trabalho, sofreu: 

 Discriminação pela idade 

 Discriminação associada a raça, etnia ou cor 

 Discriminação associada a nacionalidade 

 Discriminação associada ao sexo a que 

pertence 

 Discriminação associada a religião 

 Discriminação associada a deficiência 

 Discriminação associada a orientação sexual 
Horário de trabalho longo (1 item) 

(Definido como >= 48h/ semana) 

Número de horas por semana em trabalho pago 

Trabalho nocturno (1 item) 

(Definido como > 4 noites por mês) 

Trabalho à noite, por pelo menos 2h entre 10:00pm e 05:00am 

Trabalho por turnos (1 item) Trabalho por turnos fixos ou rotativos 

Horário associal (3 itens)  

(Definido como >4h por mês num dos três itens) 

Trabalho ao final do dia, por pelo menos 2h entre as 06:00pm e 

10:00pm 

 Trabalhar aos domingos 

 Trabalhar aos sábados 

Outros factores psicossociais do trabalho  

Promoção no trabalho (3 itens) Skills atuais correspondem às tarefas 

 Bem pago pelo trabalho 

 Boas perspetivas para evolução na carreira 

Insegurança no trabalho (2 itens) Medo de perder o trabalho nos próximos 6 meses 

 Facilidade em encontrar um trabalho de salário semelhante 

Adaptado de Schütte, Chastang, Parent-Thirion, Vermeylen, e Niedhammer, 2015. 

 

A construção de locais de trabalho saudáveis deve, pois, contemplar a saúde de 

forma abrangente, bem como uma variedade de características associadas ao local de 

trabalho. Além disso, podemos também equacionar os resultados que um local de 

trabalho saudável pode trazer, tanto a nível individual, como a nível organizacional e até 

social. A consideração de antecedentes e de consequências de um local de trabalho 

saudável deve ser feita de forma holística (Kelloway & Day, 2005). A extensão da 

saúde organizacional para a relação entre a organização e a comunidade liga a saúde 

ocupacional com a saúde pública, tornando a prevenção um tema central (Tetrick & 

Quick, 2011). 

Kelloway e Day (2005) propõem um modelo de local de trabalho saudável que 

considera como antecedentes sete áreas: a responsabilidade social corporativa, a 

segurança do ambiente de trabalho, o equilíbrio trabalho-vida; uma cultura de suporte, 

respeito e justiça a nível individual e organizacional; envolvimento e possibilidades de 

desenvolvimento dos trabalhadores; conteúdo e características do próprio trabalho, 

relações interpessoais no trabalho com os líderes, pares e subordinados. Como 

resultados referem os de nível individual (menores níveis de stresse e burnout, aumento 
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de compromisso afetivo e engagement); a melhoria de resultados organizacionais 

(redução de rotatividade e de custos com saúde, aumento da performance financeira, 

reputação e satisfação dos clientes); e também os efeitos na comunidade (saúde 

comunitária, redução de custos de saúde pública). Este modelo é ilustrado na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 4. Modelo de locais e trabalho saudáveis (Kelloway & Day, 2005). 

 

Por seu lado, Bennett, Cook e Pelletier (2003) postulam um modelo integral de 

bem-estar organizacional que engloba sete grandes temas. Assim, para que um local de 

trabalho promova de forma efetiva o bem-estar dos seus colaboradores de maneira 

transversal, deverá considerar: 

Várias dimensões da saúde – promover programas que abarquem a saúde social, 

emocional, física e espiritual; 

Vários níveis de saúde – desenvolver programas para indivíduos, líderes, grupos, 

departamentos, a organização como um todo e também ao nível ambiental; 

Monitorização e adaptabilidade – a organização deve utilizar os resultados dos 

programas acima para se automonitorizar e adaptar-se quando necessário, na procura de 

maior bem-estar organizacional; 
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Promoção efetiva da saúde – manter um esforço constante no sentido de 

promover a saúde e o bem-estar na organização, a partir de princípios e evidências 

científicas; 

Manter uma adequação interna e externa – a organização deve manter-se 

congruente e adequada ao seu exterior (comunidade, mercado, economia) e ao seu 

interior (entre departamentos, grupos, indivíduos, entre líderes e liderados); 

Manter-se consciente da tensão – a tentativa de adequação interna e externa e de 

uma saúde ótima gera tensões, que devem ser reconhecidas e adequadamente 

trabalhadas; 

Manter-se consciente do ciclo vital – a organização passará por várias fases de 

desenvolvimento e crescimento roganizacional, que exigirão ajustamentos ao longo do 

tempo. 

Grawitch, Gottschalk e Munz (2006) apresentam o modelo PATH (Practices for 

Achieving Total Health) que ilustra a interdependência da melhoria organizacional, do 

bem-estar dos trabalhadores e das práticas de locais de trabalho saudáveis (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo PATH (adaptado de Grawitch, Gottschalk e Munz, 2006). 
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indivíduos que trabalham na organização, promovem a melhoria organizacional, criando 

ou aumentando a vantagem competitiva, a produtividade, a qualidade dos serviços ou 

produtos oferecidos e a satisfação dos clientes. Por sua vez, facilitam a redução de 

custos, de acidentes, de absentismo e de turnover (Grawitch, Gottschalk & Munz, 

2006). 

Tetrick e Quick (2011) integram o modelo PATH com os tipos de intervenção 

(primária, secundária e terciária) para a promoção de saúde ocupacional, dando 

exemplos de intervenções para cada área de práticas organizacionais definidas no 

PATH. Para a área do equilíbrio entre o trabalho e outras áreas da vida, uma intervenção 

primária seria a existência de horários flexíveis ou de dias de dispensa do trabalho, para 

todos os funcionários; a existência de benefícios para empregados com 

responsabilidades familiares seria um tipo de intervenção secundária; os programas de 

assistência a empregados seriam uma intervenção de nível terciário. 

Na promoção do desenvolvimento e crescimento dos empregados, a formação 

disponibilizada para todos os empregados seria uma intervenção primária, a formação 

direcionada às necessidades dos trabalhadores uma intervenção secundária, e a 

formação específica para os trabalhadores que enfrentam dificuldades diferenciadas 

uma intervenção terciária.  

Em termos de saúde e segurança, programas e campanhas generalistas 

constituem intervenções primárias, recomendações para indivíduos que trabalham em 

condições que podem colocar em perigo a sua saúde são intervenções secundárias, e 

programas de cesassão tabágica ou de redução de peso são exemplos de intervenções 

terciárias. 

O reconhecimento pode ser efetuado a nível da recompensa por comportamentos 

de segurança (intervenção primária), recompensa por falta de acidentes (intervenção 

secundária) e incentivos à perda de peso (intervenção terciária). 

Finalmente, a nível do envolvimento do empregado, os círculos de qualidade são 

de caráter preventivo, as comissões em ambientes potencialmente perigoso uma 

intevenção de nível secundário e o aconselhamento uma intevenção de nível terciário. 

A saúde e bem-estar dos trabalhadores depende efetivamente das condições 

oferecidas pelos seus locais de trabalho, pelo que a prevenção, consistindo na alteração 

das condições de trabalho que promovam a saúde e previnam a doença é um dos pilares 

fundamentais para a promoção da saúde mental (e física) dos trabalhadores. A este 

nível, Kelloway (2017) assina a importância da formação dos líderes num estilo de 
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liderança promotor da saúde, e da qualidade das relações interpessoais entre estes e os 

restantes trabalhadores. Os líderes estão também em posição privilegiada para detetar os 

indivíduos que possam estar em dificuldades ou no início de problemas psicológicos, 

através da alteração de comportamentos dos mesmos. Formação a este nível (possíveis 

sinais de problemas psicológicos) no sentido de uma deteção precoce para os líderes, 

pode ser uma ferramenta importante na promoção da saúde no local de trabalho. Por 

outro lado, a (re)integração de trabalhadores que enfrentaram problemas psicológicos ou 

mentais, a redução do estigma associado e a manutenção do trabalhador no seu posto 

nos casos em que isso é possível, enquanto mantém acompanhamento especializado, 

devem ser também prioridades na manutenção da saúde no local de trabalho. 

A qualidade das relações interpessoais que os trabalhadores desenvolvem com 

os seus líderes, pares e supervisores apresenta uma grande influência sobre a sua saúde 

e bem-estar (Day & Leiter, 2014). É uma das seis áreas da vida no trabalho que, na 

literatura, tem consistentemente apresentado uma influência no burnout. Por outro lado, 

pode ser promotor de um ambiente de realização pessoal e profissional para os 

indivíduos (Leiter e Maslach, 1999). Podem, portanto, ter um efeito positivo ou 

negativo sobre a saúde mental dos indivíduos (Day & Leiter, 2014).  

O efeito positivo das relações interpessoais sobre a saúde mental dos 

trabalhadores (nomeadamente o burnout) pode ser um efeito direto ou indireto (Day & 

Leiter, 2014). O efeito direto verifica-se quando as relações de apoio de supervisores ou 

de colegas (e.g. Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004) ou o feedback construtivo no 

desempenho das funções (Bakker, Demerouti & Euwema, 2005) apresentam um efeito 

redutor nas várias dimensões de burnout. O efeito indireto pode verificar-se por 

moderação ou mediação da relação entre os fatores de stresse e o burnout (e.g. Bakker, 

Demerouti & Euwema, 2005; Bakker, Demerouti & Verbeke, 2004), ou por moderação 

da relação entre o burnout e outros efeitos negativos físicos, mentais e comportamentais 

(e.g. Choi, Cheong, & Feinberg, 2012; Mukanzi, Gachunga, Ngugi, & Kihoro, 2014). 

A relação entre a qualidade das relações interpessoais e a saúde mental 

(nomeadamente o burnout) pode ser mediada ou moderada por vários fatores. Fatores 

mediadores podem ser a confiança organizacional (Miner-Rubino & Reed, 2010), 

satisfação com os professores (Grayson & Alvarez), e parcialmente mediada por wishful 

thinking, coping (Devereux, Hastings & Noone, 2009) e clima psicológico (Bedi, Cook 

& Domene, 2012). Fatores moderadores podem ser o suporte dos colegas de trabalho 
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(Um & Harrison, 1998) e recursos como o controlo e feedback (Bakker, Demerouti & 

Euwema, 2005). 

 As interações sociais no trabalho são uma das formas dos indivíduos 

experienciarem a organização para a qual trabalham (Leiter & Patterson, 2014). 

 A falta de respeito no tratamento entre colegas de trabalho diminui a 

probabilidade de procura futura de apoio (seja ele emocional seja instrumental), 

aumentando as exigências no trabalho (stresse e carga de trabalho percebidos). 

Interações não apoiantes e desrespeitadoras podem assim vir a diminuir a performance e 

o bem-estar emocional dos trabalhadores (Leiter & Patterson, 2014). 

 Tal significa que as interações de respeito, apoio e cooperação geram condições 

para um desenvolvimento positivo da performance no trabalho, e a manutenção do 

circuito de interações civis. As interações incivis representam um peso emocional, não 

contribuem com conhecimento nem apoio para a boa execução das tarefas, e colocam 

um peso negativo na possibilidade de futuras interações, que serão assim evitadas 

(Leiter & Patterson, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Influência das interações positivas no desempenho (Leiter & Patterson, 2014). 
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aumentarem a carga de trabalho percebida. No entanto, tratamentos desrespeitosos por 

parte de colegas podem ser percebidos como uma forma de injustiça no trabalho, 

colocando exigência ilegítimas (Leiter, 2005). 

 Ser civil, respeitoso e cortês requer um comportamento intencional e deliberado. 

Existe auto-consciência e atenção ao outro. Em ambientes com elevados níveis de 

stresse e carga de trabalho é frequente que o primeiro sinal seja a falta de atenção ao 

outro. O comportamento desrespeitoso pode ser utilizado como forma de restaurar uma 

situação de injustiça organizacional, podendo levar a um ciclo de incivilidade (Leiter & 

Patterson, 2014). 

 A falta de civilidade no trabalho acarreta também consequências negativas a 

nível da performance, insatisfação no trabalho, compromisso com a organização, a 

intenção de saída, o burnout, o bem-estar, a saúde mental e física (Leiter & Patterson, 

2014). 

 A saúde dos trabalhadores europeus (e noutras economias desenvolvidas) é 

actualmente afetada por factores contextuais. O número de trabalhadores mais velhos 

(com mais de 50 anos) tem aumentado de forma constante e a idade de reforma tem sido 

adiada, quer por decisões políticas quer por insuficiência do valor da remuneração de 

reforma para fazer face às necessidades dos indivíduos. Esta maior longevidade e 

duração da vida ativa laboral são comprometidas com o crescimento das doenças 

crónicas, que retiram saúde e capacidade de trabalho (Cooper & Bevan, 2014). 

 Estes fatores reduzem a produtividade, aumentam a carga dos cuidadores e da 

família dos indivíduos seniores, bem como os custos com a saúde e a assistência social. 

Podem levar à saída do mercado de trabalho e facilitar a entrada em níveis de pobreza e 

exclusão social (Cooper & Bevan, 2014). 

 A promoção e a manutenção da saúde não devem por isso ser vistas como um 

problema individual ou estatal, pois as organizações podem beneficiar de várias formas: 

redução das ausências por doença, redução de acidentes, maior retenção, engagement e 

compromisso, produtividade e resiliência, bem como a promoção da “marca 

organizacional”, que permite atrair os melhores trabalhadores. Apesar dos gestores 

reconhecerem frequentemente estes benefícios e de haver uma obrigação legal e moral 

de cuidar da saúde ocupacional, nem sempre estes estão dispostos a investir a longo 

prazo (por vezes nem a curto prazo) em medidas e intervenções que promovam a saúde 

no local de trabalho. Para que este campo de atuação se desenvolva de maneira frutífera, 

as investigações devem ser concebidas de forma robusta e que permita medir os 
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resultados e benefícios das intervenções. Os factores pré-existentes e não dependentes 

do ambiente laboral não devem ser ignorados, pois co-ocorrem com a realidade 

organizacional (Cooper & Bevan, 2014). 

Como vemos, as condições do ambiente de trabalho influenciam de várias 

formas a saúde dos trabalhadores, criando uma nova área de estudo e intervenção, onde 

se sobrepõem conhecimentos relacionados com a saúde e com o trabalho – a saúde 

ocupacional. Este não é um termo novo. Surgiu inicialmente da preocupação com as 

condições e ambiente físico do trabalho, assegurando a segurança dos trabalhadores 

enquanto desempenhavam as suas funções. Posteriormente foram consideradas 

relevantes e por isso incluídas neste tema acções de promoção da saúde, com o 

objectivo de ajudar os trabalhadores a alterar comportamentos danosos ou perigosos, no 

sentido de diminuir as doenças ocupacionais e de manter a capacidade de trabalho. O 

foco ainda se mantinha sobretudo na saúde física. No entanto, há já mais de 25 anos que 

o NIOSH refere a influência do ambiente psicossocial no trabalho na saúde psicológica, 

incluindo a qualidade das relações interpessoais (Day & Randell, 2014). 
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Empowerment estrutural, civilidade e saúde mental 

O papel crucial das relações interpessoais no trabalho é bem ilustrado pelo 

estudo de Wing, Regan e Laschinger (2015), em que a incivilidade demostra ter um 

papel mediador entre o empowerment estrutural e a saúde de jovens Enfermeiros. Os 

resultados desta investigação indicam que locais de trabalho que se caracterizam por 

providenciar uma série de estruturas (informação, apoio, desenvolvimento e recursos) 

que facilitam um trabalho eficaz e motivador são ambientes que promovem a saúde 

mental dos Enfermeiros, além de bons resultados na prestação de cuidados. No entanto, 

este efeito positivo pode ser diminuído pela ocorrência de incivilidade, ou seja, a 

existência de relações interpessoais desrespeitosas e alienantes no trabalho acaba por 

afetar negativamente a saúde mental dos trabalhadores, mesmo quando o ambiente de 

trabalho apresenta características propícias ao desenvolvimento profissional. Boas 

relações de trabalho são então essenciais para termos indivíduos que possam ter um 

bom desempenho no trabalho, e também uma boa saúde mental, mesmo em 

organizações com acesso a estruturas de empowerment. 

Boas relações de trabalho não são apenas relações em que não somos 

desrespeitados. São relações em que nos sentimos apoiados e aceites, em que existe 

cooperação e respeito, e que fornecem meios justos de resolução de conflitos que 

possam surgir – relações de civilidade. Tendo em vista o efeito deterimental da 

incivilidade sobre a relação de promoção da saúde mental a partir do empowerment 

estrutural (Wing, Regan & Laschinger, 2015), e o efeito positivo do empowerment 

estrutural sobre as relações interpessoais no local de trabalho (Manojlovich & 

Laschinger, 2007), parece-nos pertinente investigar se relações de civilidade no trabalho 

poderiam ser um mediador entre o empowerment estrutural e a saúde mental, ampliando 

o efeito do primeiro. Ou seja, será que, num ambiente laboral que oferece as condições 

necessárias para um adequado desenvolvimento e uma boa eficácia profissional, a 

existência de civilidade irá concorrer para aumentar a saúde mental dos trabalhadores? 
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Método 

Objetivo 

Verificar se melhores condições de trabalho (a nível de oportunidades de 

desenvolvimento, acesso a informação, apoio de supervisores e colegas e acesso a 

recursos organizacionais), que configuram um quadro de empowerment estrutural, 

promovem comportamentos de civilidade na equipa de trabalho, incrementando assim a 

saúde mental dos trabalhadores. 

Delineamento e hipóteses 

Trata-se de um estudo quantitativo, analítico-explicativo e transversal, que tem 

como objetivo aferir o papel de mediador da civilidade entre o empowerment estrutural 

e a saúde mental dos trabalhadores, numa amostra de profissionais de saúde. Assenta na 

perspetiva da Psicologia Positiva, no sentido de focar no crescimento do que traz saúde 

e crescimento, de forma a evitar as consequências negativas para os indivíduos. 

Partimos do discutido por Bakker, Demerouti e Euwema (2005) e Bakker, 

Demerouti e Verbeke (2004), que apontam para a importância da autonomia, feedback 

construtivo e disponibilidade de recursos (contextos com empowerment estrutural) 

como fatores que podem ter um efeito atenuante no burnout (H1), e o apoio das relações 

interpessoais no trabalho como fator indireto de redução do mesmo para a construção do 

nosso modelo de investigação (H2). Acrescemos o estudado por Kanter (1981) e Miller, 

Goddard e Laschinger (2001), que sustenta que em ambientes com empowerment, as 

relações interpessoais que se desenvolvem são de apoio e cooperação (H2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo de investigação – papel da civilidade como mediador entre o 

empowerment estrutural e a saúde mental. 
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 Inerente a este modelo, estão duas hipóteses: 

H1: O empowerment estrutural tem um impacto positivo na saúde mental dos 

trabalhadores. 

H2: A civilidade medeia o impacto positivo do empowerment estrutural sobre a 

saúde mental dos trabalhadores. 

Definição e operacionalização das variáveis 

 O empowerment estrutural será medido através da Conditions of Work 

Effectiveness Questionnaire II (CWEQ-II; Laschinger, Finegan, Shamian, & Wilk, 

2001), na versão portuguesa de Orgambídez-Ramos, Gonçalves, Santos, Borrego-Alés e 

Mendoza-Sierra (2015). Utilizámos as quatro dimensões da CWEQ-II (oportunidades, 

informação, apoio e recursos), calculando a pontuação geral de empowerment estrutural. 

 A medida utilizada para a civilidade foi a Escala de Civilidade no Trabalho 

(ECT; Nitzsche, 2015), adaptação portuguesa da Workplace Civility Scale (WCS; 

Osatuke et al., 2009).  

A saúde mental foi aferida através da escala de saúde mental constituída por 

cinco itens incluídos no MOS SF-36v2 (Ware et al., 1993). Este instrumento encontra-

se validado para a população portuguesa (Ferreira, 2000a; Ferreira, 2000b; Ferreira, 

Ferreira, & Pereira, 2012). Os itens por nós utilizados são os mais precisos e fiáveis 

indicadores da saúde mental (Ferreira, 2000b). 

 

Participantes 

O Hospital A contempla cerca de 1167 profissionais de saúde, tendo sido a taxa 

de resposta ao nosso protocolo de cerca de 27%. Os dados recolhidos contemplam 315 

profissionais de saúde, trabalhadores num Hospital português gerido em parceria 

público-privada (PPP)
2
 da área da grande Lisboa. No entanto, após o tratamento de 

valores ausentes (missings) descrito no procedimento, a amostra ficou reduzida a 303 

participantes. 

A maioria dos respondentes pertence ao género feminino (77.08%, n = 232). 

Apresentam idades entre os 20 e os 63 anos (M = 35.38; DP = 9.96). Mais de metade 

pertence à faixa etária entre os 25 e os 34 anos (53.40%; n = 102). Cerca de metade dos 

                                                           
2
 O Hospital em causa não autoriza a divulgação a sua identidade, pelo que a sua caracterização em 

termos de estrutura organizacional é inexistente. 
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participantes são casados ou vivem em união de fato (49.67%; n = 149), e a maioria 

(50.86%; n = 89) tem um ou dois filhos (tabela 4).  

 

Tabela 4 

Caracterização dos Participantes Segundo o Género, Faixa Etária e Estado Civil 

Variável n % 

Género     

 Feminino  232 77.08 

 Masculino  69 22.92 

Total  303  

Faixa etária    

 ≤ 24  15 7.85 

 25 – 34  102 53.40 

 35 – 44  34 17.80 

 45 – 54  28 14.66 

 55 - 64  12 6.28 

Total  303  

Estado civil    

 Casado/ União de facto  149 49.67 

 Solteiro  131 43.67 

 Separado/ Divorciado/ Viúvo  20 6.67 

Total  303  

 

Em termos de categoria profissional, a maioria são enfermeiros, e quase 1/3 dos 

participantes, são assistentes operacionais. Dos restantes, 7.46% são técnicos e 5.76% 

são médicos (Figura 8).  

 

Figura 8. Categorias profissionais da amostra. 

 

Não indicaram a sua categoria profissional 2.64% (n = 8) dos respondentes. 

Quanto ao vínculo contratual, destaca-se uma maioria de 75.43% (n = 221) com 
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contrato sem termo e 82.40% (n = 220) com turnos rotativos. Em média exercem a sua 

profissão há 9.82 anos (DP = 8.92 anos), estão no Hospital há 6.18 anos (DP = 6.60 

anos), e no atual serviço há 4.51 anos (DP = 4.25 anos) (tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5 

Caracterização dos Participantes Segundo o Vínculo Contratual e Tipo de Turno 

Variável n % 

Vínculo contratual     

 Contrato sem termo  221 75.43 

 Contrato de prestação de serviços  52 17.75 

 Contrato com termo  20 6.83 

Total  303 3.30 

Tipo de turno     

 Rotativo   220 82.40 

 Fixo  47 17.60 

Total  303  

 



56 

Tabela 6 

Caracterização dos Participantes Segundo a Antiguidade na Profissão, no Hospital e 

no Serviço 

Variável n % 

Antiguidade na profissão    

 < 6 meses  10 3.86 

 ≥ 6 meses < 2 anos  18 6.95 

 2 - 5 anos  64 24.71 

 6 – 10 anos  90 34.75 

 11 – 15 anos  32 12.36 

 16 – 20 anos  13 5.02 

 21 – 30 anos  22 8.49 

 >  30 anos  10 3.86 

Total  303  

Antiguidade no Hospital   

 < 6 meses  13 4.87 

 ≥ 6 meses < 2 anos  39 14.61 

 2 - 5 anos  108 40.45 

 6 – 10 anos  75 28.09 

 11 – 15 anos  9 3.37 

 16 – 20 anos  7 2.62 

 21 – 30 anos  11 4.12 

 >  30 anos  5 1.87 

Total  303  

Antiguidade no Serviço    

 < 6 meses  15 6.33 

 ≥ 6 meses < 2 anos  45 18.99 

 2 - 5 anos  106 44.73 

 6 – 10 anos  59 24.89 

 11 – 15 anos  4 1.69 

 16 – 20 anos  5 2.11 

 21 – 30 anos  2 0.84 

 >  30 anos  1 0.42 

Total  303  

 

Relativamente à formação académica e profissional, 67.38% são detentores de 

licenciatura e 22.34% completaram o ensino secundário ou um curso profissional; 

37.93% (n = 44) obtiveram especialização em enfermagem e 38.79% (n = 45) um curso 

de pós-graduação (tabela 7).  
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Tabela 7 

Caracterização dos Participantes Segundo a sua Formação Académica e Profissional 

Formação n % 

Académica     

 Mestrado  23  

 Licenciatura  190 67.38 

 Bacharelato  3 1.06 

 Curso de enfermagem geral  3 1.06 

 Secundário/ Curso profissional  63 22.34 

Total  303  

Profissional    

 Especialização em enfermagem  44 37.93 

 Pós-graduação  45 38.79 

 Formação avançada  11 9.48 

 Outros  16 13.79 

Total  303  

 

 Em termos de participação dos vários serviços do Hospital, destacamos aqueles 

com mais de 10% de respostas ao nosso inquérito: UCI (Unidade de Cuidados 

Intensivos), Urgência (não pediátrica) e Cirurgia, para um total de 289 respostas 

(95.38%) para esta variável (tabela 8).  

 

Tabela 8 

Número de Participantes dos Serviços do Hospital 

Serviço n % 

UCI  42 14.53 

Urgência  41 14.19 

Cirurgia  37 12.80 

Medicina  19 6.57 

Neonatologia  18 6.23 

Bloco de Partos  15 5.19 

Psiquiatria  15 5.19 

Ginecologia-Obstetrícia  14 4.84 

Urgência Pediátrica  14 4.84 

Pediatria  11 3.81 

Imagiologia  10 3.46 

Consulta Externa  8 2.77 

Bloco Operatório  5 1.73 

Esterilização  3 1.04 

Outro  37 12.80 

Total  289  

Ausentes  14 4.62 

Total  303  
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Entre os enfermeiros, as idades variaram entre 22 e 61 anos, com uma média 

etária de 31.27 (DP = 6.92). Nos médicos, a idade apresentou um mínimo de 27 anos e 

um máximo de 55 anos, com uma idade média de 40.08 (DP = 8.92). Para os assistentes 

operacionais, as idades reportadas situavam-se entre 24 e 63 anos, com média de 44.12 

(DP = 9.85) e finalmente para os técnicos, a idade variou entre 25 e 60 anos, com uma 

média de idades de 35.79 (DP = 10.98). 

Do total de 301 participantes que indicaram o seu género, podemos verificar que 

a percentagem entre homens e mulheres na mesma categoria profissional varia entre 

cerca de 40-60% a cerca de 20-80%. Ou seja, entre os médicos a proporção de mulheres 

é relativamente próxima à dos homens. A categoria dos técnicos é onde se verifica 

maior assimetria, 81.82% de mulheres e 18.18% de homens. Em termos globais, 

verificamos que a maioria dos profissionais de saúde é do género feminino (77.08%), 

como indicado anteriormente (tabela 9). 

 

Tabela 9 

Variação Percentual de Género por Categorial Profissional 

 Género  

Categoria 

profissional Feminino Masculino Total 

 n % n % n 

Enfermeiro 139 79.43 36 20.57 175 

Médico 10 58.82 7 41.18 17 

Assistente 

operacional 

60 74.07 21 25.93 81 

Técnico 18 81.82 4 18.18 22 

Total 227  68  295 

 

Instrumentos 

 O protocolo incluía uma secção de questões sociodemográficas, utilizadas na 

descrição da amostra: género, idade, estado civil, número de filhos, vínculo contratual, 

tipo de turno, antiguidade na profissão, no hospital e no serviço, formação académica e 

profissional, serviço e categoria profissional. Estas questões surgiam no final do 

questionário, que, na sua folha de rosto, descrevia brevemente o objetivo do estudo, 

assegurava a confidencialidade e anonimato das respostas e agradecia a participação do 

respondente. Foi também fornecido o endereço de correio eletrónico da equipa do 

projeto, caso os participantes desejassem mais algum esclarecimento. 
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Civilidade 

A civilidade foi medida pela versão portuguesa da Workplace Civility Scale 

(WCS; Osatuke et al., 2009), a Escala de Civilidade no Trabalho (ECT; Nitzsche, 

2015). Constituída por 8 itens, foi já sujeita a um processo de adaptação e validação a 

população portuguesa, através do trabalho de Nitzsche (2015) com uma amostra de 442 

trabalhadores da área de restauração e hotelaria. As respostas aos itens da ECT utilizam 

uma escala tipo Likert de 5 pontos (de 1-discordo fortemente a 5–concordo fortemente). 

A escala é unidimensional e a sua cotação é obtida a partir da soma das pontuações de 

cada item, dividida pelo número de itens (média). Pontuações mais elevadas indicam 

uma perceção de maior civilidade no local de trabalho. A consistência interna da ECT 

na sua versão original é de .93 (Meterko et al., 2007; Osatuke et al., 2009). Na versão 

portuguesa foi obtido um valor de .88 (Nitzsche, 2015). Exemplos de afirmações que 

constituem os itens da ECT são: "No meu grupo de trabalho, as pessoas tratam-se umas 

às outras com respeito", e "No meu grupo de trabalho, existe espírito de cooperação e de 

trabalho de equipa". 

Empowerment estrutural 

 O empowerment estrutural foi avaliado pela Conditions of Work Effectiveness 

Questionnaire II (CWEQ-II; Laschinger, Finegan, Shamian, & Wilk, 2001). Esta escala 

com 12 itens foi adaptada para a população portuguesa por Orgambídez-Ramos, 

Gonçalves, Santos, Borrego-Alés e Mendoza-Sierra (2015). A escala de resposta 

utilizada é de tipo Likert de cinco pontos (1-nenhum a 5–muito). A CWEQ-II tem 

quatro dimensões (oportunidades, informação, apoio e recursos) com três itens cada. A 

sua cotação é calculada através da média de cada subescala (somatório do score de cada 

item a dividir pelo número de itens da subescala). Alternativamente também se pode 

calcular uma medida de empowerment estrutural geral, de forma semelhante, 

considerando todos os itens de todas as subescalas. 

As subescalas na versão original apresentam uma consistência interna entre .80 e 

.89 (Laschinger et al., 2001). Na adaptação portuguesa o valor do Alfa de Cronbach 

aferido para as subescalas oscilou entre .70 e .91. O valor obtido para a escala global foi 

de .85 (Orgambídez-Ramos et al., 2015). Itens ilustrativos são "Em que medida tem a 

possibilidade para desenvolver novas competências e conhecimentos?", e "Até que 

ponto tem acesso a informação relativa aos objetivos da gestão de topo?". 
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Saúde mental 

A saúde mental foi aferida através da escala de saúde do MOS SF-36v2. Este 

instrumento, na sua totalidade, contempla oito dimensões que abarcam a componente 

saúde mental (desempenho emocional, função social, saúde mental e vitalidade) e a 

componente saúde física (função física, desempenho físico, dor corporal, e saúde geral) 

(Ware et al., 1993). Este instrumento de 36 itens encontra-se validado para a população 

portuguesa (Ferreira, 2000a; Ferreira, 2000b), com valores normativos para a mesma 

(Ferreira, Ferreira, & Pereira, 2012). 

Pela sua diversidade de escalas, a MOS SF-36v2 é um instrumento que permite 

aferir a saúde de forma multidimensional (McHorney, Ware & Raczek, 1993). É um 

instrumento de medida de saúde genérica, não identificando questões específicas, 

embora apresente a capacidade de indicar de forma pertinente a(s) área(s) mais 

disfuncionais, tendo sido construído para ser um instrumento de aplicação rápida (Ware 

& Gandek, 1998). 

Estando cada escala, à partida, definida como parte de uma das componentes 

(saúde mental ou saúde física), vários estudos têm concluído que nem todas se 

comportam como o previsto, em termos psicométricos. Ou seja, algumas apresentam-se 

relacionadas com as duas componentes, por vezes de forma substancial. Se por um lado 

a conceptualização holística de saúde prevê que as várias dimensões do funcionamento 

humano (físico, mental, social) estão relacionadas e não devem ser isoladas (McHorney, 

Ware & Raczek, 1993), em termos práticos este efeito coloca dificuldades na aferição 

de uma das componentes.  

Ware e Gandek (1998) identificam a escala de saúde mental como a de maior 

validade na medição de saúde mental, e a escala de função física como a mais válida em 

termos de saúde física. De forma inversa, a escala de saúde mental é também a que pior 

representa a saúde física, e a escala de função física a que pior representa a saúde 

mental. A escala de vitalidade (componente mental) e a escala de saúde geral 

(componente física) apresentam uma validade apreciável nas duas componentes, pelo 

que a sua interpretação se torna mais delicada. Os mesmos resultados foram obtidos por 

Gandek, Sinclair, Kosinski e Ware (2004). 

McHorney, Ware e Raczek (1993) referem a mesma questão. No seu estudo, 

identificam a função física e o desempenho físico como as escalas que melhor permitem 

a interpretação da saúde física. As dimensões saúde mental e desempenho emocional 

como as que melhor permitem aceder à saúde mental. Salientam que a escala de função 
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física e a de saúde mental são relativamente puras e as mais sensíveis a condições 

médicas e psiquiátricas, respetivamente. A interpretação sem ambiguidade destas 

escalas permite saber se as causas que interferem na saúde do indivíduo são de cariz 

físico ou mental. As escalas de função social e vitalidade são sensíveis a questões físicas 

e mentais, o que coloca problemas a nível da sua interpretação. 

Ware e Kosinsky (2001) alertam também para o facto de que as medidas 

“sumário” (componentes mental e física) representam alguma perda de informação, e 

não serão tão válidas como a melhor escala de cada componente, assinalando a 

importância de interpretar os resultados das medidas sumário em paralelo com os das 

escalas. 

Durante os testes de validação da versão portuguesa, Ferreira (2000b) refere que 

também na amostra portuguesa de 930 mulheres grávidas a escala de vitalidade e a de 

saúde geral são sensíveis simultaneamente a questões físicas e mentais, e por isso 

menos precisas. 

Dadas as questões acima expostas, escolhemos como medida da saúde mental 

não a componente que engloba as quatro escalas de desempenho emocional, função 

social, saúde mental e vitalidade, mas apenas a escala de saúde mental constituída por 

cinco itens. Segundo as indicações do estudo de criação da versão portuguesa (Ferreira, 

2000a), a cotação de alguns dos itens deve ser invertida, de forma a que a pontuações 

maiores correspondam sempre estados de saúde melhores. Assim, os itens 9b, 9c e 9f 

foram cotados conforme a pontuação dada diretamente pelo participante, enquanto que 

os itens 9d e 9h são invertidos. Como estes itens são respondidos numa escala entre 1 e 

6, a pontuação dada pelo participante (x) transformar-se-á em 7-x. Posteriormente, a 

cotação da dimensão é dada pela soma das respostas aos seus itens. Este valor é 

finalmente transformado numa escala de 0 a 100, utilizando a fórmula já definida. 

Também de acordo com este estudo, os valores omissos, desde que constituam menos 

de 50% dos itens da escala podem ser substituídos pela média das respostas 

transformadas do mesmo respondente aos itens da mesma escala. 

 

Procedimento 

A recolha dos dados decorreu em dezembro de 2015 no Hospital A, após a 

apresentação do projeto e seus objetivos, e subsequente aprovação pela administração 

do hospital participante. As respostas ao questionário foram voluntárias e em todos os 
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momentos assegurado o anonimato e a sua confidencialidade, quer através do processo 

de recolha quer de tratamento de dados. Todas estas informações constaram na folha de 

rosto do questionário distribuído em formato tradicional (papel). O questionário foi 

distribuído a todos os enfermeiros, médicos, assistentes operacionais e técnicos dos 

vários serviços do Hospital A (ANEXO A). A recolha foi efetuada através de urnas 

disponibilizadas para o efeito, colocadas em vários locais do próprio hospital e abertas 

pela equipa de investigação. Devido ao âmbito mais lato da investigação, este 

questionário é constituído pelas escalas referidas na secção Instrumentos, e ainda outras 

pertinentes para o projeto a decorrer no CIP-UAL mas que extravasam os limites do 

trabalho por nós apresentado. No final existe também uma secção de dados 

sociodemográficos. 

Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

Os dados obtidos foram submetidos ao programa de análise estatística, IBM© 

SPSS© Statistics, versão 22.0. As diferentes escalas utilizadas para a medição dos 

conceitos de empowerment estrutural, civilidade e saúde mental utilizam escalas de 

resposta de diferentes amplitudes: cinco pontos no caso da CWEQ-II (empowerment) e 

ECT (civilidade), e seis pontos no caso da saúde mental. Depois de calcular as 

pontuações das dimensões das subescalas e da escala total, conforme o aplicável em 

cada caso, e de forma a homogeneizar a amplitude de respostas, todas as pontuações 

foram convertidas numa escala de 0 a 100, onde 0 representa o nível mais baixo da 

variável em questão, e 100 o nível mais alto. Para este efeito, utilizámos a seguinte 

fórmula: 

[(Total observado - Total mínimo)/(Total máximo - Total mínimo)]*100 

 Calculámos as pontuações para todas as escalas e subescalas consideradas neste 

este estudo para as categorias profissionais inquiridas, nomeadamente enfermeiros (n = 

175), médicos (n = 17), assistentes operacionais (n = 81) e técnicos (n = 22). Não 

efetuámos comparações entre os diferentes grupos, dado o pequeno tamanho de alguns 

dos grupos. 

 O modelo de mediação foi testado através do PROCESS (v. 2.13 para SPSS; 

Hayes, 2012), utilizando a técnica de bootstrap com 5.000 amostras e um intervalo de 

confiança de 95%. Inicialmente utilizamos o modelo 4 (mediação simples) e 

posteriormente na versão 14 (análise condicional). Os valores não foram centrados nem 

standardizados, conforme recomendação do autor (Hayes, 2013). 



63 

O PROCESS é um módulo (plug in) que pode ser acrescentado ao SPSS e que 

permite analisar vários modelos de moderação e mediação. Para além de estimar os 

coeficientes não padronizados, erros padrão, valores t e p, e intervalos de confiança, 

usando a regressão de tipo Ordinary Least Squares (OLS), este módulo calcula os 

efeitos diretos e indiretos em modelos de mediação, tal como o pretendido (Hayes, 

2013, p. 419). 

 Antes do teste ao modelo de mediação apresentado, avaliámos a percentagem e a 

aleatoriedade de valores omissos (missing values) para as variáveis em estudo. Esta 

avaliação determinou a eliminação de 8 casos com mais de 50% de valores omissos em 

pelo menos uma das variáveis (dimensões de alguma das escalas), resultando numa 

amostra de 303 casos. 

A opção Missing Values Analysis do SPSS determinou a percentagem de valores 

omissos nos dados. Os itens que constituem as variáveis consideradas para o nosso 

modelo apresentam percentagens bastante baixas de valores omissos, entre 0.3 e 1.3 

(entre 1 a 4 casos omissos). O teste MCAR (Missing Completely at Random) de Little 

não se mostrou significativo, [χ2(373) = 397.091, p = .187], o que nos permite concluir 

que os dados omissos são completamente aleatórios. O número de casos com valores 

omissos (n = 22; 7.17%) apresentam um mínimo de 4% e um máximo de 12% de 

valores em falta. Estes não apresentam diferença estatisticamente significativa com os 

casos sem valores omissos (n = 285; 92.83%). Dado que os dados omissos são 

completamente aleatórios, com percentagem inferior a 5%, qualquer estratégia de 

tratamento dos mesmos é adequada (Hair et al., 2010; Tabachnick & Fidell, 2007). 

Assim, utilizámos o método EM (Expectation-Maximization), tal como referido por 

Graham (2009), para estimação e substituição dos valores em falta. 

Sendo o nosso questionário uma medida de autorrelato, poderemos ter 

subjacente a variância de método comum, fenómeno que pode enviesar os dados. Para 

garantir que tal não acontece, utilizámos o teste do fator único de Harman. Após efetuar 

uma análise fatorial exploratória  (AFE) sem rotação, de todos os itens verificámos se 

uma quantidade significativa de variância de método comum existiria nos dados, caso 

em que a análise fatorial exploratória produziria um fator que representa a maior parte 

(> 50%) da variância (Podsakoff et al., 2003; Spector & Brannick, 2010). Os resultados 

do teste efetuado indicam que nenhum fator explicou mais que 29.99% da variância 

total. Considerando todas as variáveis do modelo, os resultados da AFE indicam a 

existência de seis fatores, o que parece refletir adequadamente as quatro dimensões da 
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CWEQ-II, e os fatores únicos da ECT e da escala de saúde mental. Por sua vez, Spector 

(2006) afirma que as medidas de autorrelato não apresentam necessariamente limitações 

de um estudo, pelo que por tudo o considerado, parece-nos não existir uma ameaça à 

validade do estudo devido a este fator.  

Para todos os tratamentos estatísticos utilizámos o valor de α = 0.05 como valor 

limite para a rejeição da hipótese nula. A consistência interna dos dados foi estimada 

através do cálculo do Alfa de Cronbach.   
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Resultados 

Adequação das Medidas 

Civilidade 

 Devido à recente adaptação para a população portuguesa da ECT, e de a mesma 

ter tido lugar com uma amostra de uma área profissional diferente da do nosso estudo 

(profissionais de restauração e hotelaria, e não de profissionais de saúde) decidimos 

efetuar uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) com a nossa amostra, de forma a 

contribuir para a continuação do desenvolvimento desta escala no contexto português. 

 O resultado do teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtido foi de .90 e o teste de 

esfericidade de Bartlett reporta um valor de p < .001, o que nos indica uma ótima 

adequação dos nossos dados a uma AFE.  

 A AFE foi realizada com extração dos fatores pelo método da fatorização do 

eixo principal. Quer utilizando a rotação oblíquia (oblimin) quer a ortogonal (varimax), 

os resultados dos dois casos indicam a existência de um fator único responsável por 

52.77% da variância total. Nitzsche (2015) reportou um valor de 55.1%. Os dois estudos 

reforçam os resultados da escala original unifatorial (Osatuke et al, 2009). 

 A Tabela 10 apresenta os valores da média, desvio padrão e valores de 

assimetria e achatamento para os 8 itens (após imputação dos valores em falta). As 

médias dos itens são bastante semelhantes, oscilando entre a média mais alta de 3.64 

(DP = 1.00) para o item 1, e a mais baixa de 3.11 (DP = 0.98) para o item 3.  

As respostas para cada item abrangerem as seis opções da escala de resposta. 

 

Tabela 10 

Médias, Desvios Padrão, Assimetria e Curtose dos 25 Itens da ECT 

Item  N M DP sk ku 

Civilidade 1 303 3.63 1.01 -0.71 0.20 

Civilidade 2 303 3.60 0.93 -0.87 0.65 

Civilidade 3 303 3.10 0.98 -0.35 -0.29 

Civilidade 4 303 3.31 0.93 -0.58 0.36 

Civilidade 5 303 3.61 0.91 -1.00 1.29 

Civilidade 6 303 3.15 0.96 -0.32 -0.10 

Civilidade 7 303 3.39 0.96 -0.59 0.20 

Civilidade 8 303 3.43 0.97 -0.71 0.30 

Nota. M = média; DP = desvio padrão; sk = assimetria; ku = achatamento. Erro padrão de assimetria = 

0.14 para todos os itens; Erro padrão de achatamento = 0. 28 para todos os itens. 
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Na Tabela 11 descriminamos os pesos fatoriais e comunalidades dos 8 itens da 

ECT, bem como os valores próprios (eigenvalues) e variância explicada pelo fator 

único, após a fatorização do eixo principal (após imputação). 

 

Tabela 11. 

ECT: Pesos Fatoriais e Comunalidades dos Itens da ECT, Eigenvalues e Variância 

Explicada pelos Fatores, após Fatorização do Eixo Principal 

Item Carga fatorial h
2
 

Civilidade 1  .78 .61 

Civilidade 2  .81 .65 

Civilidade 3  .83 .69 

Civilidade 4  .62 .38 

Civilidade 5  .81 .66 

Civilidade 6  .55 .31 

Civilidade 7  .77 .59 

Civilidade 8  .58 .33 

Eigenvalue  4.65  

Variância explicada (%)  58.07  

 

 Vemos que dois dos itens da ECT apresentam uma carga fatorial abaixo de .60. 

Um deles, o item 6 (com o valor mais baixo de todos), é o único que se refere à 

dimensão organizacional. O seu texto inicia com “Esta organização”, o que remete a 

uma característica da organização, como um todo, e não da equipa de trabalho, como as 

restantes. Este facto pode justificar o valor mais baixo, pois apresenta características 

distintas, em termos do foco da questão. 

Consistência Interna das Escalas 

Para determinar o grau de fiabilidade de cada escala foi utilizado o coeficiente 

Alfa (α) de Cronbach. Os itens foram analisados com base na correlação média entre 

itens, e na correlação item-total corrigida.  

Os resultados desta análise para a ECT constam na Tabela 12. O valor do Alfa 

de Cronbach para o total da escala é de .89. 

O valor de consistência interna da ECT é .89, superior ao mínimo desejável de 

.70. Nitzsche (2015) obteve um valor de α = .88. O valor da escala original reportada 

por Osatuke et al. (2009) foi de α = .93. 

Não existem itens cuja exclusão aumentaria o índice de consistência interna. No 

entanto, a possível eliminação dos itens 4, 6 ou 8 manteria o α da mesma. Ou seja, 

parece que se poderia ter uma escala mais parcimoniosa do que a apresentada com os 8 



67 

itens. Relembramos que os itens 6 e 8 são os que paresentaram a menor carga fatorial, e 

que o item 6 é o único que refere o nível organizacional e não grupal. Este será um 

ponto a ter em atenção em próximas amostras. No entanto, de forma a facilitar a 

comparação de resultados com outras investigações que utilizaram a escala com 8 itens, 

e também devido a ainda existirem poucos estudos com a versão portuguesa, optámos 

por manter este item no resto do nosso tratamento estatístico. 

 

Tabela 12 

Análise dos Itens e Fiabilidade da ECT após Imputação (N=297) 

Item M DP 

Correlação item-total 

corrigida α se item excluido 

Civilidade 1 3.63 1.01 .72 .88 

Civilidade 2 3.60 0.93 .74 .87 

Civilidade 3 3.10 0.97 .77 .87 

Civilidade 4 3.31 0.93 .58 .89 

Civilidade 5 3.61 0.91 .76 .87 

Civilidade 6 3.15 0.96 .53 .89 

Civilidade 7 3.39 0.96 .73 .88 

Civilidade 8 3.43 0.97 .55 .89 

Nota. M = média; DP = desvio padrão. 

 

Apresentamos na Tabela 13 os valores de análise de fiabilidade da CWEQ-II 

(escala de empowerment estrutural) após a imputação de valores em falta. 

 Podemos verificar que na escala de Informação, a retirada do primeiro item 

poderia melhorar a sua consistência interna de .89 para .93. Este item refere-se a acesso 

a informação sobre a instituição (versus acesso a informação sobre os valores da gestão 

de topo e acesso a informação sobre dos objetivos da gestão de topo). 

 Decidimos não retirar este item da escala pelo facto de o grau de consistência 

interna obtido com a sua inclusão ser já bom, e assim permitir uma comparação mais 

fiável com os restantes estudos, que consideraram todos os itens. 
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Tabela 13 

Análise dos Itens e Fiabilidade da CWEQ-II após Imputação (N = 303) 

Escala/ 

Item M DP 

Correlação item-total 

corrigida 

α se item 

excluido 

Oportunidade     

 Oportunidade 1 3.61 1.03 .71 .75 

 Oportunidade 2 3.58 1.05 .72 .74 

 Oportunidade 3 3.60 1.03 .65 .81 

 α .83    

Informação     

 Informação 1 2.77 1.04 .67 .93 

 Informação 2 2.58 1.13 .83 .79 

 Informação 3 2.66 1.14 .85 .78 

 α .89    

Apoio     

 Apoio 1 2.55 1.09 .71 .82 

 Apoio 2 2.78 1.01 .74 .79 

 Apoio 3 2.85 0.98 .75 .78 

 α .89    

Recursos     

 Recursos 1 2.44 0.88 .69 .78 

 Recursos 2 2.86 0.91 .73 .74 

 Recursos 3 2.82 1.04 .68 .80 

α .84    

Nota. M = média; DP = desvio padrão. 

 

Apresentamos na Tabela 14 os valores de análise de fiabilidade da escala de 

saúde mental, depois da imputação de valores em falta. O valor do Alfa de Cronbach é 

de .84. 

 

Tabela 14 

Análise dos Itens e Fiabilidade da escala de Saúde Mental (N=303) 

Item M DP 

Correlação item-total 

corrigida α se item excluido 

Saúde Mental 1 3.58 0.98 .62 .81 

Saúde Mental 2 4.07 1.00 .68 .79 

Saúde Mental 3 4.03 0.97 .67 .79 

Saúde Mental 4 4.36 0.97 .63 .81 

Saúde Mental 8 4.44 0.90 .58 .82 

Nota. M = média; DP = desvio padrão. 

 

Descrição dos Valores de Civilidade, Empowerment Estrutural e de Saúde 

Mental 

 O grupo profissional que reporta maior civilidade no local de trabalho é o dos 

enfermeiros, com um valor de 62.03 (DP = 1.22). Os valores mais baixos são indicados 

pelos médicos (M = 56.99; DP = 5.21) e assistentes operacionais (M = 56.30; DP = 
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2.28). Os valores da civilidade no trabalho para os quatro grupos considerados estão 

ilustrados na Figura 9. 

 

Figura 9. Nível de civilidade nos diferentes grupos profissionais do Hospital A. 

 

Empowerment estrutural 

 O grupo profissional que apresenta maior empowerment estrutural no Hospital A 

é o grupo dos técnicos, com um valor de 55.11 (DP = 2.59), sendo os assistentes 

operacionais o que apresentam o nível mais baixo nesta variável, nomeadamente 43.33 

(DP = 1.87). Os enfermeiros e os médicos apresentam níveis semelhantes de 

empowerment estrutural (49.00; DP = 1.19 e 48.04; DP = 5.06, respetivamente) (Figura 

10). 

 

Figura 10. Nível de empowerment estrutural nos diferentes grupos profissionais do 

Hospital A. 

 

 O empowerment estrutural, na conceptualização por nós considerada, apresenta 

as dimensões de oportunidades, informação, apoio e recursos. Os valores aferidos 
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podem assim ser detalhados em termos dessas dimensões, para os diferentes grupos 

profissionais. 

 Em termos de oportunidades, a Figura 11 detalha os resultados apurados, que 

indicam que os enfermeiros são os que mais reportam a sua existência (M = 68.59; DP = 

1.59), e os assistentes operacionais os que menos as sentem (M = 58.33; DP = 2.59).  

 

 
Figura 11. Nível de oportunidades nos diferentes grupos profissionais do Hospital A. 

 

 Em termos de acesso a informação relevante para o seu trabalho, são os técnicos 

que reportam maiores níveis (M = 53.03; DP = 3.36) e os assistentes operacionais o 

grupo que menos considera ter acesso a essa dimensão (M = 29.01; DP = 2.82). 

 

 

Figura 12. Nível de acesso a informação nos diferentes grupos profissionais do Hospital 

A. 

 

 Os técnicos reportam maior grau de acesso a apoio (M = 57.58; DP = 5.08), e os 

assistentes operacionais o menor grau de acesso a esta dimensão (M = 40.24; DP = 

2.25). 
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Figura 13. Nível de acesso a apoio nos diferentes grupos profissionais do Hospital A. 

 

 Os técnicos são o grupo profissional que reporta o grau de acesso a recursos 

mais elevado (M = 51.14; DP = 3.30), e os enfermeiros o mais baixo (M = 40.38; DP = 

1.47). 

 

Figura 14. Nível de acesso a recursos nos diferentes grupos profissionais do Hospital A. 

 

Saúde mental  

 A Figura 15 ilustra os valores de saúde mental aferida para os grupos 

profissionais da amostra. De forma geral, o nível da Saúde Mental dos profissionais de 

saúde deste Hospital está acima do valor normativo de 52 (percentil 50) aferido para a 

população Portuguesa (Ferreira et al., 2012).  

Os técnicos são os que apresentam o valor mais elevado (M = 66.01; DP = 2.95) 

para Saúde Mental, tendo os enfermeiros reportado o valor mais baixo (M = 60.26; DP 

= 1.11) dos grupos considerados. 
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Figura 15. Nível de saúde mental dos diferentes grupos profissionais do Hospital A. 

 

De forma global, destacamos que os enfermeiros apresentam os níveis mais 

baixos de saúde mental e de acesso a recursos, mas os maiores níveis de civilidade e de 

acesso a oportunidades, sendo o segundo grupo que menos apresenta acesso a apoio.  

O grupo dos médicos é o segundo grupo com menores níveis de civilidade e de 

acesso a recursos reportados. Por outro lado, são os segundos com maior nível de acesso 

a oportunidades. 

Os técnicos são o grupo que obtém melhores pontuações a nível de saúde 

mental, a nível de empowerment estrutural e os segundos com maiores níveis de 

civilidade. 

Finalmente, os assistentes operacionais apresentam os níveis mais baixos a nível 

da civilidade e de três das estruturas de empowerment estrutural, bem como do conceito, 

quando considerado de forma global. 
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Resultados do Modelo de Mediação 

 Após a descrição dos valores apurados em termos de grupos profissionais para 

as variáveis do nosso estudo (empowerment estrutural, civilidade e saúde mental), 

apresentamos os resultados para o modelo de investigação, representando a mediação da 

civilidade (variável mediadora) no efeito do empowerment estrutural (variável 

independente) sobre a saúde mental (variável dependente) dos profissionais de saúde. 

Relembramos que este modelo foi testado com uma amostra de 303 participantes, 5.000 

amostras de bootstrap e intervalos de confiança a 95%, utilizando o modelo 4 do 

PROCESS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultados do teste do modelo de mediação da civilidade na relação entre 

empowerment estrutural e saúde mental. 

 

 Relativamente à nossa primeira hipótese (H1), que considera o efeito direto da 

variável independente (empowerment estutural) sobre a variável dependente (saúde 

mental), este apresenta um efeito estatisticamente significativo de b = 0.26, p < .001. 

confirmamos, assim, H1. 

Quanto à nossa segunda hipótese (H2), que postula o efeito mediador da 

civilidade entre o empowerment estutural e a saúde mental, verificamos primeiramente 

que obtemos um efeito explicativo do empowerment estrutural sobre a civilidade na 

ordem dos 23%, ou seja, a variação da civilidade pode ser explicada em 23% pela 

influência do empowerment estrutural. Este modelo é estatisticamente significativo [F 

(1, 301)=91.03, p < .001, R
2
 =.23]. O coeficiente associado à variável independente é b 

= 0.53, t (301) = 9.54, p < .001. 

 Considerando agora a combinação do efeito do empowerment estrutural 

(variável independente) e da civilidade (variável mediadora), este apenas explica em 

10% a variação da variável dependente saúde mental. Este modelo é estatisticamente 

Empowerment 

estrutural 

Civilidade 

Saúde Mental 

0.53** 0.04 

 

0.26** 

 



74 

significativo [F (2, 300)=16.05, p < .001, R
2
 =.10]. O coeficiente associado à variável 

preditora (empowerment estrutural) é b = 0.26, t( 301) = 4.51 p < .001, e o coeficiente 

associado à variável mediadora (civilidade) é b = 0.04, t (301) = 0.83, p > .05. 

Tal significa que a contribuição da civilidade não apresenta valores 

estatisticamente significativos, não existindo assim efeito de mediação. Tal é 

confirmado pelo teste Sobel, Z = .83, p > .05. 

O efeito total (direto e indireto) do empowerment estrutural sobre a saúde mental 

é de b = 0.28, t (301) = 5.61, p < .001. Este é estatisticamente significativo e superior ao 

efeito direto (.26), embora marginalmente. Este é um modelo que explica cerca de 9% 

da variação da saúde mental (R
2
= .09).  

Portanto, apesar das indicações da literatura sobre estes temas, e da nossa 

experiência no projeto de investigação anteriormente descrito, os dados indicam que a 

mediação colocada inicialmente em hipótese não se verifica. No entanto, isto parece 

dever-se à perda do efeito que o empowerment produz, após interagir com a variável 

mediadora (civilidade). Uma das explicações para esta “perda de efeito” é que outra 

variável esteja a interferir na “passagem” deste efeito da civilidade para a saúde mental. 

A ser assim, o modelo a testar seria um de mediação moderada e não de mediação 

simples. A representação gráfica de um tal modelo é apresentada na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Modelo de mediação moderada entre o empowerment estrutural, a civilidade, 

a saúde mental e uma quarta variável V. 

 

Na procura de qual poderia ser esta variável, relemos os estudos que referem a 

importância dos anos de permanência na instituição (Teclaw, Osatuke, Fishman, Moore, 

& Dyrenforth, 2014), da experiência e qualificação profissional para a obtenção de 

maior empowerment (Breau & Rhéaume, 2014; Teixeira & Barbieri-Figueiredo, 2015), 

e da dificuldade sentida pelos enfermeiros mais jovens ao lidar com a incivilidade 

(Wing, Regan, & Laschinger, 2015). Parece-nos, então, que o fator temporal associado à 
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profissão e/ou à instituição pode ser aqui uma variável que se combina de diferente 

forma como amplificador ou redutor da saúde mental sentida pelos profissionais de 

saúde. Assim, propomos um segundo modelo de mediação moderada, ilustrado pela 

Figura 18, que contempla a antiguidade no Hospital como variável moderadora na 

relação entre a civilidade e a saúde mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Modelo de mediação moderada entre o empowerment estrutural, a civilidade, 

a saúde mental e a antiguidade no hospital. 

 

Este modelo pressupõe H1 semelhante ao modelo anterior e H2 com efeito 

mediador moderado pela antiguidade no Hospital. 

O modelo foi testado (modelo 14 no PROCESS), tendo-se verificado que o 

efeito direto do empowerment estrutural na saúde mental é b = 0.22, t (262) = 3.548, p < 

.001, confirmando H1. 

 Considerando a relação entre a variável independente e a variável mediadora, 

verificamos que o empowerment estutural tem um efeito explicativo da ordem dos 24%. 

sobre a civilidade. Ou seja, a variação da civilidade pode ser explicada em 24% pela 

influência do empowerment estrutural. Este modelo é estatisticamente significativo [F 

(1, 265) = 85.23, p < .001, R
2
 =.24]. O coeficiente associado à variável independente é b 

= 0.55, t (265) = 9.23, p < .001. 

 O modelo que contempla a combinação do efeito do empowerment estrutural 

(variável independente), da civilidade (variável mediadora), da antiguidade no hospital 

(variável moderadora da segunda parte do efeito de mediação) e da interação entre estas 

duas últimas explica em 13% a variação da variável dependente saúde mental. Este 

modelo é estatisticamente significativo [F (4, 262)=9.62, p < .001, R
2
 =.13]. O 

coeficiente associado ao empowerment estrutural é b = 0.22, t (262) = 3.55, p < .001, o 
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coeficiente associado à civilidade é b = -0.02, t(262) = -0.35, p > .05, o ceficiente 

associado à antiguidade no hospital é b = -0.11, t(262) = -2.44, p < .05 e o coeficiente 

associado à interação civilidade x antiguidade é de b = 0.002, t(262) = 2.49, p < .05. 

O índice de mediação moderada é de .0009, com significância estatística. 

Para níveis baixos de civilidade, a interação com a antiguidade no hospital 

apresenta um efeito de -0.01; para níveis médios de civilidade, a interação com a 

antiguidade no hospital apresenta um efeito de 0.05; para níveis elevados de civilidade, 

a interação com a antiguidade no hospital apresenta um efeito de 0.12. Apenas neste 

último caso o efeito apresenta significância estatística. 

Tabela 15 

Coeficientes para o Modelo de Processo Condicional da Figura 18 

  Consequente 

  M (Civilidade)  Y (Saúde Mental) 

Antecedente  Coef. SE p  Coef. SE p 

X 

(Empowerment 

Estrutural) 

a 0.554 .060 .000 c’ 0.222 0.062 .001 

M 

(Civilidade) 

 --- --- --- b1 -0.024 0.070 .730 

V 

(Antiguidade no 

Hospital) 

 --- --- --- b2 -1.294 0.531 .016 

M x V  --- --- --- b3 0.019 0.008 .014 

Constante i1 32.901 3.011 .000 i2 53.588 4.658 .000 

  R
2
 = 0.243  R

2
 = 0.128 

  F(1, 265) = 85.229, p < .001  F(4, 262) = 9.616, p < .001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Resultados do modelo estatístico de mediação moderada entre o 

empowerment estrutural, a civilidade, a saúde mental e a antiguidade no hospital. 
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 Ou seja, para níveis elevados de civilidade, à medida que aumenta a antiguidade 

no Hospital, melhores são os níveis de saúde mental. Para níveis baixos ou médios de 

civilidade, esta, combinada com a antiguidade no Hospital, acaba por influenciar 

negativamente a saúde mental.   
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Discussão dos Resultados 

O objetivo do presente trabalho era investigar a influência positiva de ambientes 

de trabalho com características de empowerment estrutural (com acesso efetivo a 

recursos, informação, apoio e oportunidades de desenvolvimento) na saúde mental dos 

profissionais de saúde, e também o papel medidador da civilidade nessa relação.  

Os resultados do modelo de mediação inicialmente proposto não confirmam 

todas as hipóteses por nós formuladas. A nossa primeira hipótese, H1 (influência do 

empowerment estrutural na saúde mental) é confirmada, de forma concordante ao 

proposto por Bakker, Demerouti e Euwema (2005) e Bakker, Demerouti e Verbeke 

(2004). Este resultado também confirma os resultados apontados pelo estudo de Schutte 

et al. (2015), sobre os fatores que apresentam maior influência sobre a saúde mental dos 

trabalhadores, pelos estudos de Laschinger, Finegan e Shamian (2001) e de Miller, 

Goddard e Laschinger (2001) e reforça a importância dos fatores de empowerment 

estrutural incluídos no modelo de locais de trabalho saudável (Kelloway & Day, 2005) e 

no modelo PATH de Grawitch, Gottschalk e Munz (2006). 

Quanto a H2, especificamente no que respeita ao efeito potenciador do 

empowerment estrutural sobre a civilidade, este verificou-se na nossa amostra, tal como 

ocorrido nos estudos de Kanter (1981) e de Miller, Goddard e Laschinger (2001). No 

Hospital onde trabalham os profissionais da nossa amostra, aqueles que mais sentem 

acesso às estruturas organizacionais de empowerment são os que mais reportam 

civilidade na equipa e na organização. Ou seja, os trabalhadores com ambientes onde 

existe efetivo acesso a informação, oportunidades, apoio e recursos reportam interações 

pessoais mais respeitosas, aceitantes, cooperantes e justas. Ao terem acesso ao que 

necessitam para evoluírem pessoal e profissionalmente não necessitam de se escudar ou 

de revidar em relações menos saudáveis. 

No entanto, a civilidade, um conceito que retrata uma vivência positiva em 

equipa, incluindo respeito, cooperação, aceitação, apoio e justiça na resolução de 

conflitos, não demonstra um efeito significativo na saúde mental dos participantes, e 

não apresenta um papel de mediador simples entre o empowerment estrutural e a saúde 

mental. Isto poderá dever-se a múltiplas variáveis que têm efeito sobre a saúde mental e 

que não se encontram no modelo testado, mas de cuja existência a literatura nos dá 

conta: a excessiva carga de trabalho, a falta de reconhecimento, a incongruência com os 

valores organizacionais e problemas de liderança, por exemplo (Leiter & Maslach, 
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1999; Schütte et al, 2015). Consideramos que, eventualmente, em algumas 

circunstâncias de alta incongruência entre o profissional e alguma destas áreas 

mencionadas, a existência de civilidade na equipa de trabalho pode não ser suficiente 

para proteger a saúde mental. Por exemplo, sabemos que uma excessiva carga de 

trabalho a longo prazo é um dos fatores frequentemente associados ao burnout. Esta é 

uma realidade comum nos hospitais portugueses, devido à dificuldade em contratar 

novos enfermeiros para substituir saídas, baixas médicas, licenças de maternidade, entre 

outras. Afigura-se-nos que, a partir de certo limite, uma saudável dinâmica de equipa 

pode não ser suficiente para proteger a saúde mental destes profissionais, ou pelo menos 

não em níveis menos elevados de civilidade (que recordamos engloba não só o 

tratamento respeitoso e cordial, mas também a cooperação, apoio, aceitação e resolução 

justa de conflitos). 

Os nossos resultados podem também refletir em parte os de Bakker, Demerouti e 

Verbeke (2004). Neste estudo os recursos no trabalho, onde se incluem o apoio social, 

apresentam um efeito direto na exaustão (dimensão do burnout), mas não um papel de 

mediador entre as exigências no trabalho (onde se inclui a carga de trabalho) e a 

exaustão. Estes resultados apresentam alguma contradição com os de Bakker.Demerouti 

e Euwema (2005) que descrevem que os recursos no trabalho amenizam (medeiam) o 

efeito das exigências sobre o burnout. Bakker et al (2004) sugerem que outras variáveis 

podem moderar esta relação, existindo algumas condições em que o efeito se verifica, 

mas não noutras. A mesma inconsistência de resultados quanto ao papel do suporte 

social intra e extra organizacional face ao desenvolvimento do burnout é referido pela 

revisão de literatura de Halbesleben e Buckley (2006), o que parece apontar para que 

outros factores interfiram nesta relação. 

No entanto, apesar da civilidade não mediar significativamente o empowerment 

estrutural e a saúde mental, verificámos que a introdução de outra variável (antiguidade 

no hospital) como moderadora desta relação alterou este resultado. Consideramos que 

profissionais com mais tempo de permanência na organização terão tido mais tempo de 

criar redes sociopolíticas de apoio, detém maior grau de controlo nas suas funções (terão 

com maior probabilidade funções de chefia), bem como maiores responsabilidades e 

autoridade, e conhecem melhor os circuitos de informação. Ou seja, terão mais 

condições de maior empowerment estrutural e psicológico (Spreitzer, 1996), e maior 

poder informal (Orgambidéz-Ramos e Borrego-Alés (2014). Também poderão ter 
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acumulado mais formação e experiência, obtendo assim maior acesso a recursos, 

informação e suporte (Breau & Rhéaume, 2014). 

Por um lado, podemos constatar que a antiguidade no hospital apresenta um 

efeito negativo e estatisticamente significativo na saúde mental. Ou seja, à medida que o 

tempo de permanência na instituição aumenta, a saúde mental do profissional decresce. 

No entanto, quando consideramos a interação da antiguidade no hospital com a 

civilidade, o efeito na saúde mental revela-se significativamente positivo. Ou seja, o 

efeito combinado destas duas variáveis aumenta a saúde mental. De uma forma 

estatisticamente significativa, a civilidade combina-se com a antiguidade no hospital e 

transforma o efeito desta de negativo para positivo. Acrescentamos que este efeito só 

tem significância estatística para valores altos de civilidade. Vemos assim como um alto 

grau de civilidade transforma o efeito negativo de uma longa permanência na instituição 

num efeito positivo, promovendo a saúde mental dos participantes. 

No contexto atual do ambiente hospitalar, o aumento da falta de recursos 

materiais e humanos e a dificuldade em contratar pessoal devido às políticas públicas, 

pode facilmente gerar um desgaste psicológico que deteriora a saúde mental destes 

trabalhadores. Estes profissionais pertencem a grupos cuja atuação e princípios primam 

pelo cuidado ao outro, e ao longo do tempo possivelmente deparam-se com as mesmas 

dificuldades (ou dificuldades acrescidas ao longo do tempo) que não lhes permite ter o 

desempenho máximo que de certo gostariam. Ter uma variável psicossocial que 

consegue inverter o efeito negativo do tempo de trabalho na mesma instituição, criando 

um efeito positivo na saúde mental, é uma forma de combater os riscos psicossociais 

através da promoção de dinâmicas de trabalho positivas. Este facto parece-nos ainda 

mais importante em circunstâncias de baixos recursos. Sem possibilidade de novas 

contratações que permitam baixar a carga de trabalho, ou de aumentos de retribuição ou 

de tempo de descanso que façam os profissionais sentirem-se mais reconhecidos, 

implementar uma dinâmica de equipa de respeito, aceitação e cooperação parece ser 

uma solução que não só previne situações de doença, mas que também permite 

maximizar o desempenho possível nas condições existentes. 

Os resultados obtidos com o nosso modelo revelam a importância de estudar 

variáveis em modelos mais complexos, como é o caso da mediação moderada, de forma 

a revelar dinâmicas entre as mesmas que não seriam aparentes através de modelos 

estatísticos mais simples. 
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Limitações do estudo 

Várias questões específicas da nossa amostra e método podem ter contribuído 

para os resultados obtidos. O instrumento de civilidade selecionado apresenta itens que 

se referem ao grupo de trabalho, à sua liderança e à organização, “misturando” assim 

dimensões intra e extra equipa, e dentro da equipa, a dois níveis. Permitindo uma 

avaliação geral da civilidade (colegas, liderança e organizacional), pode, no entanto, 

confundir o resultado final, caso existam discrepâncias entre estes níveis (Walsh, 

Magley, Reeves, Davies-Schrils, Marmet & Gallus, 2012). Por outro lado, avaliar com 

uma única pontuação a civilidade da equipa é mais útil quando a avaliação de cada 

elemento é semelhante (todos os colegas apresentam um nível de civilidade parecido). 

Caso contrário, poderá haver a tendência de pontuar sobretudo no valor médio da 

escala. 

Temos também o fator desejabilidade social, que pode levar os participantes a 

responder nos valores médios ou ligeiramente acima, projetando uma imagem positiva 

da sua equipa. Finalmente, avaliar a liderança é geralmente um ponto sensível, e ainda 

que os resultados não se destinassem a ser discutidos detalhadamente com os 

representantes organizacionais, pensamos que a pontuação possa ter sido enviesada para 

valores ligeiramente mais altos por este facto. Por outro lado, sendo que a resposta ao 

nosso questionário era voluntária, é provável que os respondentes não sejam os que 

mais insatisfeitos estejam com a organização, o que também pode justificar os valores 

obtidos, nunca muito longe da média. 

Outra característica da nossa amostra é ser constituída por vários grupos 

profissionais, embora com clara maioria da classe profissional dos enfermeiros. 

Pensamos, no entanto, que a realidade dos vários grupos profissionais (enfermeiros, 

médicos, técnicos e assistentes operacionais) seja substancialmente diferente, pela 

formação, atividades a desempenhar e responsabilidades inerentes. Por exemplo, os 

assistentes operacionais têm um âmbito de atuação e responsabilidades 

substancialmente menores do que os médicos e enfermeiros, e também uma formação 

menos diferenciada. Assim, considerar numa análise os vários grupos de forma conjunta 

pode não ser o mais informativo, em termos de resultados. No nosso caso, o número 

restrito de participantes de alguns grupos impossibilitou uma análise diferenciada ou 

comparativa. De qualquer forma, a interação e interdependência destes grupos 

profissionais no cuidado dos doentes pode permitir um efeito de “contágio” entre eles, 

no sentido de alguma homogeneidade do nível de civilidade percebida – se uma equipa 
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de enfermagem é substancialmente mais (ou menos) civil, é de esperar que tal tenha 

repercussões nos profissionais de outras classes, mas que de perto com eles trabalham e 

partilham o cuidado dos utentes. Como vimos, a incivilidade tem um efeito de espiral, 

de “contágio”. Mas a civilidade também pode travar este ciclo e trazer outros benefícios 

aos profissionais que contactam com equipas altamente civis. Como o nosso modelo 

aponta, estes efeitos serão sobretudo sentidos com altos níveis de civilidade, ou seja, 

não basta a ausência de incivilidade para que os benefícios da civilidade se façam sentir. 

Temos ainda a questão de considerarmos conjuntamente não só os vários grupos 

profissionais como vários serviços. Alguns destes apresentam características bastante 

distintas de outros, como por exemplo o bloco operatório, as urgências ou a consulta 

externa. O nível de stresse associado a estes serviços é bastante diferente, bem como a 

dinâmica da equipa. Durante uma intervenção cirúrgica esta está muito mais focalizada 

na cooperação do que num serviço de consulta externa ou na urgência, com interrupções 

constantes, casos de gravidade extrema, exigências dos familiares dos utentes em 

urgência, além do próprio doente, entre outros fatores. 

Inovação e Aplicabilidade prática 

Vários estudos sobre a saúde mental dos médicos e enfermeiros têm sido 

efetuados nos últimos anos, quer a nível nacional quer internacional. No entanto, o 

nosso estudo é inovador na medida em que engloba não só estas duas classes 

profissionais, mas ainda mais duas, os técnicos de diagnóstico e terapêutica e os 

assistentes operacionais. A interação e interdependência destes quatro grupos de 

profissionais é estreita e constante, e podem ser fonte de civilidade ou de incivilidade 

inter ou intra-classe.  

Os resultados decorrentes deste estudo podem informar sobre o estado da saúde 

mental, civilidade e empowerment estrutural destas quatro classes, ilustrando diferenças 

e semelhanças. Podem também indicar quais os pontos tendencialmente mais 

equilibrados, e quais os pontos especialmente frágeis, em cada grupo. Desta forma, 

poderemos conceber de forma científica intervenções que vão de encontro às 

necessidades destes profissionais, melhorando os seus contextos de trabalho, a sua 

saúde e eficácia, da qual dependem a qualidade dos serviços prestados aos utentes – no 

fundo, de que depende a saúde de todos nós. 
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Conclusão 

A literatura científica sobre as relações interpessoais no trabalho e os fatores que 

impactam a saúde ocupacional aponta para que ambientes de trabalho que contemplem 

relações apoiantes, de respeito, confiança e cooperação promovem melhores resultados 

operacionais, quer em termos de performance quer em termos de segurança, diminuindo 

riscos e erros. 

As boas relações interpessoais asseguram que tenhamos apoio e ajuda e maior 

acesso a informação, especialmente a de cariz informal. Assim, quando temos dúvidas 

ou dificuldades na execução das nossas tarefas, na tomada de decisão, na resolução de 

conflitos, as redes de contactos de que dispomos constituem um valioso recurso. 

Durante o tempo que permanecemos numa instituição, vamos criando e 

alargando estas redes (formais e informais), estreitando laços e criando alianças. Desta 

forma, aumentamos a nossa proficiência na obtenção de apoio, de caminhos de acesso a 

informação, a oportunidades e a recursos – na realidade, aumentamos o nosso poder na 

organização, e a nossa capacidade de desempenhar um bom trabalho. 

Relações interpessoais positivas não são apenas aquelas em que não existe 

violência (física ou verbal), abuso ou intenção declarada de prejudicar o outro. Apesar 

de ser importante que estes fenómenos negativos não sejam tolerados no local de 

trabalho, cuidando assim da saúde e da produtividade dos indivíduos, a simples 

ausência destes fatores não garante os melhores resultados pessoais e profissionais. 

Deve ser objetivo das organizações e dos indivíduos que a constituem o 

desenvolvimento de relações interpessoais que demonstrem respeito e apoio no dia-a-

dia. A importância deste tipo de relações (de civilidade) transparece nos nossos 

resultados. A civilidade, quando apresenta baixos valores, acaba por diminuir (ou tornar 

impercetível) a influência positiva do acesso a estruturas de empowerment sobre a saúde 

mental.  

De acordo com os nossos resultados, apenas quando os níveis de civilidade são 

elevados, acabam por efetivamente se combinar de forma positiva com o empowerment 

estrutural e com a antiguidade no Hospital, contribuindo para uma melhor saúde mental. 

Ou seja, ainda que a organização disponha de efetivo empowerment estrutural, criando e 

divulgando oportunidades de crescimento profissional, disponibilizando recursos, 

informação e apoio, o cariz das relações interpessoais durante o dia-a-dia pode impedir 
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que os indivíduos que nela trabalham beneficiem de fcato desses recursos, pelo menos 

em termos de qualidade de saúde mental.  

Parece-nos claro que elementos da equipa de trabalho cuja postura não seja de 

civilidade podem de facto impedir o acesso a e o benefício dessas estruturas 

disponibilizadas pela organização formal, não só interferindo com o seu acesso (não 

divulgar informação ou recursos é uma forma de incivilidade), como criando momentos 

repetidos de mau-estar e desconforto psicológico. 
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