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Resumo 

Considerando as evidências do impacto que a Inteligência Emocional (IE) tem ao nível 

da vertente negativa e positiva do bem-estar académico, o burnout e o engagement, 

respetivamente, e as elevadas exigências de trabalho a que os estudantes de medicina se 

encontram sujeitos, o presente estudo procura investigar a relação entre a IE e as duas vertentes 

do bem-estar académico junto destes estudantes, e analisar o seu papel enquanto fonte de 

recursos emocionais associados negativamente ao burnout e positivamente ao engagement. 

Concretamente, foi analisada a relação direta da IE com o burnout e o engagement, bem como 

o papel mediador do afeto positivo e do afeto negativo nessa relação. Para tal, foi aplicado um 

questionário onde estavam incluídas as escalas de medida de IE, do burnout, do engagement, 

do afeto positivo e do afeto negativo, a uma amostra de 487 estudantes de medicina. Os 

resultados demonstraram uma relação negativa entre a IE e o burnout, e uma relação positiva 

entre a IE e o engagement. No que concerne ambas as dimensões da variável humor, de um 

modo geral, os resultados confirmaram o seu papel mediador na relação entre a IE e ambas as 

vertentes do bem-estar académico. Especificamente, o afeto positivo encontrou suporte nos 

resultados enquanto mediador da relação da IE com o burnout e o engagement. Relativamente 

ao afeto negativo não foi comprovado o seu papel mediador na relação da IE e o burnout e, 

embora no caso da relação entre a IE e o engagement se tenha verificado essa mediação, esta 

não ocorreu na direção esperada. Em suma, a presente investigação aponta para importância da 

IE enquanto recurso e fonte de recursos emocionas, especificamente de afeto positivo, que 

impede não só os estudantes de medicina de experienciar atitudes cínicas para com o trabalho, 

e consequentemente de desenvolver burnout, como influência positivamente o engagement.  

 

Palavras-chave: Inteligência Emocional, burnout, engagement, afeto positivo, afeto negativo, 

estudantes de medicina.  
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Abstract 

Considering the evidences of the impact that Emotional Intelligence (EI) has in the 

negative and positive aspects of academic wellbeing, burnout and engagement, respectively, 

and the high demands that medicine students are subjected to, this study aims to investigate the 

relationship between EI and both sides of academic wellbeing among these students, and its 

role as source of emotional resources negatively associated with burnout and positively with 

engagement. In particular, it was analyzed the direct relationship of EI with burnout and 

engagement, as well as the mediating role of positive and negative affect in that relationship. 

To this end, a survey including EI, burnout, engagement, positive affect and negative affect 

measurement scales, was conducted with a sample of 487 medicine students. The results 

showed a negative relationship between EI and burnout, and a positive one between EI and 

engagement. Regarding the mood variable, generally, the results confirmed its mediating role 

in the relationship between EI and both aspects of academic wellbeing. Specifically, positive 

affect is supported by the results as mediator in the relationship of EI with burnout and 

engagement. For negative affect, it wasn’t proved its mediating role in the relationship of EI 

and burnout and, although in the case of the relationship between EI and engagement this 

mediation has been verified, this didn’t occur as expected. In conclusion, the present 

investigation points to the importance of EI as resource and a source of emotional resources, 

specifically of positive affect, preventing not only the medicine students to experience cynical 

attitudes toward work, and consequently to develop burnout, as wells as positively influencing 

engagement.   

 

Keywords: Emotional Intelligence, burnout, engagement, positive affect, negative affect, 

medicine students. 
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Introdução 

Durante várias décadas a Inteligência, medida através do Quociente de Inteligência, foi 

proclamada como o principal fator na determinação do sucesso individual. Não obstante, a 

investigação tem demonstrado que a Inteligência não explica totalmente esse sucesso, existindo 

outros fatores cujo papel é também determinante na variação do sucesso individual, 

designadamente a Inteligência Emocional (IE). Uma das abordagens mais representativas da 

literatura define IE enquanto um conjunto de aptidões cognitivas responsáveis pelo 

processamento da informação emocional, sendo que essas aptidões se traduzem na capacidade 

do indivíduo em desempenhar atos mentais, designadamente na capacidade em percecionar, 

expressar, compreender, regular e utilizar as emoções (Davies, Stankov, & Roberts, 1998). 

O contributo da IE para a vida de cada indivíduo encontra-se extensamente 

documentado, tanto a nível profissional, como no campo mais pessoal. Concretamente, a 

investigação refere uma relação positiva entre a IE e: desempenho profissional (O'Boyle, 

Humphrey, Pollack, Hawver, & Story, 2011), satisfação profissional (Trivellasa, Gerogiannisb, 

& Svarnab, 2013) bem-estar profissional (relação positiva com o engagement e negativa com 

o burnout) (Garrido & Pacheco, 2012), saúde física e mental (Martins, Ramalho, & Morin, 

2010), qualidade dos relacionamentos românticos (Schroder-Abé & Schutz, 2011), satisfação 

geral com a vida e afetos positivos (Gallagher & Vella-Brodrick, 2008).  

A investigação junto dos estudantes de medicina revela-se particularmente interessante 

por três motivos: por um lado, as evidências do impacto da IE sobre o domínio profissional 

(i.e. académico), e o campo pessoal, têm sido replicadas nos estudantes universitários. A 

investigação demonstra uma relação positiva da IE com o sucesso académico (Parker, 

Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004), com a qualidade dos relacionamentos entre colegas 

(Song et al., 2010), com o bem-estar académico (relação positiva com o engagement e negativa 

com o burnout) (Durán, Extremera, Rey, Fernández-Berrocal, & Montalbán, 2006) e com a 

satisfação com a vida (Liu, Wang, & Lü, 2013); por outro lado, os alunos de medicina 

encontram-se sujeitos a elevadas exigências em termos da quantidade de matéria a reter, das 

longas horas de estudo e do pouco tempo para dedicar ao campo pessoal (Novack, Epstein, & 

Paulsen, 1999; Shapiro, 2011); por fim, nos últimos anos da sua formação, estes estudantes 

encontram-se inseridos num contexto profissional de forte carga emocional, onde lidam 

diariamente com a vida e a morte, estando a IE neste contexto positivamente associada ao 

relacionamento com os pacientes, em termos de empatia, compaixão e comunicação mais 

eficaz (Arora et al., 2010), aos prognósticos realizados e à satisfação dos pacientes (Chew, 

Zain, & Hassan, 2013). Contudo, a investigação revela-se limitada para esta população, 
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encontrando-se apenas evidências de uma relação da IE com o desempenho académico e com 

o desempenho interpessoal dos estudantes de medicina (Chew et al., 2013; Libbrecht, Lievens, 

Carette, & Côté, 2014).  

Um dos objetivos deste estudo passa então por procurar expandir a investigação junto 

desta população, analisando o impacto que a IE dos estudantes de medicina tem sobre a vertente 

positiva e negativa do bem-estar académico dos mesmos, o burnout e engagement, 

respetivamente. O burnout é uma síndrome psicológica que implica uma resposta aos fatores 

de stress – stressores – crónicos do trabalho (Maslach, 2003) caracterizada por: exaustão, 

cinismo e ineficácia profissional (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Schaufeli & Bakker, 

2004). Por sua vez, o engagement é um estado mental cognitivo-afetivo persistente e positivo, 

relacionado com o trabalho, e caraterizado por três dimensões: vigor, dedicação e absorção 

(Maslach, Leiter, & Schaufeli, 2009; Maslach et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004; 

Schaufeli, Martínez, Pinto, Salanova, & Bakker, 2002). De acordo com o modelo das 

exigências-recursos do trabalho (JD-R) (Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen, Schaufeli, & 

Aholaa, 2008; Pinto & Chambel, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli, Bakker, & 

Rhenen, 2009), as exigências e os recursos de trabalho têm impacto sobre o bem-estar dos 

indivíduos nesse contexto: o burnout resulta de uma condição de elevadas exigências e baixos 

recursos, sendo que a presença de recursos potencia o engagement. Deste modo, e considerando 

as elevadas exigências enfrentadas pelos estudantes de medicina, é possível que a IE atue 

enquanto recurso influenciando negativamente os níveis de burnout e positivamente os níveis 

de engagement experienciados por estes estudantes.   

 Contudo, uma vez que esta relação já foi comprovada para outras populações, 

nomeadamente em estudantes universitários de outras formações, o segundo objetivo deste 

estudo consiste em procurar esclarecer o mecanismo psicológico subjacente à mesma. Dada a 

existência de uma relação entre a IE e os níveis de afeto positivo e afeto negativo 

experienciados pelos indivíduos (e.g. Laborde, Dosseville, & Scelles, 2010; Ruiz-Aranda, 

Salguero, & Fernández-Berrocal, 2011; Shi & Wang, 2007), o segundo objetivo deste estudo 

passa por investigar as variáveis afeto positivo e afeto negativo, como possíveis variáveis 

explicativas da relação da IE com o burnout e o engagement. Concretamente, é possível que a 

IE atue sobre os níveis de burnout e engagement dos estudantes pelo facto de potenciar estados 

de humor positivos e atenuar estados de humor negativos, que atuam enquanto recursos 

emocionais, afetando negativamente o burnout e influenciando positivamente o engagement.  
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Inteligência Emocional 

A literatura reconhece a divisão da mente em três esferas: motivação, cognição e afeto 

(Mayer & Salovey, 1997; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Para uma melhor compreensão 

do conceito de IE importa discutir brevemente as duas últimas dimensões. A cognição é 

responsável pelo processamento de informação e inclui as seguintes funções: memória, 

raciocínio, julgamento e pensamento abstrato (Mayer & Salovey, 1997). O conceito de 

Inteligência é caracterizador do quão bem funciona a esfera cognitiva (Mayer & Salovey, 

1997). Na sua visão mais simplista, a Inteligência implica um conjunto de aptidões, estando o 

funcionamento ótimo da cognição dependente da aptidão de cada indivíduo para memorizar, 

raciocinar, julgar e pensar abstratamente (Mayer & Salovey, 1997). Relativamente à dimensão 

do afeto – que será abordada e explicada com detalhe mais à frente – importa ressalvar o facto 

de ser um termo geral, que compreende a diversidade de sentimentos que os indivíduos 

vivenciam, podendo estes ser experienciados sob a forma de emoções ou humor (Boyle, 

Millett, Judge, & Robbins, 2013). A esfera da cognição e do afeto podem interagir entre si, 

sendo que nem sempre essa interação é uma representação da IE (Mayer & Salovey, 1997). A 

título de exemplo, um estado de humor positivo pode influenciar o pensamento do indivíduo, 

ao conduzi-lo a um processamento enviesado da informação que o rodeia num sentido 

congruente com o seu estado de humor (perceção de que a pessoa é mais saudável, de que a 

economia está a melhor, etc) (Mayer & Salovey, 1997). A IE implica uma interação entre estas 

duas esferas, no sentido em que existe um conjunto de aptidões cognitivas responsáveis por 

processar informação decorrente das emoções, no entanto esta interação implica que as 

emoções tornem o pensamento mais inteligente e os indivíduos pensem de modo inteligente 

sobre as emoções (Mayer & Salovey, 1997).  

O conceito de IE remonta ao trabalho de Thorndike's (1920) sobre Inteligência Social, 

que definiu esta última como a aptidão para compreender os outros e agir sabiamente em 

relação aos mesmos. Não obstante, foram Salovey e Mayer (1990) os primeiros a propor 

formalmente o conceito de IE. Em linha com a conceptualização deste constructo enquanto 

uma interação entre emoção e cognição, os autores definiram IE como a aptidão de um 

indivíduo para monitorizar os seus sentimentos e emoções, bem como os dos outros, 

discriminar entre eles, e usar essa informação para guiar o pensamento e a ação. Anos mais 

tarde, os autores reformulariam esta definição, para a que é hoje uma das conceptualizações de 

IE mais reconhecidas na literatura. Segundo Mayer, Caruso e Salovey (2000), a IE implica 

quatro grupos de aptidões: perceção e expressão das emoções; assimilação das emoções no 

pensamento; compreensão das emoções; e regulação das emoções. Daqui decorre que um 
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indivíduo emocionalmente inteligente é aquele capaz de processar a informação emocional, 

designadamente percecionar, avaliar e expressar emoções; aceder e/ou gerir sentimentos que 

facilitem o pensamento; compreender as emoções e o conhecimento emocional; e regular as 

emoções no sentido de promover o crescimento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 

1997). Estas aptidões implicam processos psicológicos dos mais básicos, no caso da perceção, 

avaliação e expressão das emoções, aos mais complexos, no que diz respeito à regulação 

emocional (Mayer & Salovey, 1997). Importa ressalvar que as aptidões enquanto capacidades 

para desempenhar atos mentais, não correspondem a predisposições para determinado 

comportamento, mas sim a um determinado desempenho mental por parte dos indivíduos 

(Mayer & Salovey, 1993; Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). 

O trabalho de Salovey e Mayer (1990), Mayer e Salovey (1997) e Mayer, Caruso e 

Salovey (2000), ao conceptualizar a IE enquanto um conjunto de aptidões cognitivas, 

enquadra-se no modelo das aptidões da IE. Ao longo das últimas 25 décadas tem-se verificado 

divergências na definição do constructo, tendo sido proposta a seguinte categorização às 

abordagens de IE - modelo das aptidões e modelo mistos - como via de diferenciação entre as 

diferentes conceptualizações existentes na literatura (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000; Mayer, 

Salovey, & Caruso, 2000). 

Os modelos mistos oferecem uma conceptualização de IE mais vasta, integrando não 

só aptidões como outras características (e.g. competências e traços de personalidade) (Mayer, 

Caruso, & Salovey, 2000; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). O modelo das competências 

emocionais de Goleman (2001) enquadra-se nesta abordagem. Segundo Goleman (2001), a IE 

compreende quatro aptidões: autoconsciência, consciência social, autogestão e gestão das 

relações. Associadas a estas aptidões encontram-se vinte competências emocionais (Goleman, 

2001). Para que um indivíduo seja perito numa determinada competência emocional (e.g. 

gestão de conflitos), é necessária uma aptidão subjacente (e.g. gestão das relações) (Goleman, 

2001). Todavia, as competências emocionais não são mais do que aptidões aprendidas, como 

tal as aptidões são condições necessárias, mas não suficientes, para manifestar uma 

determinada competência (Goleman, 2001). As aptidões determinam o potencial que um 

indivíduo tem para as competências associadas, sendo no entanto necessária uma aprendizagem 

adicional que possibilite que esse potencial seja concretizado. A título de exemplo, o facto de 

um indivíduo possuir a aptidão para a autoconsciência, não é garantia de que o mesmo domine 

o conhecimento necessário para demonstrar empatia para com os outros. A autoconsciência 

constitui somente uma predisposição para vir a ser hábil na competência associada. 

Contrariamente à abordagem do modelo das aptidões, o modelo das competências emocionais 
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de Goleman (2001) define a IE enquanto aptidões e competências emocionais, considerando 

as aptidões uma predisposição para determinados comportamentos, e não como capacidades 

de desempenho.  

 Regra geral, o modelo das aptidões opta por avaliar a IE através de testes de 

desempenho máximo, similares aos utilizados na avaliação do Quociente de Inteligência 

(Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). Neste âmbito, os indivíduos são sujeitos à resolução de 

problemas emocionais (e.g. identificar a emoção presente numa história ou desenho), sendo as 

suas respostas posteriormente avaliadas como certas ou erradas, mediante os critérios pré-

definidos (Mayer, Caruso, & Salovey, 2000). Por outro lado, os testes de autoavaliação 

apresentam-se como a opção principal para os seguidores do modelo misto (Mayer, Caruso, & 

Salovey, 2000). De modo semelhante aos questionários de personalidade, o indivíduo é 

questionado sobre o quão bem considera que os itens apresentados descrevem o seu modo de 

agir (Libbrecht, Beuckelaer, Lievens, & Rockstuhl, 2014). Neste caso, trata-se de uma 

avaliação da perceção que o próprio tem da sua IE e não da IE real. 

Ao longo deste estudo será adotada a perspetiva do modelo das aptidões, pelo facto de 

conceptualizar a IE de modo mais específico, congruente com os constructos de inteligência e 

emoção. Concretamente, seguir-se-á a conceptualização de Davies et al. (1998), que embora 

semelhante à de Mayer e Salovey (1997), é a mais representativa da literatura sobre IE, uma 

vez que se baseia numa revisão aprofundada e síntese da literatura existente sobre IE. As quatro 

dimensões da IE propostas por Davies et al. (1998) são:  

1) Avaliação e expressão das próprias emoções – esta dimensão implica a aptidão do 

indivíduo para compreender as suas próprias emoções e expressá-las de um modo natural. Um 

bom desempenho a este nível conduz a uma experiência e conhecimento das suas próprias 

emoções melhor do que a maioria da população.  

2) Avaliação e reconhecimento das emoções nos outros – esta aptidão compreende a 

capacidade do indivíduo em percecionar e compreender as emoções dos que o rodeiam. Esta 

aptidão implica não só uma maior sensibilidade às emoções dos outros, bem como uma 

capacidade em predizer as respostas emocionais dessas pessoas.   

3) Regulação das emoções do próprio - esta terceira dimensão prende-se com a aptidão 

do indivíduo para regular as suas próprias emoções, possibilitando uma rápida recuperação de 

estados emocionais negativos para estados de valência positiva. Estes indivíduos têm maior 

controlo sobre as suas emoções e menos probabilidade de perderem a calma.  

4) Uso das emoções para facilitar o desempenho - esta aptidão está relacionada com a 

capacidade do indivíduo em usar as emoções, direcionando-as para atividades construtivas e 
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para o desempenho pessoal. Estes indivíduos são capazes de se auto encorajar a fazer melhor 

continuamente e direcionar as suas emoções em direções positivas e produtivas. 

No presente estudo, estas quatro dimensões serão avaliadas recorrendo a uma escala de 

autoavaliação, pelo facto de frequentemente os indivíduos agirem de acordo com as suas 

crenças e não com a realidade (Bandura, 1977). Tendo em conta que os indivíduos podem não 

agir em concordância com as suas aptidões reais, avaliar o impacto da IE, medida através de 

testes de desempenho, sobre o bem-estar académico, seria apenas uma suposição do que 

aconteceria caso o indivíduo agisse de acordo com as suas aptidões. No entanto, um dos 

objetivos deste estudo é compreender o impacto que o modo como os estudantes de medicina 

processam a informação emocional no seu dia-a-dia, independentemente do maior ou menor 

grau de concordância com a sua aptidão real para esse processamento, tem no bem-estar 

académico experienciado.  

 

Inteligência Emocional, Burnout e Engagement 

O burnout é tido como uma síndrome psicológica que implica uma resposta prolongada 

aos stressores do trabalho (Maslach, 2003). Aquando do seu surgimento, o burnout encontrava-

se associado exclusivamente aos serviços humanos, tais como, saúde, educação e trabalho 

social (Maslach & Jackson, 1981). A razão para tal prende-se com a escala utilizada na 

avaliação deste constructo, o Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981), 

um questionário de autoavaliação que apenas pode ser utilizado entre aqueles cuja profissão 

implique um trabalho direto com outras pessoas, uma vez que as dimensões do burnout se 

encontram definidas em termos de interações com os recipientes (Schaufeli, Martínez et al., 

2002). Contudo, viria a torna-se evidente a transversalidade deste conceito a grupos 

ocupacionais externos aos serviços humanos, conduzindo Schaufeli, Leiter, Maslach e Jackson 

(1996) à publicação do MBI-General Survey (MBI-GS). Esta nova escala tornou possível 

estudar o burnout em ocupações não relacionadas com os serviços humanos, dada a 

reformulação das dimensões constituintes deste constructo num sentido mais genérico, que não 

faz referência ao trabalho com recipientes (Schaufeli, Martínez et al., 2002). As dimensões do 

MBI-GS são três: exaustão, cinismo e eficácia profissional (Schaufeli & Bakker, 2004; 

Schaufeli, Martínez et al., 2002; Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002), sendo 

a elevada exaustão e cinismo, a par com a baixa eficácia profissional, indicadores de burnout 

(Maslach et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004). A exaustão compreende a dimensão mais 

conhecida, e talvez mais investigada, do burnout, de tal modo que a referência ao termo burnout 

suscita, regra geral, uma referência à exaustão experienciada (Maslach et al., 2009; Maslach et 
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al., 2001). Contudo, esta variável compreende apenas a dimensão individual e de stress do 

burnout, aludindo à sensação de fadiga e de ausência de energia, não sendo condição suficiente 

para a ocorrência desta síndrome (Maslach et al., 2009; Maslach et al., 2001). O afastamento e 

indiferença (emocional e cognitiva) para com o trabalho corresponde à dimensão interpessoal 

do burnout, sendo designada por cinismo (Maslach et al., 2009; Maslach et al., 2001). A 

terceira dimensão, reduzida eficácia profissional, implica uma autoavaliação negativa que o 

próprio faz do seu desempenho, gerando sentimentos de incompetência, insucesso e ausência 

de produtividade (Maslach et al., 2001).  

Um outro desenvolvimento na investigação do burnout prende-se com o estudo da sua 

antítese positiva, o engagement. Durante vários anos, o foco da investigação incidiu em grande 

medida sobre o burnout, em linha com a tendência para o estudo da vertente negativa do bem-

estar. Mais recentemente, o surgimento da Psicologia Positiva veio modificar esta orientação, 

constatando-se maior interesse no funcionamento ótimo do ser humano, ao invés do estudo das 

suas fraquezas e do mau funcionamento (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), sendo a 

investigação sobre o engagement exemplo disso.  

Na literatura sobre o engagement é possível destacar duas abordagens distintas à sua 

conceptualização. Segundo Maslach e Leiter (1997), o engagement é o constructo oposto ao 

burnout, sendo constituído pelas dimensões diretamente opostas às constituintes do burnout – 

energia, envolvimento e eficácia. Neste enquadramento, o burnout é considerado resultado da 

erosão do engagement, em que a energia se transforma em exaustão, o envolvimento em 

cinismo e a eficácia em ineficácia (Maslach & Leiter, 1997). Nesta abordagem o engagement 

e o burnout são medidos através da mesma escala, o MBI - GS, sendo o engagement avaliado 

através do padrão oposto de pontuações indicadoras do burnout, nas três dimensões 

constituintes do MBI- GS (Maslach & Leiter, 1997). Deste modo, baixa exaustão e cinismo, 

bem como elevada eficácia, são indicativos de engagement (Maslach & Leiter, 1997). Uma 

abordagem distinta considera que o burnout e o engagement não constituem polos opostos do 

mesmo continuum, sendo constructos independentes (Schaufeli & Bakker, 2004). Tal significa 

que, a título de exemplo, baixos níveis de vigor não são necessariamente sinónimos de 

exaustão. Contudo, não é possível que um indivíduo apresente níveis extremos de vigor e 

exaustão simultaneamente. Neste âmbito, o engagement é definido e operacionalizado de modo 

independente ao burnout. É considerado um estado mental cognitivo-afetivo persistente e 

positivo, relacionado com o trabalho, e caraterizado por três dimensões: vigor, dedicação e 

absorção (Maslach et al., 2009; Maslach et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli, 

Martínez et al., 2002). O vigor compreende altos níveis energia e resiliência mental na 
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execução do trabalho, bem como vontade em esforçar-se e persistir face às dificuldades; a 

segunda dimensão, a dedicação, implica um sentimento de entusiasmo, significância, orgulho 

e desafio; a absorção caracteriza-se por um estado de total concentração no trabalho e 

dificuldade em afastar-se do mesmo (Maslach et al., 2001; Schaufeli & Bakker, 2004; 

Schaufeli, Martínez et al., 2002). Esta conceptualização do engagement é operacionalizada 

através da Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, Salanova et., 2002). O presente 

estudo optará pela utilização de escalas distintas na mediação do burnout e do engagement, 

devido às evidências empíricas no sentido da conceptualização dos mesmos enquanto 

constructos independentes, e não como polos opostos do mesmo continuum (e.g. Chambel & 

Peiró, 2011).  

Atualmente, a manifestação do burnout e do engagement junto dos estudantes é também 

reconhecida (e.g. Figueira, 2013; Salanova, Schaufeli, Martínez, & Bresó, 2010; Schaufeli, 

Martínez et al., 2002). Embora formalmente os estudantes não estejam empregados as suas 

principais atividades podem ser consideradas trabalho do ponto de vista psicológico (Hu & 

Schaufeli, 2009; Schaufeli & Taris, 2005). Tal como os trabalhadores, os estudantes 

encontram-se envolvidos em atividades estruturadas e obrigatórias (e.g. realização de trabalhos 

e presença nas aulas), direcionadas para um objetivo específico (e.g. passar nos exames) (Hu 

& Schaufeli, 2009; Schaufeli & Taris, 2005). No caso concreto dos estudantes de medicina a 

investigação é limitada, sendo o burnout o conceito maioritariamente estudado (e.g. Costa, 

Santos, Santos, Melo, & Andrade, 2012; Galán, Sanmartín, Polo, & Giner, 2011).  

 

Modelo JD-R 

O JD-R é um modelo heurístico que procura explicar o desenvolvimento das duas 

dimensões do bem-estar profissional - burnout e engagement. A premissa fundamental deste 

modelo remete para o facto de qualquer profissão apresentar um conjunto de características, 

agrupadas em exigências e recursos, variáveis consoante o tipo de profissão e relacionadas com 

a dimensão negativa do bem-estar no trabalho (burnout), bem como a dimensão positiva 

(engagement) (Bakker & Demerouti, 2007; Schaufeli & Bakker, 2004) 

As exigências são tidas como todos os aspetos físicos, psicológicos, sociais e 

organizacionais do trabalho, que requerem um esforço físico ou mental persistente (i.e. 

cognitivo ou emocional), estando portanto associadas a custos físicos ou psicológicos para o 

trabalhador (e.g. exaustão) (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 

Schaufeli, 2001; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009). Alguns exemplos do que 

constitui essas exigências são o excesso de trabalho, conflito e ambiguidade de papéis (Maslach 
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et al., 2001). As exigências não constituem obrigatoriamente uma condição negativa do 

trabalho, contudo quando o cumprimento das mesmas conduz o indivíduo a um elevado esforço 

estas tornam-se stressores e, por conseguinte, produzem custos elevados para o indivíduo 

(Schaufeli & Bakker, 2004).  

Por recursos entende-se todos os aspetos físicos, psicológicos, sociais e organizacionais 

do trabalho que: permitem reduzir as exigências do trabalho e os custos a elas associados; 

permitem alcançar os objetivos do trabalho; e estimulam o crescimento pessoal, a 

aprendizagem e o desenvolvimento (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001; 

Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009). Daqui decorre o potencial motivacional dos 

recursos enquanto motivadores extrínsecos, ao permitirem lidar com as exigências de trabalho 

e alcançar objetivos do mesmo, e enquanto motivadores intrínsecos, ao satisfazerem as 

necessidades básicas de autonomia, pertença e competência (Hakanen et al., 2008). Eis alguns 

exemplos de recursos de trabalho: feedback, suporte social e controlo (Maslach et al., 2001).   

O modelo JD-R postula também que ambas as condições de trabalho são responsáveis 

por desencadear processos psicológicos distintos, associados ao desenvolvimento do burnout 

e do engagement: um processo energético e um processo motivacional (Bakker & Demerouti, 

2007; Hakanen et al., 2008; Pinto & Chambel, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et 

al., 2009). No primeiro caso, as exigências crónicas do trabalho conduzem o indivíduo a um 

esforço persistente para lidar com as mesmas que, por sua vez, promovem um estado de fadiga 

física e mental - exaustão; no processo motivacional, a disponibilidade dos recursos, dado o 

potencial motivacional que os mesmos apresentam, promovem o engagement e a diminuição 

do cinismo (Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen, et al., 2008; Pinto & Chambel, 2008; 

Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009). Daqui decorre que o burnout se desenvolve 

numa situação de elevadas exigências - que conduzem o indivíduo a um esforço contínuo, e 

consequentemente à exaustão - e de baixos recursos - em que a ausência de recursos para lidar 

com a situação promove o desenvolvimento de atitudes cínicas para com o trabalho. Por outro 

lado, o engagement resulta da presença elevados recursos.  

Este modelo tem recebido, de um modo geral, suporte empírico (e.g. Hakanen, Bakker, 

& Schaufeli, 2006; Llorens, Bakker, Schaufeli, & Salanova, 2006; Schaufeli & Bakker, 2004;). 

Não obstante, embora o contexto académico seja, a par do contexto profissional, marcado por 

um conjunto de exigências e recursos, a aplicação do modelo JD-R como via de explicação do 

burnout e do engagement no contexto académico revela-se limitado. Salmela-Aro e Upadyaya 

(2014), num estudo longitudinal com estudantes adolescentes, avaliaram o impacto que as 

exigências e recursos, medidas no final do 9º ano de escolaridade, têm sobre o engagement e 
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burnout, no 1º e 2º ano do ensino secundário. Os resultados indicaram que os níveis de 

exigências e recursos estão associados aos níveis de burnout e engagement. Concretamente, o 

nível de exigências no final do 9º ano relaciona-se positivamente com o burnout experienciado 

no ensino secundário. Por outro lado, o nível de recursos encontra-se positivamente associado 

ao nível de engagement, e negativamente relacionado com o burnout. Também num estudo 

longitudinal, Figueira (2013) investigou o efeito das variáveis exigências e recursos, 

percecionadas no início do ano letivo (T1), sobre os níveis de burnout e engagement, no 

término do ano letivo (T2), entre estudantes universitários. Contrariamente ao estudo anterior, 

os resultados não foram de encontro aos pressupostos do modelo JD-R. O nível de exigências 

em T1 não esteve positivamente associado ao burnout em T2, pelo contrário verificou-se uma 

associação positiva entre as exigências em T1 e o engagement em T2. Ademais, também não 

foi verificada uma associação positiva entre o nível de recursos em T1 e o engagement em T2, 

constatando-se apenas uma relação negativa entre os recursos e a dimensão do burnout – 

cinismo. Não obstante, numa análise transversal dos resultados, isto é, numa análise isolada do 

momento T1 e T2, verifica-se que, tal como postulado pelo modelo JD-R, os níveis de 

exigências se encontram positivamente associados ao burnout e os níveis de recursos se 

encontram positivamente associado ao engagement, e negativamente ao burnout.  

Uma vez que o contexto académico dos estudantes de medicina é marcado por elevadas 

exigências (e.g. Novack et al., 1999; Shapiro, 2011), o presente estudo procurará junto desta 

população replicar a relação documentada na literatura entre a IE e ambas as vertentes do bem-

estar académico, utilizando o modelo JD-R como base. Tendo em conta que o burnout resulta 

de uma situação de elevadas exigências potenciadoras de exaustão, e de baixos recursos 

responsáveis por promover o cinismo, é plausível a existência de uma relação entre a IE e o 

burnout, se se considerar a possibilidade de a IE atuar como recurso, impedindo o 

desenvolvimento do cinismo. Embora a exaustão continue presente devido às elevadas 

exigências, ao atuar enquanto obstáculo à formação de atitudes cínicas por parte dos estudantes, 

a IE irá influenciar negativamente o burnout, uma vez que a dimensão cinismo, imprescindível 

à existência de burnout, não existirá. Enquanto recurso, é também possível que a IE influencie 

positivamente o engagement ao motivar os estudantes a alcançarem os seus objetivos de 

trabalho. Deste modo prevê-se:  

Hipótese 1: Os níveis de IE dos estudantes de medicina encontram-se negativamente 

associados ao burnout e positivamente relacionados com o engagement.  
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Inteligência Emocional e Afeto 

A qualidade de vida é um constructo que requer tanto medidas objetivas (e.g. 

indicadores sociais e económicos) quanto subjetivas (Diener & Suh, 1998). O bem-estar 

subjetivo, por vezes designado “felicidade”, corresponde à medida subjetiva da qualidade de 

vida, e compreende a avaliação que o indivíduo faz da sua própria vida, em termos cognitivos 

e afetivos (Diener, 1994, 2000; Diener & Suh, 1998). A satisfação com a vida consiste na 

componente cognitiva e implica o julgamento global que o indivíduo faz de toda a sua vida até 

ao momento da avaliação (Diener, 1994, 2000). A dimensão afetiva concerne os sentimentos 

experienciados, concretamente a agradabilidade das emoções e humor, mediante a avaliação 

que o indivíduo faz dos eventos a decorrer na sua vida (Diener, 1994, 2000). Contrariamente 

às medidas objetivas da variável qualidade de vida, que resultam de decisões políticas e 

académicas sobre a ponderação de cada medida para essa variável, o bem-estar subjetivo é 

resultados dos padrões que cada indivíduo possui sobre o que é para si qualidade de vida 

(Diener & Suh, 1998). Em suma, a variável bem-estar subjetivo apresenta três características: 

é subjetiva, no sentido em que depende da avaliação que o indivíduo faz das suas experiências, 

e não de critérios definidos por terceiros como verificado nas medidas objetivas; não implica 

apenas a ausência de fatores negativos, mas também a presença de medidas positivas; e inclui 

uma avaliação global da vida e não apenas de um único domínio (Diener, 1984). Os indivíduos 

experienciam bem-estar subjetivo quando estão satisfeitos com as suas vidas e quando 

experimentam, frequentemente, afetos agradáveis (i.e. emoções e humor agradáveis) e, com 

menos frequência, afetos desagradáveis (Diener, 2000).  

O afeto, tal como mencionado no início deste trabalho, é um termo geral que 

compreende a diversidade de sentimentos que os indivíduos vivenciam, sendo que estes podem 

ser experienciados sob a forma de emoções ou humor (Boyle et al., 2013). De modo geral, as 

emoções são definidas enquanto sentimentos intensos, dirigidos a algo ou alguém, e de curta-

duração (segundos ou minutos) (Boyle et al., 2013). Não obstante, outros aspetos, 

designadamente a presença de expressões faciais distintas e mudanças involuntárias, 

caracterizam as emoções (Boyle et al., 2013; Watson & Clark, 1994). A título ilustrativo, a 

emoção medo é caracterizada por 1) uma causa (pessoa ou evento); 2) uma expressão facial 

distinta em que as sobrancelhas se erguem e os olhos se abrem; 3) mudanças involuntárias, tais 

como, aumento do batimento cardíaco; 4) um estado subjetivo sentimental de apreensão e 

nervosismo; e 5) curta-duração (Watson & Clark, 1994). O humor difere das emoções no 

sentido em que, regra geral, não se faz acompanhar por um estímulo contextual nem se encontra 

associado a expressões faciais distintas e mudanças automáticas (Watson & Clark, 1994). 
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Contudo, é muito semelhante à dimensão sentimental subjetiva das emoções, com a diferença 

de que este apresenta uma duração maior e uma menor intensidade (Boyle et al., 2013; Watson 

& Clark, 1994). No entanto, seria errado equacionar o humor aos sentimentos que acompanham 

as emoções, uma vez que ao longo de um dia a maior parte dos estados de humor 

experienciados não se encontram relacionados com as emoções (Watson & Clark, 1994). Tal 

não significa que os indivíduos estejam desprovidos de sentimentos durante parte do dia, pelo 

contrário, o dia de um indivíduo compreende um fluxo contínuo de sentimentos (Watson & 

Clark, 1994).    

Watson, Clark e Tellegen (1988), definiram duas dimensões de valências opostas 

constituintes do humor, o afeto negativo e o afeto positivo, que categorizam o fluxo de 

sentimentos. O afeto negativo corresponde ao grau em que um indivíduo sente, no presente, 

distress e um envolvimento desagradável. Uma pessoa que experiencie alto afeto negativo 

tipicamente reporta estados de humor tais como: nervosismo, culpa, desgosto e irritabilidade; 

por outro lado, baixo afeto negativo é sinónimo de um estado de calma e serenidade (Watson 

et al., 1988). O afeto positivo concerne o grau em que um indivíduo se sente entusiasmado, 

ativo e alerta, no presente momento. Elevado afeto positivo implica estados de humor de 

elevada energia, concentração e envolvimento agradável, enquanto o baixo afeto positivo é 

caracterizado por desinteresse e letargia (Watson et al., 1988). Esta descrição poderá conduzir 

à interpretação destas duas dimensões como mutuamente exclusivas, isto é, poderá transparecer 

que quem experiencia alto afeto negativo tem também, necessariamente, que experienciar 

baixo afeto positivo e vice-versa (Watson & Clark, 1994). Contudo, essa não é a realidade. À 

semelhança do que acontece para o burnout e o engagement, indivíduos que vivenciam, num 

determinado momento, baixo afeto negativo (i.e. sentem-se calmos e relaxados) não sentem, 

necessariamente, felicidade ou entusiasmo, sendo que o mesmo se verifica para a situação 

oposta. O afeto positivo e o afeto negativo são fatores independentes e, a qualquer momento, 

o estado de humor de uma pessoa pode ser caraterizado tanto em termos positivos como 

negativos (Watson & Clark, 1994). Isto é valido para níveis moderados de afeto positivo e afeto 

negativo, que constituem grande parte da experiencia sentimental do dia-a-dia (Watson & 

Clark, 1994). Contudo, para níveis extremos de afeto positivo e afeto negativo, regra geral, os 

indivíduos experienciam baixos níveis de afeto negativo e afeto positivo, respetivamente 

(Watson & Clark, 1994).  

Até este momento, a experiência sentimental foi abordada em termos de episódios 

afetivos transitórios, isto é, em termos de sentimentos que os indivíduos podem experienciar 

num determinado momento no tempo e que são de curto-termo. Contudo, também é possível 
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referir a experiência sentimental de longo-termo, que concerne os traços afetivos (Watson & 

Clark, 1994). Estes traços afetivos dizem respeito a diferenças individuais na tendência para 

experienciar estados de humor positivos ou negativos, isto é, para experienciar afeto positivo 

ou afeto negativo (Watson & Clark, 1994). O foco deste estudo estará no entanto nos episódios 

afetivos transitórios.  

A literatura tem demostrado a existência de uma associação do afeto positivo e do afeto 

negativo com a IE (e.g. Laborde et al., 2010; Ruiz-Aranda et al., 2011; Shi & Wang, 2007), 

nomeadamente no contexto universitário. Concretamente, Shi e Wang (2007), num estudo com 

estudantes do ensino superior, encontraram uma associação positiva entre o afeto positivo e a 

IE, e uma associação negativa entre o afeto negativo e a IE. Daqui decorre que a perceção que 

os estudantes têm da sua capacidade em processar a informação emocional se encontra 

associada à vivência de estados de humor com valências distintas.  

Anteriormente mencionou-se que a IE dos estudantes de medicina estaria 

negativamente associada aos níveis de burnout, e que influenciaria positivamente os níveis de 

engagement, dado o papel da mesma enquanto recurso. Perante a relação da IE com o afeto 

positivo e com o afeto negativo, é possível que a ligação entre a IE e os níveis de burnout e 

engagement dos estudantes de medicina seja explicada por ambas as dimensões constituintes 

do humor. Concretamente, é possível que a perceção dos estudantes de medicina em relação à 

sua capacidade para processar a informação emocional possa potenciar estados de humor 

positivos e atenuar estados de humor negativos, que atuem como recursos emocionais, 

influenciando negativamente o cinismo, e consequentemente o burnout, e associando-se 

positivamente ao engagement. Deste modo, espera-se: 

Hipótese 2: O afeto positivo dos estudantes de medicina medeia a relação negativa entre 

a IE e o burnout e a relação positiva entre o IE e o engagement;  

Hipótese 3: O afeto negativo dos estudantes de medicina medeia a relação negativa 

entre IE e o burnout e a relação positiva entre a IE e o engagement.  

 

Método 

 

Procedimento 

Através de uma reunião entre a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina e 

a Faculdade de Psicologia, ambas pertencentes à Universidade de Lisboa, ficou estabelecida a 

colaboração entre estas duas instituições, tendo a primeira ficado responsável por contribuir ao 

nível da recolha de dados para um projeto sobre o bem-estar dos estudantes de medicina, 
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projeto este desenvolvido pela Doutora Maria José Chambel do Centro de Investigação de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, juntamente com a Doutora Eloisa Gurrero da Equipa de 

Investigação GRESPE (estrés, salud, psicopatologias e bienestar emocional) e a Faculdade de 

Medicina da Extremadura (Espanha). Essa reunião permitiu não só aprovação da colaboração 

da Faculdade de Medicina no projeto, como o estabelecimento do procedimento para a recolha 

dos dados.  

A presente investigação fez parte do projeto acima mencionado, tendo usufruído da 

colaboração entre as duas Faculdades. Como tal, foi utilizada uma base de dados recolhida 

junto dos estudantes de medicina em anos anteriores e foram estabelecidas novas datas para a 

recolha de informação relativa ao presente ano. Esta recolha realizou-se mediante a aplicação 

de um questionário aos estudantes de medicina, com duração de cerca de 15-20 minutos. O 

questionário foi respondido no início ou término, de uma aula teórica ou aula prática, tendo 

sido distribuído e recolhido por um investigador da Faculdade de Psicologia envolvido no 

projeto. Nos dias determinados para o efeito, os investigadores de Psicologia foram 

acompanhados por um membro da associação de estudantes da Faculdade de Medicina, 

responsável por explicar o projeto ao professor que lecionaria a aula onde seriam aplicados os 

questionários. Obtido o consentimento do professor para a recolha de dados, o investigador 

explicava aos alunos o objetivo do projeto - estudar o bem-estar dos estudantes de medicina - 

informava-os de que a sua participação era voluntária, podendo desistir a qualquer momento, 

e assegurava a confidencialidade dos dados.  

No final do projeto será elaborado um relatório em linguagem não técnica, a ser 

entregue à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, onde serão apresentados os 

resultados globais, inclusive os resultados da presente investigação.  

 

Amostra 

A amostra do presente estudo compreendeu 487 alunos de medicina, dos quais 120 

frequentavam o 1º ano, 142 encontravam-se no 2º ano curricular, 17 pertenciam ao 3º ano, 72 

ao 4º e 128 eram alunos do 5º ano. Oito alunos não forneceram informação relativamente ao 

ano curricular em que se encontravam. A média de idades destes estudantes era de 21 anos (M= 

20.85; SD= 3.7), sendo que 66.8% eram do sexo feminino e 33% do sexo masculino. A maioria 

da amostra, 97.7% era solteira, ao passo que apenas 1.9% era casado e 0.2% viúvo. Em média, 

estes alunos frequentavam o curso de Medicina há cerca de 2 anos (M=2.02; SD=1.96). 
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Instrumentos  

O questionário utilizado na presente investigação compreendeu duas secções. Numa 

primeira parte foram recolhidos dados demográficos dos participantes, designadamente a sua 

idade, o género, há quanto tempo frequentava o curso, ano de escolaridade, média do último 

ano e situação conjugal. Não foi recolhida qualquer informação que permitisse identificar os 

alunos. A segunda secção do questionário era composta por diversas escalas com o objetivo de 

avaliarem múltiplas variáveis psicológicas, tendo a presente investigação focado-se nas 

seguintes variáveis: Inteligência Emocional, burnout, engagement, afeto positivo e afeto 

negativo.  

Inteligência Emocional: a variável IE foi avaliada através da escala de Inteligência 

Emocional de Wong e Law (WLEIS; Wong & Law, 2002), uma escala de autoavaliação 

emocional traduzida e validada para a população portuguesa por Carvalho, Guerrero, Chambel 

e Rico (submetido). Esta escala é composta por 4 subescalas, correspondentes às 4 dimensões 

que compõem a IE segundo Davies et al. (1998), cada uma delas composta por 4 itens, 

perfazendo um total de 16 itens. Concretamente, faz parte da versão portuguesa da WLEIS as 

seguintes subescalas: a subescala de autoavaliação emocional (AAE) (e.g. “Apercebo-me 

realmente dos meus sentimentos a maior parte do tempo”; “Compreendo as minhas emoções”) 

com um alpha de cronbach de .85; a subescala de avaliação emocional dos outros (AEO) (e.g. 

“Sou um bom observador/a das emoções dos outros”; “Compreendo as emoções dos que me 

rodeiam”) que apresenta um alpha de cronbach de .85; a subescala de utilização das emoções 

(UE) (e.g. “Sou uma pessoa auto motivada”; “Incentivo-me sempre a fazer o meu melhor”) 

com alpha de cronbach de .82; e a subescala de regulação das emoções (RE) (e.g. “Posso 

acalmar-me rapidamente quando estou muito irritado/a”; “Tenho um bom controle das 

emoções”) com um alpha de cronbach de .89. As 4 subescalas apresentam consistência interna, 

dado que o valor do alpha de cronbach para cada uma delas é superior a .70. A resposta aos 16 

itens foi realizada numa escala de Likert de 6 pontos, de 0 (Nunca) a 6 (Sempre - Todos os 

dias).  

Burnout: o burnout foi medido através da versão portuguesa da escala de burnout 

académico, o MBI–Student Survey (MBISS), traduzida e validada para a população portuguesa 

numa investigação de Schaufeli, Martínez et al. (2002). A tradução foi realizada com base na 

versão espanhola do MBISS, que havia sido contruída através versão espanhola do MBI-GS, 

traduzida e adaptada para aquela população por Gill-Monte e Pieró (1999), tendo as palavras 

referentes a trabalho sido substituídas por termos sobre estudo. A escala portuguesa do MBISS 

é composta por 3 subescalas, correspondentes às 3 dimensões da variável burnout adaptadas 
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para o contexto académico: a subescala exaustão compreende 5 itens (e.g. “Sinto-me 

emocionalmente esgotada (o) pelo meu trabalho”; “Sinto-me desgastada (o) no fim do dia de 

aulas) e apresenta um alpha de cronbach de .84. A subescala cinismo é composta por 4 itens 

(e.g. Tenho perdido o interesse pelo curso; “Duvido do valor e utilidade deste curso”) e tem 

um alpha de cronbach de .84. Por fim, a subescala eficácia apresenta 6 itens (“Posso resolver 

eficazmente os problemas que surgem nos estudos”; “Creio que posso ter um contributo eficaz 

nas aulas que frequento”) e um alpha de cronbach de .77. No total, a escala de burnout é 

composta por 15 itens, cuja resposta foi realizada numa escala de Likert de 6 pontos, de 0 

(Nunca) a 6 (Sempre - Todos os dias). Todas as escalas apresentam consistência interna.  

Engagement: a variável engagement foi avaliada através da versão reduzida da escala 

de engagement UWES, a UWES – 9 (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006), traduzida e 

utilizada em estudos Portugueses anteriores (e.g. Chambel & Farina, in press). Esta escala é 

composta por 3 subescalas, correspondentes às 3 dimensões do engagement: a subescala do 

vigor composta por 3 itens (e.g. “Quando estou a fazer os meus trabalhos como estudante sinto-

me cheio(a) de energia”; “Quando acordo de manhã apetece-me ir para as aulas e/ou ir estudar) 

e com um alpha de cronbach de .82; a subescala de dedicação que compreende 3 itens (“Estou 

entusiasmado(a) com os meus estudos; “Os meus estudos inspiram-me”) e apresenta um alpha 

de cronbach de .78; e a subescala de absorção com 3 itens (“Sinto-me feliz quando estou a 

estudar intensamente”; “Estou imerso(a) nos meus estudos”) e um alpha de cronbach de .70. 

Todas as escalas apresentam consistência interna. No total, a versão portuguesa da UWES-9 é 

composta por 9 itens, sendo a resposta aos mesmos efetuada numa escala de 6 pontos, de 0 

(Nunca) a 6 (Sempre).  

Afeto Positivo e Afeto Negativo: ambas as dimensões constituintes humor foram 

medidas através da versão portuguesa da Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; 

Watson et al., 1988), cuja adaptação para a população portuguesa foi realizada por Galinha e 

Pais-Ribeiro (2005). Esta escala é composta por 2 subescalas: a escala do afeto positivo (e.g. 

“Interessado”; “Entusiasmado”) e a escala do afeto negativo (e.g. “Amedrontado”; “Nervoso”). 

Cada uma delas compreende 10 itens, perfazendo um total de 20 itens. A resposta a esta medida 

é realizada numa escala de Likert de 5 pontos, de 1 (Nada ou Muito Ligeiramente) a 5 

(Extremamente). A escala de afeto positivo apresenta um alpha de cronbach de .86, ao passo 

que a escala de afeto negativo tem um alpha de cronbach de .88, apresentando ambas 

consistência interna.  

Variáveis de Controlo: para além das variáveis psicológicas acima mencionadas 

foram também incluídas na análise de dados as variáveis género (codificada como variável 
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dummy, sendo 1= mulher e 0= homem) e ano de escolaridade. O motivo para a introdução da 

variável género na análise de dados prende-se com evidências da existência de uma relação 

entre esta e as variáveis IE, burnout e engagement. Vários estudos apontam para o facto de as 

mulheres possuírem maiores níveis de IE, comparativamente com os homens (e.g. Goldenberg, 

Matheson, & Mantler, 2006). Por outro lado, numa meta-análise às diferenças de género nos 

níveis de burnout, as mulheres foram apontadas como aquelas que experienciam mais exaustão, 

ao passo que os homens experienciam mais cinismo (Purvanova & Muros, 2010). Em relação 

à vertente positiva do bem-estar, as evidências indicam maiores níveis de engagement por parte 

do sexo masculino (Salanova & Schaufeli, 2004). De modo semelhante à variável género, a 

variável ano de escolaridade também apresenta impacto sobre os níveis de burnout 

experienciados. Concretamente, num estudo de Galán et al. (2011) verificaram-se diferenças 

nos níveis de burnout dos estudantes de medicina entre o 3º e 6º ano académico.  

 

Método de Análise de Dados  

A análise estatística desta investigação foi realizada com recurso ao Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS; Windows 20.0 software) e o SPSS Analysis of Moment Structures 

(SPSS AMOS; Windows 20.0 software).  

Num primeiro momento, através do SPSS, foram calculados os valores médios e as 

correlações de pearson (r) entre as variáveis estudadas. O valor de r representa o grau em que 

duas variáveis métricas se encontram correlacionadas, bem como a direção dessa correlação 

(positiva ou negativa), na amostra estudada. Valores situados entre -.40 e .40 são indicativos 

de correlações fracas entre as variáveis, ao passo que valores inferiores a -.40 e superiores a 

.40 apontam para correlações moderadas ou fortes.  

Seguidamente, com recurso ao SPSS AMOS, foi utilizada a técnica dos modelos de 

equações estruturais. Tal como recomendado por Anderson e Gerbing (1988), esta técnica foi 

aplicada em dois passos.  

Numa primeira instância, através de uma análise fatorial confirmatória, foi testado o 

Modelo de Medida, ou seja, o modelo que especifica a relação entre as variáveis latentes (i.e. 

as variáveis psicológicas que não podem ser observadas, sendo aferidas por via de variáveis 

observáveis) e as variáveis observadas (i.e. os itens que compreendem um questionário e que 

são indicadores observáveis das variáveis latentes). No presente estudo, o Modelo de Medida 

apresentou 5 variáveis latentes de 1ª ordem (IE, burnout, engagement, afeto positivo e afeto 

negativo) e 10 variáveis latentes de 2ª ordem (AAE, AEO, UE, RE, exaustão, cinismo, 

ineficácia, vigor, dedicação e absorção), tendo sido estudada a relação que estas variáveis 
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apresentam com as respetivas variáveis observadas, ou seja, os itens incluídos no questionário 

administrado aos estudantes de medicina. A análise fatorial confirmatória permitiu, através dos 

índices de ajustamento, determinar o grau em que os itens utilizados medem de forma 

consistente as respetivas variáveis latentes, ou seja, a validade destas variáveis (e.g. em que 

grau é que os itens que compõem a escala de burnout medem efetivamente o burnout dos 

estudantes de medicina). Num segundo momento, o Modelo de Medida foi comparado com o 

Modelo de um Fator Latente. Este último modelo tem como pressuposto o facto de que todas 

as variáveis observadas na amostra, dada a elevada similaridade entre as mesmas (todas elas se 

encontram relacionadas com a esfera emocional), se encontram relacionadas apenas com uma 

variável latente.  

A segunda etapa da técnica dos modelos de equações estruturais consistiu em testar o 

modelo estrutural, isto é, as hipóteses relativas às relações entre as variáveis latentes em estudo. 

Neste sentido, foram testados dois modelos: o Modelo de Mediação Total, onde foi excluída a 

relação direta da variável independente - IE - com as variáveis dependentes - burnout e 

engagement; e o Modelo de Mediação Parcial onde a relação excluída anteriormente é agora 

incluída na análise. O objetivo deste procedimento foi, com base nos índices do ajustamento 

de ambos os modelos, determinar a existência de uma relação de mediação entre as variáveis 

latentes e, qual o tipo de mediação mais ajustada aos dados recolhidos. Para o modelo mais 

adequado aos dados foram também obtidos os coeficientes de regressão estandardizada (β) 

entre as variáveis. O valor de β indica, tal como o de r, o valor das correlações entre as 

variáveis, com a diferença de que β determina esse valor tendo em consideração a presença de 

outras variáveis (e.g. β indica a correlação entre a IE e o afeto positivo, tendo em conta a relação 

que o afeto positivo têm com o engagement).  

O último procedimento estatístico da presente investigação consistiu no cálculo do 

Teste de Sobel, que permitiu calcular o tamanho e a significância da relação indireta entre a 

variável IE e as variáveis burnout e engagement, através das variáveis mediadoras - afeto 

positivo e afeto negativo.  

Ao longo da análise estatística, concretamente durante a técnica dos modelos de 

equações estruturais, foi utilizado como índice de ajustamento, isto é, como indicador de uma 

boa adequação dos modelos testados aos dados recolhidos, o Chi-square (χ2). Não obstante, 

dada a sensibilidade estatística deste indicador à dimensão da amostra (quanto maior a amostra 

maior o valor de χ2), recorreu-se a outros índices de ajustamento na avaliação da adequação 

dos modelos, a saber: o Standardized Root Mean Square (SRMR); o Incremental Fit Index 

(IFI); o Bentler Comparative Fit Index (CFI); e o Root Mean Square Error of Approximation 
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(RMSEA). A comparação entre modelos foi realizada através da análise da diferença dos χ2. 

Como critérios de um bom ajustamento dos modelos aos dados foram utilizados os seguintes 

valores: SRMR igual ou inferior a .08; IFI e CFI com valores iguais ou superiores a .90; e 

RMSEA igual ou inferior a .06 (Arbuckle, 2003).  

 

Resultados 

 

Valores Médios e Coeficientes de Correlação entre as variáveis  

As médias, os desvios padrão e as correlações entre as variáveis estudadas encontram-

se na Tabela 1.  

De acordo com os valores médios obtidos constatou-se que, no que concerne a variável 

IE, os estudantes de medicina consideram avaliar as suas emoções algumas vezes por semana 

(M=4.55; SD=.89) e avaliar as emoções dos outros uma vez por semana (M=3.96; SD=1.04). 

Ainda no âmbito da IE estes estudantes percecionam utilizar e regular as emoções uma vez por 

semana (M=4.44; SD=.97, e M=4.30; SD=.86, respetivamente). Relativamente às dimensões 

do humor, os resultados indicaram que os alunos de medicina experienciam os afetos positivos 

em grau moderado (M=3.44; SD=.65) e vivenciam os afetos negativos em pouca medida 

(M=2.19; SD=.82). No que concerne o burnout, as médias apontaram para que os estudantes 

de medicina experienciem exaustão algumas vezes por mês (M=3.21; SD=1.20), cinismo 

algumas vezes por ano (M=1.28; SD=1.26) e que o sentimento de ineficácia surja uma vez por 

mês (M=1.83; SD=.78). Quanto à outra vertente do bem-estar académico, o engagement, os 

estudantes de medicina revelaram sentir vigor nos seus estudos algumas vezes (M=3.16; 

SD=1.09), ser bastante dedicados (M=4.09; SD=1.06) e experienciarem algumas vezes 

absorção (M=3.32; SD=1.06).  

A análise das correlações entre as variáveis experimentais revelou que a dimensão da 

IE – AAE - encontra-se negativa e significativamente correlacionada com as 3 dimensões do 

burnout, exaustão (r=-.15, p <.01), cinismo (r=-.17, p <.01) e ineficácia (r=-.34, p <.01), 

tratando-se de correlações fracas. Relativamente à dimensão AEO, esta apresenta uma 

correlação negativa e significativa com o cinismo (r=-.10, p <.05) e com a ineficácia (r=-.27, 

p <.01), tratando-se, mais uma vez, de correlações fracas. A UE apresenta correlações negativas 

e significativas com a exaustão (r=-.22, p <.01), cinismo (r=-.27, p <.01) e ineficácia (r=-.57, 

p <.01). A relação da UE com a ineficácia é a única correlação moderada. Por fim, a RE 

apresenta correlações negativas e significativas com todas as dimensões do burnout: exaustão 

(r=-.24, p <.01), cinismo (r=-.13, p <.01) e ineficácia (r=-.31, p <.01). Contudo, são correlações 
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fracas. As correlações encontradas entre as dimensões da IE e as dimensões do burnout indicam 

que, regra geral, quanto maior a IE dos estudantes de medicina, menores os níveis de burnout 

experienciados. No que concerne a relação da IE com o engagement, os valores das correlações 

indicaram que todas as dimensões da IE estão relacionadas positiva e significativamente com 

as 3 dimensões do engagement: AAE - vigor (r=.22, p <.01), AAE - dedicação (r=.30, p <.01) 

e AAE - absorção (r=.19, p <.01); AEO - vigor (r=.28, p <.01), AEO - dedicação (r=.26, p 

<.01) e AEO - absorção (r=.23, p <.01); UE - vigor (r=.43, p <.01), UE - dedicação (r=.55, p 

<.01) e UE - absorção (r=.41, p <.01); RE - vigor (r=.29, p <.01), RE - dedicação (r=.28, p 

<.01), RE - absorção (r=.24, p <.01). Daqui decorre que quanto mais elevada for a sua IE, 

maiores os níveis de engagement dos estudantes de medicina. Todas as correlações 

apresentadas são fracas, exceto para a relação da UE com as 3 dimensões do engagement. 

Relativamente à relação da IE com o afeto positivo, as 4 dimensões da IE – AAE, AEO, UE e 

RE - encontram-se positiva e significativamente relacionadas com o afeto positivo (r=.26, p 

<.01), (r=.23, p <.01), (r=.44, p <.01) e (r=.23, p <.01), respetivamente. De modo inverso, a 

AAE (r=-.32, p <.01), a AEO (r=-.17, p <.01), a UE (r=-.28, p <.01) e a RE (r=-.33, p <.01), 

encontram-se negativa e significativamente relacionadas com o afeto negativo. Deste modo, 

quanto maior a IE dos estudantes de medicina, maiores os níveis de afetos positivos 

experienciados. Inversamente, quanto maior a IE, menores os níveis de afetos negativos vividos 

pelos alunos de medicina. Não obstante, estas correlações consistem na sua maioria, exceto 

para a relação entre o afeto positivo e a UE, correlações fracas. O afeto positivo apresenta, por 

sua vez, uma correlação positiva e significativa com as 3 dimensões do engagement, vigor 

(r=.50, p <.01), dedicação (r=.56, p <.01) e absorção (r=.50, p <.01), ao passo que a sua relação 

com as 3 dimensões do burnout, exaustão (r=-.15, p <.01), cinismo (r=-.27, p <.01) e ineficácia 

(r=-.53, p <.01), é negativa e significativa. No caso do engagement estamos na presença de 

correlações moderadas, enquanto na situação do burnout estas são fracas (exceto para a 

ineficácia). Da análise destas correlações conclui-se que, quanto maiores os níveis de afetos 

positivos experienciados pelos estudantes de medicina, maiores os seus níveis de engagement 

e, inversamente, menores os seus níveis de burnout. No que concerne o afeto negativo, a sua 

relação com duas das dimensões do engagement, vigor (r=-.17, p <.01) e dedicação (r=-.19, p 

<.01), é negativa e significativa, tratando-se de correlações fracas. A relação do afeto negativo 

com as 3 dimensões do burnout, exaustão (r=-.41, p <.01), cinismo (r=-.27, p <.01) e ineficácia 

(r=-.23, p <.01), é positiva e significativa, com correlações fracas (exceto para a exaustão). Em 

suma, estes resultados são indicadores de que, quanto maiores níveis de afetos negativos os 

alunos de medicina vivenciarem, menores os níveis de engagement e maiores os níveis de 
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burnout. Para terminar, importa salientar a relação significativa que a variável de controlo - 

ano de escolaridade - apresenta com as seguintes variáveis psicológicas: AAE, afeto positivo, 

afeto negativo, exaustão e absorção. No caso da AAE, o ano escolar apresenta uma correlação 

significativa e positiva com esta (r=.09, p <.05). As duas dimensões do humor, afeto positivo 

e afeto negativo, encontram-se correlacionadas negativa e significativamente com o ano (r=-

.12, p <.01) e (r=-.31, p <.01), respetivamente, verificando-se o mesmo para a dimensão do 

burnout – exaustão (r=-.18, p <.01) - e para a dimensão do engagement - absorção (r=-.11, p 

<.01). Em todos os casos está-se na presença de correlações são fracas. Da análise destes 

resultados verifica-se que à medida que o ano escolar aumenta, a perceção que os estudantes 

de medicina têm sobre a sua capacidade para avaliar as suas emoções aumenta também. De 

modo inverso, à medida que os estudantes de medicina vão transitando de ano, vão 

experienciando menores níveis de afetos positivos, de afetos negativos, de exaustão e de 

absorção.  
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Tabela 1 

Médias, desvios-padrão e correlações entre as variáveis estudadas 

Nota: **: p <.01; *: p <.05; a Valores sem significado estatístico visto tratar-se de uma variável dummy (1=Mulher; 0=Homem); b Valores sem significado estatístico visto tratar-se de uma variável 

ordinal. 

 

 
Média SD r 

   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

1. Género .71a .92a              

2. Ano 2.90b 1.59 .12*             

3. AAE 4.55 .89 .02 .09*            

4. AEO 4.30 .86 .02 .03 .42**           

5. UE 4.44 .97 .02 .02 .38** .30**          

6. RE 3.96 1.04 -.07 .04 .36** .36** .45**         

7. Afeto Positivo 3.44 .65 -.08 -.12** .26** .23** .44** .23**        

8. Afeto Negativo 2.19 .82 -.08 -.31** -.32** -.17** -.28** -.33** -.058       

9. Exaustão 3.21 1.20 .05 -.18** -.15** -.06 -.22** -.24** -.15** .41**      

10. Cinismo 1.28 1.26 -.08 .04 -.17** -.10* -.27** -.13** -.27** .27** .39**     

11. Ineficácia 1.83 .78 .02 -.06 -.34** -.27** -.57** -.31** -.53** .23** .20** .36**    

12. Vigor 3.16 1.09 .01 .05 .22** .28** .43** .29** .50** -.17** -.38** -.29** -.49**   

13. Dedicação 4.09 1.06 .00 .04 .30** .26** .55** .28** .56** -.19** -.24** -.48** -.58** .62**  

14. Absorção 3.32 1.06 -.07 -.11* .19** .23** .41** .24** .50** -.04 -.24** -.31** -.42** .71** .62** 
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Modelos de Equações Estruturais  

  

Análise Fatorial Confirmatória 

Os resultados da análise fatorial confirmatória (Ver Tabela 2) relativamente ao 

ajustamento do Modelo de Medida, indicaram uma adequação razoável do modelo à amostra 

recolhida [χ2
 (792) =1859.67, p <.01, SRMR =.07, CFI =.90, IFI =.90, SMEA=.05], sendo tal 

sinónimo de que os itens utilizados no questionário administrado aos estudantes de medicina 

medem de forma consistente as respetivas variáveis latentes. Por sua vez, o teste do Modelo de 

Um Fator Latente indicou que este apresenta resultados inadequados [χ2
 (806) =5788.74, p 

<.01, SRMR =.13, CFI =.52, IFI =.52, SMEA=.11] (Ver Tabela 2). Uma vez que a diferença 

entre os dois modelos é significativa [Δ χ2
 (14) = 3929.07, p <.01], considera-se que o modelo 

mais ajustado aos dados é o Modelo de Medida, ou seja, aquele que relaciona os vários itens 

do questionário com diferentes variáveis latentes, excluindo-se a hipótese de que estas, dada a 

sua similaridade, estão relacionadas apenas com uma única variável latente (Ver Tabela 2).  

 

Tabela 2  

Análise Fatorial Confirmatória 

Modelos χ2 ΔX2 SRMR CFI IFI SMEA 

Modelo de 

Medida 

χ2
 (792) = 

1859.67** 
 .07 .90 .90 .05 

Modelo de Um 

Fator 

χ2
 (806) = 

5788.74** 

Δ χ2
 (14) = 

3929.07** 
.13 .52 .52 .11 

Nota: **: p <.01; *: p <.05 

  

Modelo de Mediação Total e Modelo de Mediação Parcial   

Começou por se efetuar uma comparação entre os dois modelos, o Modelo de Mediação 

Total e o Modelo de Mediação Parcial, e apesar de se observar um ajustamento aceitável de 

ambos [Mediação Total = χ2
 (871) = 2144.72, p <.01, SRMR =.08, CFI =.89, IFI =.89, 

SMEA=.06; Mediação Parcial = χ2 (869) =2070.38, p <.01, SRMR =.07, CFI =.89, IFI =.89, 

SMEA=.05], verificou-se que a diferença entre os dois é significativa [Δ χ2
 (2) =74.35, p <.01], 

sendo o modelo mais ajustado aos dados, e aquele que deve ser aceite, o Modelo da Mediação 

Parcial (Ver Tabela 3). 
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Tabela 3 

Modelo de Mediação Total e Modelo de Mediação Parcial 

Nota: **: p <.01; *: p <.05 

 

A partir do Modelo de Mediação Parcial foram obtidos os valores de β constatando-se 

que, tal como representado na Figura 1, a IE apresenta uma relação direta com o burnout e com 

o engagement. Especificamente, a IE apresenta uma relação negativa e significativa com o 

burnout, e positiva e significativa com o engagement, suportando assim a Hipótese 1 desta 

investigação. Para além da relação direta com as duas dimensões do bem-estar académico, a 

IE tem também uma relação positiva e significativa com o afeto positivo, e uma relação 

negativa e significativa com o afeto negativo (Ver Figura 1). Por sua vez, o afeto positivo 

relaciona-se positiva e significativamente com o engagement, e negativa e significativamente 

com o burnout, ao passo que o afeto negativo encontra-se relacionado positiva e 

significativamente com o engagement, e não apresenta uma relação significativa com o burnout 

(Ver Figura 1). Dada a ausência de uma relação significativa entre o afeto negativo e o burnout, 

parte da Hipótese 3, referente ao efeito mediador do afeto negativo na relação entre a IE e o 

burnout, não foi suportada, uma vez que não foi satisfeita uma das condições essenciais à 

existência de mediação definida por Baron e Kenny (1986), uma relação significativa entre a 

variável mediadora - afeto negativo - e a variável dependente - burnout.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo Estrutural e coeficientes de correlação estandardizados 

Modelos χ2 Δ χ2 SRMR CFI IFI SMEA 

Modelo de 

Mediação Total 

χ2 (871) = 

2144.72** 
 .08 .89 .89 .06 

Modelo de 

Mediação Parcial 

χ2 (869) = 

2070.38** 

Δ χ2
 (2) = 

74.35** 
.07 .89 .89 .05 

-.59** 

Afeto Negativo Engagement 

.49** 

Afeto Positivo Burnout 

IE 

.13* 

-.42** 
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No sentido de verificar se o efeito indireto da IE sobre o burnout e o engagement, 

através do afeto positivo e do afeto negativo, é significativo, foi utilizado o Teste de Sobel. Os 

resultados evidenciaram que a relação entre a IE e o burnout é mediada pelo afeto positivo (Z=-

4.56, p <.01), verificando-se o mesmo para o engagement (Z=5.44, p <.01). Deste modo a 

Hipótese 2 foi suportada. Relativamente ao papel do afeto negativo na relação entre a IE e o 

engagement, o Teste de Sobel indicou a existência de uma mediação (Z=-2.34, p <.05). No 

entanto, como a relação entre o afeto negativo e o engagement é positiva, a mediação existente 

não suporta a prevista na Hipótese 3. Foi ainda possível constar que a variável de controlo - 

ano de escolaridade - apresenta uma relação negativa e significativa com o afeto positivo (β=-

.16, p <.01) e com o afeto negativo (β=-.27, p <.01). Não obstante, esta relação não se encontra 

representada na Figura 1 por motivos de simplificação da mesma. 

 

Discussão 

A presente investigação contribuiu para a literatura sobre a IE a dois níveis. Numa 

primeira instância, este estudo procurou replicar evidências anteriormente encontradas de uma 

relação entre a IE e ambas as vertentes do bem-estar académico junto de uma população até ao 

momento pouco investigada, os estudantes de medicina. Os resultados vieram apoiar o 

pressuposto de que a IE apresenta uma relação negativa com o burnout e uma relação positiva 

com o engagement. O segundo contributo desta investigação fez-se através do estudo do 

mecanismo psicológico, através do qual a IE tem impacto no burnout e no engagement. 

Concretamente, foram estudadas as variáveis afeto positivo e afeto negativo, até aqui não 

investigadas como mediadoras da relação entre a IE e o bem-estar. Os resultados suportaram o 

pressuposto que postula o afeto positivo enquanto mediador da relação da IE com o burnout e 

o engagement. No entanto, observa-se que embora a IE se encontre negativamente relacionada 

com o afeto negativo, este não apresenta uma relação significativa com o burnout, não se 

verificando a esperada relação de mediação entre a IE e o burnout, através do afeto negativo. 

Por outro lado, embora o afeto negativo tenha mediado a relação entre a IE e o engagement, o 

seu impacto sobre o engagement foi, contrariamente ao expectado, positivo.  

O primeiro contributo deste estudo permitiu constatar que, quanto maiores os níveis de 

IE dos estudantes de medicina, mais elevados são os níveis de engagement experienciados e 

menores os níveis de burnout, dados estes que se encontram em concordância com outras 

investigações realizadas no contexto académico (e.g. Durán et al., 2006). A explicação 

apontada para esta relação prende-se com o papel da IE enquanto recurso. Segundo o modelo 
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JD-R os recursos apresentam um duplo papel: estão associados a menores níveis de cinismo, e 

consequentemente de burnout, e a maiores níveis de engagement (Bakker & Demerouti, 2007; 

Hakanen et al., 2008; Pinto & Chambel, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 

2009). Deste modo, o presente estudo propõe que a perceção que os estudantes de medicina 

têm sobre a sua capacidade em processar a informação emocional atua como recurso que, por 

sua vez, se encontra negativamente associado ao desenvolvimento de atitudes cínicas por parte 

destes estudantes em relação ao seu trabalho e, por conseguinte, encontra-se negativamente 

relacionado com o burnout. Por outro lado, ao atuar enquanto recurso a IE está positivamente 

associada ao engagement, dado o seu potencial motivador.  

A confirmação da existência de uma relação entre a IE e ambos os indicadores de bem-

estar académico nos estudantes de medicina, introduz a questão da inclusão do ensino da IE no 

programa curricular destes estudantes. Segundo Mayer e Salovey (1997), as aptidões cognitivas 

constituintes da IE são passíveis de aprendizagem. A título de exemplo, num estudo de Nelis, 

Quoidbach, Mikolajczak e Hansenne (2009), foi investigado o sucesso de uma formação 

incidente nas aptidões cognitivas constituintes da IE, tal como identificadas por Mayer e 

Salovey (1997), numa população de estudantes de psicologia. A formação compreendia a 

transmissão de conhecimentos sobre emoções, bem como o desenvolvimento de skills ao nível 

da regulação e compreensão das mesmas. Terminada a formação, constatou-se um aumento da 

capacidade dos estudantes em regularem as suas emoções, tendo este resultado sido verificado 

até 6 meses após o término da formação. Considerando as exigências a que os estudantes de 

medicina estão sujeitos no decorrer do seu percurso académico (e.g. Novack et al., 1999; 

Shapiro, 2011), e o papel apontado às mesmas pelo modelo JD-R no desenvolvimento do 

burnout em termos da exaustão experienciada (Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen et al., 

2008; Pinto & Chambel, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009), a introdução 

do ensino da IE no programa curricular destes estudantes poderá funcionar como uma via para 

que os mesmos se percecionem como mais aptos a lidar com as emoções, tornando-se 

indivíduos possuidores de recursos importantes no desenvolvimento de menos atitudes cínicas 

para com o seu trabalho e, por conseguinte, experienciar menores níveis de burnout. Para além 

disso, a IE tem também o potencial de influenciar positivamente os níveis de engagement. Por 

outro lado, ao introduzir o ensino da IE no programa curricular dos estudantes de medicina, 

estar-se-ia não só a equipar esses indivíduos com recursos úteis para o seu contexto académico, 

mas também, num futuro próximo, para a prática clinica que se enceta no 6º ano de escolaridade 

com estágios obrigatórios. Embora na presente investigação a amostra recolhida não tenha 

contemplado alunos do 6º ano de escolaridade, assumindo que os resultados obtidos se 
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manteriam para esses estudantes, e tendo em conta evidências de uma relação entre a IE e o 

burnout em médicos profissionais (e.g. Ünal, 2014; Weng et al., 2011), ao influenciar 

negativamente o burnout e positivamente o engagement, a IE teria um impacto indireto sobre 

o desempenho desses indivíduos, o que pode fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. 

Para que a introdução da IE no currículo académico seja viável são necessárias mais 

investigações no âmbito do ensino desta aptidão. Embora as intervenções ao nível da IE 

comecem a ser uma realidade junto de crianças, gestores e indivíduos com dificuldades 

afetivas, frequentemente estas não são construídas com base num modelo teórico de IE, 

incluem constructos que não compreendem o conceito de IE, focam-se apenas em algumas das 

dimensões constituintes da IE, e não avaliam adequadamente os efeitos da formação (Nelis et 

al., 2009).  

O segundo contributo deste estudo possibilitou verificar que, tal como apontado por 

investigações anteriores, nomeadamente no contexto académico (e.g. Shi & Wang, 2007), a IE 

encontra-se associada ao afeto positivo e ao afeto negativo, sendo que quanto maiores os níveis 

de IE dos estudantes de medicina, maiores níveis de afetos positivos estes experienciam e 

menores níveis de afetos negativos vivenciam. Por sua vez, o afeto positivo está associado 

negativamente ao burnout e positivamente aos níveis de engagement (i.e. maiores níveis de 

afetos positivos são sinónimo de menores níveis de burnout e maiores níveis de engagement). 

Já o afeto negativo não se encontra significativamente correlacionado com o burnout, e está 

positivamente associado ao engagement (i.e. maiores níveis de afetos negativos equivalem a 

maiores níveis de engagement).  

No que concerne a relação da IE com o afeto positivo, e deste último com o burnout e 

o engagement, a confirmação desta relação de mediação vem apoiar a teoria proposta de que a 

capacidade percecionada pelos estudantes de medicina em relação ao processamento da 

informação emocional potencia estados de humor positivos, sendo que esses sentimentos 

positivos atuam como recursos emocionais, estando negativamente associados ao 

desenvolvimento do cinismo, e consequentemente do burnout, e influenciando positivamente 

o engagement.  

Contrariamente ao postulado, verificou-se que o afeto negativo não medeia a relação 

entre a IE e o burnout dos estudantes de medicina, uma vez que esta variável não se encontra 

significativamente correlacionada com o burnout. Uma possível explicação para este resultado 

prende-se com a média obtida para a variável afeto negativo, tendo os alunos de medicina 

referido experienciar pouco desses afetos negativos, sendo que a fraca expressividade desta 
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variável na amostra recolhida pode ter sido insuficiente para determinar a existência de uma 

relação com o burnout.  

No que concerne a relação positiva entre o afeto negativo e o engagement, a explicação 

para o facto de os estudantes de medicina experienciarem maiores níveis engagement, quanto 

maiores os níveis de afetos negativos, poderá estar relacionada com o resultado de uma 

investigação de Crawford, LePine e Rich (2010), onde foram constatadas diferenças nas 

reações às exigências do trabalho. Especificamente, os autores demonstraram que as exigências 

do trabalho podem ser percecionadas como um desafio ou um obstáculo. No primeiro caso, as 

exigências são avaliadas como tendo o potencial para promover o crescimento pessoal ou 

ganhos, conduzindo os indivíduos a um estilo de resolução de problemas ativo em que se 

verifica um envolvimento na situação, dada a perceção de que o esforço será recompensado. 

Como tal, as exigências percecionadas como um desafio estão associadas positivamente ao 

engagement. Por outro lado, as exigências são encaradas como um obstáculo quando são 

avaliadas como tendo o potencial para impedir o crescimento pessoal ou ganhos, promovendo 

nos indivíduos um sentimento de incapacidade para lidar com as mesmas, e levando-os a adotar 

um estilo de resolução de problemas mais passivo. Assim, as exigências percecionadas como 

um obstáculo estão associadas negativamente ao engagement. À semelhança do que se verifica 

para as exigências do trabalho, é possível que os recursos emocionais também possam ser 

percecionados de modo distinto. No caso do afeto positivo, tal como analisado, maiores níveis 

de IE implicam maiores níveis de afetos positivos que, enquanto recursos emocionais, 

influenciam positivamente o engagement. Por oposição, quando os estudantes de medicina 

percecionam-se como menos capazes de processar a informação emocional, experienciam 

menores níveis de afetos positivos, sendo que esta ausência de recursos é encarada como um 

obstáculo, desmotivando os estudantes e influenciando negativamente o engagement. 

Relativamente ao afeto negativo a interpretação pode ocorrer de modo distinto. Quando os 

estudantes de medicina apresentam baixos níveis de IE experienciam maiores níveis de afetos 

negativos, sendo que esta ausência de recursos emocionais pode ser percecionada como um 

desafio, promovendo o engagement. De facto, os estudantes de medicina analisados neste 

estudo tinham níveis baixos de afetos negativos e, deste modo, a presença dos mesmos pode 

ser encarada como um desafio que promove a sua motivação académica. Por outro lado, 

maiores níveis de IE implicam menores níveis de afetos negativos que, por sua vez, estão 

associados a menores níveis de engagement. Neste caso, o facto de os alunos de medicina 

experienciarem pouco desses afetos negativos pode não ser um recurso suficientemente 

motivador, comparativamente com a presença de elevados níveis de afetos positivos, sendo 
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que a experiência de estados de humor negativos de forma atenuada não é também 

suficientemente impactante para fazer com que os estudantes de medicina os encarem enquanto 

o desafio. Em suma, as relações encontradas parecem indicar que o engagement se desenvolve 

em situações emocionais fortes (altos níveis de afetos positivos e altos níveis de afetos 

negativos), num caso porque a presença de recursos emocionais permite alcançar os objetivos 

em questão, noutro caso porque a situação pode ser encarada como um desafio que motiva os 

estudantes. Neste sentido, seria interessante, de modo semelhante ao efetuado para as 

exigências, avaliar a perceção dos indivíduos em relação à experiência de afeto negativo, bem 

como comparar o papel do afeto positivo versus afeto negativo ao nível do engagement. 

Para lá dos resultados principais já discutidos, verificou-se também que a dimensão das 

correlações entre as variáveis estudadas, indicada pelos valores de β, não foi elevada. Embora 

maioritariamente significativas, exceto a do afeto negativo com o burnout, as correlações 

encontradas foram essencialmente moderadas, podendo este facto ser explicado pela natureza 

das variáveis estudadas ou pela compatibilidade entre o tipo de exigências e o tipo de recursos.  

No que concerne a natureza das variáveis estudadas, o burnout e o engagement 

apresentam-se enquanto condições relacionadas com o contexto de trabalho, sendo o burnout 

resultado de uma situação de elevadas exigências de trabalho e baixos recursos de trabalho, e 

o engagement fruto de elevados recursos de trabalho (Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen et 

al., 2008; Pinto & Chambel, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009). Tendo 

em conta que os recursos investigados no presente estudo são de natureza pessoal (IE, afeto 

positivo e afeto negativo), é possível que o burnout e o engagement, enquanto condições de 

trabalho, apresentem correlações mais fortes com variáveis de trabalho, designadamente com 

os recursos do trabalho (e.g. controlo, suporte dos professores, suporte dos colegas, clareza de 

papel). Como tal, seria interessante comparar o impacto que os recursos do trabalho e os 

recursos pessoais têm sobre ambas as vertentes do bem-estar académico. Para além disso, e 

embora a introdução da variável recursos pessoais no estudo do burnout e do engagement de 

acordo com o modelo JD-R não seja novidade (e.g. Ângelo & Chambel, 2014; Xanthopoulou, 

Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2007, 2009), os estudos que adotaram esta variável não 

procederam à substituição dos recursos do trabalho pela mesma, tal como realizado nesta 

investigação, tendo antes expandido o modelo e avaliado ambos os tipos de recursos. 

Especificamente, os estudos em questão avaliaram o papel moderador dos recursos pessoais na 

relação entre as exigências do trabalho e a exaustão, bem como o papel mediador desses 

mesmos recursos na relação dos recursos de trabalho com o engagement e com a exaustão, 

tendo sido encontradas evidências para as relações de mediação. Deste modo, é possível que 
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os recursos pessoais analisados na presente investigação, especificamente o afeto positivo, 

tenham um papel mediador entre os recursos do trabalho e ambos os indicadores de bem-estar 

académico (mais recursos de trabalho podem conduzir a níveis mais elevados de estados de 

humor positivos), sendo pertinente em futuras investigações manter a variável recursos 

emocionais, introduzir a variável recursos de trabalho, e procurar replicar as evidências 

encontradas para essa relação de mediação.  

Relativamente à compatibilidade entre o tipo de exigências e recursos, é possível que a 

incongruência entre estas duas condições seja responsável pelas moderadas correlações entre 

os recursos pessoais e o burnout. Uma vez que o contacto dos estudantes de medicina com a 

prática profissional só é iniciado no 6º ano, e que esta prática implica lidar com situações 

exigentes emocionalmente para os mesmos, sendo vários os estudos que apontam para a 

experiência de emoções negativas por parte dos médicos no contacto com os seus pacientes 

(Beca, Browne, Repetto, Ortiz, & Salas, 2007; Kasman, Fryer-Edwards, & Braddock, 2003; 

Pitkälä & Mäntyranta, 2004), é possível que até ao 5º ano as exigências enfrentadas pelos 

estudantes de medicina apresentem um caráter mais cognitivo, assumindo apenas no 6º ano 

uma tipologia mais emocional. Neste sentido, e tendo em conta que a amostra utilizada apenas 

contemplou informação até ao 5º ano, o tamanho das correlações ao nível do burnout poderá 

ser explicado pelo facto de, perante exigências cognitivas, os recursos de trabalho apresentarem 

um papel mais relevante, comparativamente com os recursos pessoais. Contudo, é possível que 

os recursos pessoais, ao permitirem lidar com as exigências emocionais impostas pelo contacto 

com os pacientes, compreendam um papel mais relevante do que os recursos do trabalho no 

impacto sobre o burnout. Assim sendo, seria interessante em futuras investigações recolher 

informação ao nível do 6º ano dos estudantes de medicina, no sentido de testar o impacto dos 

recursos pessoais sobre o burnout experienciado, e comparar este impacto com a influência dos 

recursos de trabalho.  

A atual investigação constatou também que as mediações encontradas entre as variáveis 

são apenas parciais. Este resultado aponta, por um lado, para a existência de uma relação direta 

entre a variável independente e dependente, para lá da relação por meio da variável mediadora, 

sendo esta uma realidade verificada no presente estudo visto que, para além da relação mediada 

por ambas as dimensões do humor, a IE apresenta também uma relação direta com o burnout 

e com o engagement. Por outro lado, a mediação parcial sugere também a existência de outras 

variáveis mediadoras da relação entre a IE e ambas as vertentes do bem-estar académico. 

Mediante a relação existente entre a IE e a qualidade dos relacionamentos entre colegas (Song 

et al., 2010), é possível que maiores níveis de IE sejam sinónimo de melhores relacionamentos 
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entre os estudantes de medicina o que, por sua vez, pode funcionar como um recurso de 

trabalho, uma vez que melhores relacionamentos podem significar maior apoio dos colegas 

(e.g. esclarecimento de dúvidas, empréstimo de apontamentos), estando este recurso associado 

negativamente ao burnout e positivamente ao engagement. Por outro lado, uma vez que o 

burnout e o engagement são síndromes associados ao contexto de trabalho, seria interessante 

avaliar isoladamente as emoções diretamente relacionadas com o trabalho enquanto 

mediadoras da relação da IE com ambas as vertentes do bem-estar académico. Katwyk, 

Specter, Fox e Kelloway (2000) desenvolveram uma escala – a Job-Related Affective Well-

Being Scale (JAWS) – com o intuito de avaliar os estados de humor experienciados pelos 

indivíduos no contexto de trabalho. A JAWAS, contrariamente à PANAS, foca-se num campo 

mais restrito da experiência emocional, sendo que esta última avalia as emoções 

independentemente do contexto que as desencadeia (Katwyk et al., 2000). Embora a avaliação 

do nível dos estados de humor dos estudantes de medicina através da PANAS não especifique 

o contexto emocional que os mesmos devem ter em mente ao responder ao questionário, é 

provável que as suas respostas tenham em consideração tanto o contexto académico, como o 

pessoal, estando neste sentido os sentimentos associados ao trabalho a serem considerados na 

avaliação que foi realizada. Ainda assim, seria interessante uma diferenciação entre a origem 

do nível dos estados de humor experienciados, avaliando o efeito mediador isolado dos 

sentimentos diretamente relacionadas com o contexto do trabalho.  

 Por fim, verificou-se também uma relação entre a variável ano de escolaridade e ambas 

as dimensões do humor. Especificamente, à medida que os estudantes de medicina transitam 

de ano, estes experienciam maiores níveis de afetos positivos e menores níveis de afetos 

negativos. Uma possível explicação para estes dados poderá ser o facto de habitualmente 

quanto mais elevado é o ano académico, maior a idade dos alunos, existindo evidências, ainda 

que por vezes contraditórias, de uma relação entre a idade e os níveis de afetos positivos e 

afetos negativos experienciados. De modo consistente, as investigações têm encontrado uma 

relação negativa entre a idade e o afeto negativo (e.g. Charles, Reynolds, & Gatz, 2001; Rossi 

& Rossi, 1990; Ryff, 1989) o que, assumindo uma associação entre a idade e o ano escolar, é 

consistente com os resultados do presente estudo. No que concerne a relação da idade com o 

afeto positivo os resultados não são tão claros, existindo evidências tanto para uma relação 

negativa (e.g. Rossi & Rossi, 1990) como positiva (Ryff, 1989). O presente estudo, assumindo 

mais uma vez a hipótese da relação entre o ano e a idade, vai de encontro a uma relação negativa 

entre a idade e o afeto positivo. Em suma, é possível que com o avançar da idade, e 

consequentemente do ano escolar, ocorra um amadurecimento dos estudantes de medicina que 
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altere a sua perceção sobre o contexto. Inicialmente, aquando da entrada para a faculdade, estes 

alunos encontram-se no término da adolescência, podendo esta fase estar associada a uma 

interpretação das situações que desencadeia maiores níveis de estados de humor, sejam estes 

positivos ou negativos. Por oposição, com o avançar da idade, e a transição para a fase de 

jovens adultos, a perceção sobre as situações pode alterar-se verificando-se uma maior 

relativização das mesmas. Assim sendo, no final da adolescência, as situações positivas e 

negativas potenciam elevados níveis de estados de humor de valência correspondente, sendo 

que na fase de jovens adultos a experiência sentimental, tanto positiva como negativa, é 

atenuada por uma modificação da perceção que os estudantes têm sobre as situações.  

 

Limitações  

A presente investigação compreende um conjunto de limitações que devem ser 

reconhecidas. Em primeiro lugar, este estudo consistiu numa investigação transversal, tendo os 

dados sido recolhidos num único momento no tempo. Como tal, não é possível realizar 

inferências no que concerne as relações de causalidade entre as variáveis investigadas, sendo 

os resultados apenas indicativos da natureza (positiva ou negativa) dessas relações. Neste 

sentido, seria interessante em futuras investigações a realização de estudos longitudinais com 

o intuito de colmatar a falhar apontada. A segunda limitação deste estudo prende-se com a 

caracterização da amostra. Do conjunto de 487 alunos que participaram nesta investigação, 

todos os estudantes pertenciam à mesma faculdade. Em futuras investigações, dever-se-ia 

procurar uma maior heterogeneidade, incluindo na amostra estudada outras instituições de 

ensino que lecionem o curso de Medicina, com o intuito de uma generalização dos dados. Em 

terceiro lugar, este estudo partiu do pressuposto da existência de elevadas exigências junto dos 

estudantes de medicina, tal como evidenciado na literatura (e.g. Novack et al., 1999; Shapiro, 

2011). Contudo, teria sido relevante a medição das exigências, não só para concretizar o tipo 

de exigências enfrentadas pelos estudantes de medicina, como também para alargar a 

possibilidade de estudo de outras hipóteses do modelo JD-R, a saber: a hipótese interaccional 

entre as exigências e recursos que refere um efeito moderador dos recursos ao nível do impacto 

que as exigências têm sobre a exaustão, sendo esta outra possível via pela qual os recursos 

influenciam negativamente o burnout; a hipótese interaccional que aponta para efeito 

moderador das exigências ao nível do impacto que os recursos têm sobre o engagement, 

potenciando este último (Bakker & Demerouti, 2007; Hakanen et al., 2008; Pinto & Chambel, 

2008; Schaufeli & Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2009). Por último, referir o facto de este 



 

33 
 

estudo ter sido realizado em contexto português, não possibilitando que os resultados do 

mesmo sejam generalizados para países cuja cultura não seja ocidental.  
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