
Boletim Academia Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 39, nº96, p.59 - 68   59

ANÁlise coNfiRmAtóRiA dA medidA do 

suPoRte oRgANizAcioNAl em eNfeRmeiRos 

de um HosPitAl PúBlico de umA cAPitAl 

do NoRdeste BRAsileiRo
Confirmatory analysis of the measure of organizational support in nurses of a public hospital in a capital city 

in the Brazilian Northeast

Análisis confirmatorio de la medida del soporte organizacional a enfermeros de un hospital público de una 
capital del nordeste brasileño

Gabriela Aguiar  Pereira1

Nilton S. Formiga2

Ionara D. Estevam3

Universidade Potiguar/
Laureate International Universities  

Natal, RN, BRASIL

Resumo: Neste estudo, tem-se como objetivo principal verificar a manutenção da organização fatorial da percepção 
do suporte organizacional em enfermeiros de um hospital público. Com as mudanças econômicas e sociais ocorridas 
nos últimos dez anos, as organizações têm buscado desenvolver práticas de recursos humanos centradas na qualidade 
de vida do trabalhador; dentre estas, uma perspectiva que vem contribuindo na área da psicologia organizacional e do 
trabalho é à avaliação do suporte organizacional quanto uma medida auxiliar ao diagnóstico do desempenho organiza-
cional. Participaram do estudo 101 enfermeiros de um hospital público, em Natal-RN, 27 a 62 anos, homens e mulheres 
(95%), mais 60% acima de 6 anos de trabalho e 30 hrs/semanais de serviço. Os participantes responderam um questio-
nário sociodemográfico e a escala de percepção de suporte organizacional (EPSO). Na análise confirmatória, observaram 
indicadores psicométricos que garantiram a qualidade da EPSO em enfermeiros; numa análise de regressão, a variável 
idade, estado civil e cargo de chefia predisseram a percepção do suporte organizacional. É possível concluir que a EPSO 
é confiável para avaliar tal construto em enfermeiros e que, deve-se focar, frente a um processo de prática interventiva 
em variáveis mais específicas, a partir das variáveis preditivas.

Palavras Chave: Suporte organizacional; Enfermeiros; Escala; Hospital público.

Abstract: This study aimed mainly to examine the maintenance of factorial organization about the organizational su-
pport perception in nurses of a public hospital. With the socioeconomic changes that have occurred in the last ten years, 
organizations have sought to develop human resource practices focused on the life quality of their staff. Amongst these, 
one perspective that has been contributing to the   organizational and work psychology is the evaluation of organizational 
support as an auxiliary measure to the diagnosis of the organizational performance. This study was attended by 101 nur-
ses from a public hospital in Natal-RN, Brazil, ages between 27 to 62, men and women (95%) of which 60% had worked 
30 hours/week for more than 6 years. Participants answered a sociodemographic questionnaire and their perception 
scale about the organizational support (EPSO). In the confirmatory analysis, psychometric indicators were observed that 
guaranteed the EPSO quality in nurses. In a regression analysis, the variables age, marital status and managerial posi-
tion predicted the perception of the organizational support. It is possible to conclude that the EPSO is a reliable way to 
evaluate such a construct in nurses and that, before a process of intervention practice in more specific variables, it should 
be focused on the predictive variables.

Keywords: Organizational support; Nurses; Scale; Public hospital.

Resumen: En este estudio, se tiene como objetivo principal verificar el mantenimiento de la organización factorial de la 
percepción del soporte organizacional a los enfermeros de un hospital público. Con los cambios económicos y sociales 
ocurridos en los últimos diez años, las organizaciones han buscado desarrollar prácticas de recursos humanos centradas 
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en la calidad de vida del trabajador; entre ellas una perspectiva que viene contribuyendo en el área de la psicología 
organizacional y del trabajo es a la evaluación del soporte organizacional como una medida auxiliar al diagnóstico del 
desempeño organizacional. En el estudio, participaron 101 enfermeros de un hospital público, en Natal-RN, de 27 a 62 
años, hombres y mujeres (95%), más 60% por encima de 6 años de trabajo y 30 hrs / semanales de servicio. Los partici-
pantes respondieron un cuestionario sociodemográfico y la escala de percepción de soporte organizacional (EPSO). En el 
análisis confirmatorio se observaron indicadores psicométricos que confirman la calidad de la EPSO en enfermeros; en un 
análisis de regresión, la variable edad, estado civil y cargo de jefatura predijeron la percepción del soporte organizacio-
nal. Es posible concluir que la EPSO es confiable para evaluar tal constructo en enfermeros y que se debe enfocar, frente 
a un proceso de práctica interventiva en variables más específicas, a partir de las variables predictivas. 

Palabras clave: Soporte organizacional; enfermeras; escala; Hospital público.

introdução

Com o rápido crescimento industrial as empresas 
passaram a apresentar maior preocupação com o bem
-estar de seus funcionários, tendo como objetivo pro-
mover ambientes e dinâmicas de trabalho mais sau-
dáveis capaz de gerar motivação, significado e sentido 
na forma de perceber o quanto a empresa investe em 
seus trabalhadores com o objetivo de estruturar a sua 
saúde na dinâmica profissional e na vida social (Csiks-
zentmihalyi, 2004; Siqueira, & Padovam, 2008). 

De forma geral, o conceito de suporte organizacio-
nal está ligado a indicadores de gestão de pessoas, os 
quais, interessam às organizações, pois, geralmente es-
tão associados ao comprometimento organizacional, 
satisfação no trabalho, desempenho, produtividade, 
autoconceito profissional. Neste sentido, o suporte or-
ganizacional está relacionado às percepções do traba-
lhador acerca da qualidade do tratamento que recebe 
da organização em retribuição ao esforço despendido 
no desenvolvimento de suas funções laborais; tal cons-
truto é a forma com que o trabalhador percebe que a 
empresa em que ele trabalha se preocupa e cuida do 
seu bem-estar e saúde laboral (Eisenberger, Fasolo, & 
Davis-LaMastro, 1990; Eisenberger, Huntington, Hut-
chison, & Sowa, 1986; Hayton, Carnabuci, & Eisenber-
ger, 2012; Torres, Chagas, Moreira, Barreto, & Rodri-
gues, 2013; Formiga, Freire, Batista, & Estevam, 2017; 
Formiga, Freire, Estevam, Fleury, & Souza, 2018).

Em termos práticos, quando o suporte é percebido 
pelo trabalhador em sua empresa, há uma influência 
na execução das atividades dos empregados, pois es-
tas, tem sua estrutura psicológica nas recompensas 
empregado-organização e vice-versa (Kurtessis, Ei-
senberger, Ford, Buffardi, Stewart, & Adis, 2017). 
Contudo, o reconhecimento oferecido pela organi-
zação à ações que tragam vantagens para a empresa 
devem ser desenvolvidas através de práticas, além de 
críveis, também, confiáveis, pois as ações manipula-
doras quanto a insistência de uma imagem ideal da 

organização, são causadores de prejuízos para a pró-
pria imagem da empresa diante de seus funcionários 
(Oliveira-Castro, Pilati, & Borges-Andrade, 1999; 
Paschoal, 2008). Numa outra perspectiva, Bentonce-
llo e Borges-Andrade (2015) salientam, além dessas 
relações, o construto do suporte organizacional tam-
bém é capaz de interferir na saúde mental do traba-
lhador em áreas como o estresse, burnout, depressão 
e ansiedade. De acordo com Eisnberger, Huntington, 
Hutchison e Sowa (1986), as empresas normalmente 
valorizam funcionários que demostram compromisso 
com ela mesma, mostrando-se envolvidos com o tra-
balho, dedicados, leais e multiprofissionais; ao mesmo 
tempo, não ocorrendo tal valorização, esse mesmo 
funcionário poderá almejar trabalhar em uma empre-
sa que lhe traga confiança, proporcione um ambiente 
harmonioso de trabalho, reconheça seus esforços e 
possuam lideres justos e capacitados. Neste sentido, a 
relação de troca de interesses entre empresa e empre-
gado é sustentada na teoria da reciprocidade. Partin-
do dessa reflexão, o suporte organizacional pode ser 
entendido como uma forma de contrato psicológico 
por suas funções girarem em torno de expectativas de 
trocas e benefícios mútuos, onde a organização possui 
obrigações legais, morais e financeiras para com seus 
empregados, fazendo com que o mesmo apresente um 
bom desempenho e comprometimento (Chong, Whi-
te & Prybutok, 2001; Formiga, Fleury & Souza, 2014). 
Com isso, o suporte organizacional poderá surgir 
quanto moderador em variáveis que possam contri-
buir ou não para o desenvolvimento saudável no con-
texto organizacional capaz de promover uma maior 
e melhor produtividade (Leveson, Joiner, & Bakalis, 
2009; Suazo, & Stone-Romero, 2011; Mishra, 2014; 
Neves & Eisenberger, 2014; Wikhamn & Hall, 2014; 
Caesens, Stinglhamber, & Ohana, 2016). Estas refle-
xões expostas acima, são confirmadas em estudos na 
área da Psicologia Organizacional e do Trabalho, os 
quais, revelam que uma percepção elevada de suporte 
organizacional está relacionada a resultados positivos 
do trabalhador no ambiente das empresas, tais como 
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comprometimento, qualidade de vida e motivação 
(Kalidass, & Bahron, 2015; Formiga, Fleury, & Sou-
za, 2014). Em direção semelhante desse raciocínio, 
Baran, Shanock e Miller (2012) e Tamayo e Tróccoli 
(2002), salientam que o suporte organizacional atua 
como uma variável que pode minimizar situações es-
tressoras e de esgotamento emocional no trabalho, in-
fluenciando diretamente a forma como o trabalhador 
se comporta dentro e para a organização.

Com foco nesta perspectiva, foi que Eisenber-
ger et al., (1986) propôs uma medida para verificar 
a percepção de funcionários a respeito do suporte 
oferecido a eles por sua empresa, instrumento este, 
intitulado “Survey of Perceived Organizational Su-
pport”; esta medida vem sendo utilizada no Brasil em 
uma diversidade de estudos na área organizacional 
e associado as variáveis psicológicas, sociais e psi-
cossociais (Siqueira, 1995; Formiga, Freire, Batista, 
& Estevam, 2017; Formiga, Freire, Estevam, Fleury, 
& Souza, 2018); bem como, tem sido desenvolvidos 
estudos que visem maior qualidade psicométrica 
desta escala em distintas amostras de trabalhadores 
em todo o Brasil (cf. Formiga, Fleury, & Souza, 2014; 
Fleury, Formiga, Souza, & Souza, 2017). 

Devido a qualidade e importância dessa medida no 
âmbito da psicologia organizacional e do trabalho é 
que, no presente estudo, buscou-se verificar se a escala 
de percepção do suporte organizacional é adequada em 
enfermeiros de um hospital público. Dois interesses le-
varam a realizar esta pesquisa: 1 – em consulta nos sites 
(por exemplo, Scielo.br, newpsi.bvs-psi.org.br, pepsic.
bvsalud.org, etc.) de busca sobre a produção científica 
em relação ao tema, não foi encontrado estudo que con-
templasse a utilização dessa escala em enfermeiros e 2 
– devido a qualidade psicométrica do instrumento em 
trabalhadores, procurou-se verificar se a escala poderá 
ser administra numa amostra de enfermeiros, permi-
tindo avaliar mais uma ferramenta de apoio ao recurso 
humano na gestão de pessoas na área da saúde. Desta 
forma, o objetivo principal deste estudo trata-se de ve-
rificar a manutenção da organização fatorial da percep-
ção do suporte organizacional em enfermeiros de um 
hospital público na cidade de Natal-RN.

método

Amostra

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório 
e correlacional, de abordagem quantitativa envol-
vendo profissionais da área saúde em um hospi-
tal público na cidade de Natal-RN. Para a amostra 

referente a pesquisa utilizou-se o pacote estatístico 
GPower 3.1 para calcular a sua significância para a 
presente dissertação; trata-se de um software des-
tinado a calcular o poder estatístico (isto é, o teste 
de hipótese), tendo como base, não apenas o ‘n’ ne-
cessário para a pesquisa, mas, também, o tipo de 
cálculo a ser realizado (Faul, Erdfelder, Lang, & Bu-
chner, 2009). Para a coleta de dados deste estudo, 
considerando uma probabilidade de 95% (p < 0,05), 
magnitude do efeito amostral (r   0,50) e um pa-
drão de poder hipotético (π  0,80), observou-se que, 
a partir desses critérios, uma amostra mínima de, 
aproximadamente, 80 sujeitos revelou-se suficien-
te (tendo como indicadores: t   1,98; π = 0,91; p < 
0,05). Apesar do cálculo amostral considerar sufi-
ciente a sugestão da amostra acima (N = 80 sujei-
tos), nesta pesquisa, considerou-se o método de co-
leta bola de neve, com amostra intencional, a qual 
compôs no final da coleta de dados, uma amostra de 
101 enfermeiros de um hospital público na cidade 
de Natal-RN /Brasil. 

Quanto critério de inclusão considerou-se, os se-
guintes: estar empregado por mais de um ano e ativo 
no seu setor de trabalho, seja no Regime Jurídico Úni-
co – RJU, seja na Consolidação das Leis Trabalhistas - 
CLT, ser da área da saúde no hospital onde será feito a 
coleta de dados e ter entre 20 ou 40 horas de trabalho.

Com isso, a amostra do estudo foi composta por, 
101 enfermeiros, todos funcionários do hospital pú-
blico na cidade de Natal-RN, porém, a maioria (64%) 
pertenciam a EBSERH (Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares), 95% da amostra eram de mulhe-
res, com idades variando de 27 a 62 anos (Media = 
40,16, dp = 9,68), 63% eram casados, quanto a ren-
da econômica, a maioria (55%), ganha aproximada-
mente, de 4 a 5 salários-mínimos; no que se refere 
a informação sobre o profissionalismo dos respon-
dentes, 74% tem uma qualificação profissional do 
nível especialização, 66% tem um tempo de atuação 
de 6 a 10 anos, com a maioria (19%) trabalhando no 
setor da UTI neonatal, com 67% tendo carga hora-
ria semanal de 30 horas, 80% dos respondentes não 
exerce função de gestão. Em relação a saúde particu-
lar dos respondentes, 61% afirma não ter estado de 
licença por motivo de saúde e para 95% deles, não 
sofreu nenhum acidente no local de trabalho.

instrumento 

Os sujeitos responderam aos seguintes questio-
nários:
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Escala de Percepção de Suporte Organizacional 
(EPSO) - Trata-se de uma escala composta por 9 
itens (por exemplo: SO1 = Esta empresa ignoraria 
qualquer reclamação de minha parte; SO2 = Esta 
empresa não considera meus interesses quando 
toma decisões que me afetam; SO3 = É possível ob-
ter ajuda desta empresa quando tenho um proble-
ma; SO4 = Esta empresa realmente preocupa-se com 
meu bem-estar; SO5 = Esta empresa estaria dispos-
ta a ampliar suas instalações para me ajudar a uti-
lizar minhas melhores habilidades no desempenho 
do meu trabalho; SO6 = Esta empresa está pronta a 
ajudar-me quando eu precisar de um favor especial; 
SO7 = Esta empresa preocupa-se com minha satis-
fação no trabalho; SO8 = Esta empresa preocupa-se 
mais com seus lucros do que comigo; SO9 = Esta em-
presa tentar fazer com que meu trabalho seja o mais 
interessante possível) desenvolvida por Eisenberger 
et al. (1986) e adaptada e validade para o contexto 
brasileiro por Siqueira (1995). Esta medida tem por 
objetivo avaliar o quanto as pessoas (que trabalham 
em organizações públicas e/ou privadas) percebem 
que a empresa tem uma preocupação com o bem
-estar do empregado. Para mensurar o construto, o 
respondente deveria indicar a sua resposta, marcan-
do com um X ou um círculo, em uma escala de sete 
pontos que variava de 1 = discordo totalmente, 2 = 
discordo moderadamente, 3 = discordo levemente, 4 
= nem concordo, nem discordo, 5 = concordo leve-
mente, 6 = concordo moderadamente e 7 = concordo 
totalmente. 

Em relação a confiabilidade da escala, no pionei-
ro estudo de Siqueira (1995) foi observado que essa 
medida apresentou um alfa de 0,86, revelando uma 
consistência interna na mensuração do constru-
to. Também, em uma amostra com trabalhadores 
brasileiros, tomando como base de orientação para 
análise psicométrica o estudo de Siqueira (1995), foi 
que Formiga, Fleury e Souza (2014), desenvolveram 
uma pesquisa para verificar, através da análise fato-
rial confirmatória, a consistência da estrutura fato-
rial da escala; estes autores, observaram indicadores 
psicométricos que garantiram a organização fatorial 
proposta pelo autor da EPSO (χ²/gl = 1,42, RMR = 
0,02, GFI = 0,99, AGFI = 0,97, CFI = 0,99, TLI = 0,99 
e RMSEA = 0,03). 

Além destes instrumentos, os enfermeiros res-
ponderam também alguns dados sóciodemográficos, 
por exemplo: Qual o seu vínculo na MEJC, sexo, ida-
de, estado civil, qualificação profissional, tempo de 
atuação no serviço da MEJC, em qual faixa de renda 

você está inserido, setor em que trabalha, qual a sua 
carga horária semanal na MEJC, possui outro vín-
culo empregatício, em qual dos segmentos esse se-
gundo vínculo se insere, você exerce função de ges-
tão nesta (as) atividade, qual a carga horária semanal 
deste segundo vínculo, nos últimos 12 (doze) meses 
esteve de licença por algum motivo de saúde, caso 
tenha respondido positivo a pergunta anterior, qual 
o motivo da licença de saúde, sofreu algum tipo de 
acidente no trabalho nos últimos 12 (doze) meses, 
caso tenha respondido positivo a pergunta anterior, 
qual foi o tipo de acidente sofrido. 

Procedimentos éticos 

Todos os procedimentos adotados nesta 
pesquisa seguiram as orientações previstas 
na Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 
016/2000 do Conselho Federal de Psicologia 
(CNS, 1996; ANPEPP, 2000). O estudo foi sub-
metido ao conselho de ética e aprovado sob o 
CAAE: 83102917.2.0000.5296.

Administração da pesquisa e 
análise de dados

O instrumento da pesquisa foi administrado aos 
respondentes de forma coletiva e/ou individualmen-
te quando estes não se encontrarem em espaço de 
convivência social (no trabalho) ou profissional em 
que poderia ser aplicado. A todos será solicitado a 
participação no estudo, aos quais, era informado que 
o objetivo do estudo seria o de avaliar a percepção 
das pessoas relativamente ao ambiente de trabalho e 
a influência deste no seu comportamento.

As pessoas que se mostraram interessadas e 
deram o seu consentimento em participar para fa-
zer parte da amostra do estudo, foram esclarecidas 
quanto as suas respostas serão pessoais e sem inter-
ferência do administrador da pesquisa, assim: ao res-
ponder o instrumento, não haverá respostas certas 
ou erradas e elas serão tratadas de acordo com o que 
o sujeito pensou ao ler as questões apresentadas e 
indicou a sua resposta no instrumento apresentado. 

Também, foi assegurado o anonimato das res-
postas, bem como, que as questões respondidas fo-
ram tratadas em seu conjunto de resposta e não na 
particularidade da resposta de cada sujeito. Apesar 
de se encontrar as instruções necessárias para que 
o questionário possa ser respondido, o pesquisa-
dor (com experiência prévia na pesquisa) esteve 
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presente durante toda a aplicação do instrumento, 
caso o respondente necessite de esclarecimento so-
bre as dúvidas que surgirem; um tempo médio de 50 
minutos foi suficiente para que a atividade pudesse 
ser concluída. Quanto à análise dos dados, utilizou-
se o pacote estatístico SPSSWIN, em sua versão 21.0, 
para tabular os dados e realizar as análises estatís-
ticas descritivas (média e desvio padrão), correlação 
de Pearson, teste t de Student, alfa de Crombach, 
Análise de variância.

Para verificar a proposta do modelo teórico hipo-
tetizado, no programa AMOS Grafics 21.0, verifica-
ram-se os indicadores estatísticos para o Modelo de 
Equações Estruturais (MEE) e foram considerados 
segundo a adequação de ajuste subjetiva. Esse pro-
grama estatístico tem a função de apresentar, de 
forma mais robusta, indicadores psicométricos que 
vise uma melhor construção da adaptação e acurá-
cia da escala desenvolvida, bem como, permita de-
senhar um modelo teórico pretendido no estudo.  
Sendo assim, sendo um tipo de análise estatística 
mais criteriosa e rigorosa, testou-se o modelo teó-
rico que hipotetizado considerando alguns índices 
que permitem avaliar a qualidade de ajuste do mode-
lo proposto (Byrne, 2012; Hair, Tatham, Anderson 
& Black, 2005; Van De Vijver & Leung, 1997): O χ² 
(qui-quadrado) testa a probabilidade do modelo teó-
rico se ajustar aos dados: quanto maior o valor do χ² 
pior o ajustamento. Entretanto, ele tem sido pouco 
empregado na literatura, sendo mais comum con-
siderar sua razão em relação aos graus de liberdade 
(χ²/g.l.). Neste caso, valores até 3 indicam um ajus-
tamento adequado; O Goodness-of-Fit Index (GFI) e 
o Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) são análogos 
ao R² na regressão múltipla e, portanto, indicam a 
proporção de variância–covariância nos dados expli-
cada pelo modelo. Os valores desses indicadores va-
riam de 0 a 1, sendo que os valores na casa dos 0,80 e 
0,90, ou superiores, indicam um ajustamento satis-
fatório; A Root-Mean-Square Error of Approximation 
(RMSEA), com seu intervalo de confiança de 90% 
(IC90%), é considerado um indicador de “bondade” 
de ajuste, isto é, valores altos indicam um modelo 
não ajustado. Assume-se como ideal que o RMSEA se 
situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores até 0,10; 
O Comparative Fit Index (CFI) - compara de forma ge-
ral o modelo estimado ao modelo nulo, considerando 
valores mais próximos de um como indicadores de 
ajustamento satisfatório; Tucker-Lewis Index (TLI), 
apresenta uma medida de parcimônia entre os índi-
ces do modelo proposto e do modelo nulo. Varia de 

zero a um, com índice aceitável acima de 0,90; Roo-
t-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA), 
com seu intervalo de confiança de 90% (IC90%), é 
considerado um indicador de adequação de ajuste, 
isto é, valores altos indicam um modelo não ajus-
tado. Assume-se como ideal que o RMSEA se situe 
entre 0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 0,10 
(Kelloway, 1998; Garson, 2003).

Resultados  

A fim de atender ao objetivo central do estudo, 
empregou-se o pacote estatístico AMOS 21.0 para 
efetuar uma análise fatorial confirmatória (AFC); 
teve-se como hipótese corroborar a organização do 
modelo unifatorial, o qual, previamente observado 
por Siqueira e Padovan. (2008) e comprovado no 
estudo de Formiga, Fleury e Souza (2014) e Fleury, 
Formiga, Souza e Souza (2017) com trabalhadores 
de organizações públicas e privadas. Com isso, to-
mou-se como base de orientação para atender a esse 
objetivo, a direção fatorial indicada nos estudos dos 
autores supracitados. De forma geral, espera-se que 
a organização itens-fator apresente uma associação 
positiva entre eles e que os indicadores psicométri-
cos sejam próximos aos já encontrado nos estudos 
anteriores.

Para testar a hipótese, realizou-se o cálculo na 
AFC, optando por deixar livre as covariâncias (phi, 
f); esta, revelou indicadores de qualidade de ajuste 
para o modelo proposto, além de se encontrarem 
dentro das recomendações apresentadas na litera-
tura estatística (Byrne, 2012; Tabachnick & Fidell, 
1996; Van De Vijver & Leung, 1997), também, esti-
veram próximos aos escores observados nos estudos 
Formiga, Fleury e Souza (2014) e Fleury, Formiga, 
Souza e Souza (2017). 

De acordo com os resultados observados nestas 
análises, o modelo pretendido (modelo unifatorial 
ajustado) apresentou indicadores estatísticos que 
justificam a qualidade e  consistência da estrutura fa-
torial da EPSO [χ2/gl = 1,07, RMR = 0,05, GFI = 0,95, 
AGFI = 0,91, CFI = 0,99, TLI = 0,99, RMSEA (90%IC) 
= 0,03 (0,01-0,08), CAIC =148,08 e ECVI = 0,69] em 
enfermeiros; a condição da qualidade fatorial ajusta-
da, mostrou-se muito boa, principalmente, quando 
compararam os indicados estatísticos aos da estrutu-
ra fatorial sem ajustes nos erros [χ2/gl = 2,43, RMR = 
0,09, GFI = 0,86, AGFI = 0,78, CFI = 0,91, TLI = 0,89, 
RMSEA (90%IC) = 0,12 (0,08-0,16), CAIC = 166,61, 
ECVI = 1,15]. É possível destacar que, no conjunto 
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obra, os melhores resultados foram para o modelo 
ajustado, mesmo que, no modelo sem ajustes encon-
trem-se indicadores estatísticos que correspondam 
ao que é aceito na literatura para esse tipo de aná-
lise, isso ocorre apenas em poucos dos indicadores 
(por exemplo: χ2/gl, RMR, GFI e CFI), o que não foi 
observado para o modelo ajustado, revelando maior 
aceitabilidade devido a todos os seus indicadores. 
Além dos indicadores psicométricos destacados no 
parágrafo acima, outros, mais parcimoniosos (por 
exemplo, o AIC, BIC e BCC), garantiram o modelo 
unifatorial ajustado; estes acompanham o CAIC e 
ECVI, utilizados para avaliar a adequação de um mo-
delo determinado relacionado a outro (ou outros) 
modelo (s) para comparação fatorial (neste caso, a 
proposta do modelo unifatorial ajustado em relação 
ao modelo unifatorial sem ajuste) para verificar qual 
é, de fato, a melhor estrutura fatorial (Marôco, Te-
cedeiro, Martins, & Meireles, 2008); foram observa-
dos os seguintes resultados: modelo ajustado – AIC = 
68,54, BIC = 126,08 e BCC = 73,43 e no modelo sem 
ajuste – AIC = 101,53, BIC = 148,61 e BCC = 105,53. 
Como pode ser observado, os melhores indicadores 
estiveram para o modelo ajustado (pois, a lógica em-
pírica para a referida comparação é na observação do 
menor escore para tais indicadores), confirmando a 

proposta da estrutura original do suporte organiza-
cional. em uma amostra de enfermeiros. 

Salienta-se que todas as saturações (Lambdas, λ) 
estiveram dentro do intervalo esperado |0 - 1|, não 
havendo problemas da estimação proposta da escala 
de suporte organizacional em enfermeiros (Figura 1) 
e que foram estatisticamente diferentes de zero (t > 
1,96, p < 0,05). Esta condição comprova a existência 
do modelo unifatorial pretendido que é capaz de ava-
liar a percepção do trabalhador sobre a extensão com 
que a empresa que o emprega se preocupa com a pro-
moção de seu bem-estar. Esses resultados referem-se 
à adequabilidade da referida escala e à consistência da 
medida para avaliar o suporte organizacional na refe-
rida amostra. 

No que se refere a validade deste construto, rea-
lizaram-se tanto o cálculo de confiabilidade compos-
ta (CC) quanto da variância média extraída (VME); 
na primeira avaliação exige-se um nível de escore 
acima de 0,70, enquanto na segunda avaliação, um 
nível acima de 0,50. Observou-se que, para essa di-
mensão, o resultado foi o seguinte: o CC = 0,91 e o 
VME = 0,53, os quais, estiveram acima do exigido na 
literatura estatística (Hair et al, 2005; Marôco, 2010) 
evidenciando, respectivamente, a confiabilidade e 
validade convergente do construto utilizado.

Notas: SO1 = Item 1 ... SO9 = Item 9 (cf. seção instrumentos, no método).  
Figura 1: Representação gráfica da estrutura fatorial da EPSO em enfermeiros.

Esse resultado se confirma quando se observam 
as estimativas de predição, as quais, se originaram a 
partir da análise de regressão revelada para o modelo 

proposto e podendo identificar que as variáveis sig-
nificativas e a razão critério, estiveram dentro do que 
é estatisticamente exigido (ver tabela 1).
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Tabela 1: Indicadores das estimativas preditivas da associação itens-fator da EPSO

Variável Construto Estimativa d.p. Razão
Critério p <

SO1 <--- SupOrg 1,00 --- --- ---
SO2 <--- SupOrg 1,24 0,15 8,07 0,001
SO3 <--- SupOrg 1,02 0,16 6,19 0,001
SO4 <--- SupOrg 1,20 0,20 6,02 0,001
SO5 <--- SupOrg 1,16 0,18 6,40 0,001
SO6 <--- SupOrg 1,23 0,19 6,46 0,001
SO7 <--- SupOrg 1,45 0,20 6,97 0,001
SO8 <--- SupOrg 0,93 0,16 5,66 0,001
SO9 <--- SupOrg 0,98 0,18 5,402 0,001

Notas: SO1 = Item 1 ...SO9 = Item 9; SupOrg = Suporte Organizacional; dp = desvio padrão

Com a garantia da medida da percepção do supor-
te organizacional em enfermeiros, tendo está reve-
lado indicadores psicométricos confiáveis, condição 
não apenas corrobora a perspectiva teórica e empíri-
ca de Siqueira, Martins, Orengo e Souza (2014), com 
resultados próximos aos observados pelos autores, 
mas também, permite afirmar que esta medida é re-
conhecida pelos respondestes da pesquisa, isto é, os 
enfermeiros que participaram do estudo são capazes 
de avaliar o quanto o trabalhador da saúde percebe 
se a organização que este é funcionário é tem uma 
preocupação com ele e sua saúde laboral. Sendo as-
sim, optou-se por gerar um modelo preditivo, tendo 
como variável independente a percepção do supor-
te organizacional (EPSO) e variável dependente, as 

variáveis sociodemográficas (idade, estado civil e 
renda econômica) e laboral (tempo de atuação, cargo 
de chefia, vínculo com o hospital). 

Para que tal cálculo fosse realizado, considerou-se 
um modelo recursivo de equações estruturais para 
que seja efetuado, este, apresentou indicadores psico-
métricos (χ2/gl = 1,23, GFI = 0,96; AGFI = 0,91; CFI = 
0,97, TLI = 0,96, RMSEA = 0,05 (0,01-0,11), os quais, 
garantiram a explicação do modelo a partir das seguin-
tes variáveis preditoras: Idade (b = 0,24) e estado civil 
(b = 0,27) explicaram positivamente, enquanto o cargo 
de chefia explicou negativamente (b = -0,24) (ver figu-
ra 2). Isto é, de todas as variáveis propostas no estudo, 
apenas três delas foi capaz de predizer a percepção do 
suporte organizacional por parte dos enfermeiros.

Figura 2:  Representação gráfica do modelo preditivo do suporte organizacional em enfermeiros.



Boletim Academia Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 39, nº96, p.59 - 6866

Observado o modelo preditivo, realizou-se uma 
ANOVA, a qual, teve como objetivo comparar a pon-
tuação média das respostas dos sujeitos na dimensão 
do suporte organizacional em função das variáveis 
idade (para esta variável, devido à diversidade na 
distribuição etária observada na amostra, efetuou-
se a divisão da amostra por nível de etário. Para o 
efeito recorreu-se à técnica de quartis definindo-se 
dois níveis da idade [mais novos e mais velhos]), 
estado civil e cargo de chefia: houve significância, 
apenas no efeito direto para variável idade (F(1,100) 
=  13,19, p < 0.001), observando que os maiores es-
cores médios estivaram para os respondentes mais 
velhos (idade acima de 36 anos [Média = 28,11, dp = 
1,41]) comparados aos mais novos (idade abaixo de 
36 anos [Média = 25,23, dp = 1,40]) e para a variável 
cargo de chefia (F(1,100) =  4,55, p < 0.001), onde, os 
escores maiores estiveram para aqueles que exercem 
cargo de chefia [Média = 28,56, dp = 1,78] do que 
os que não exercem cargo de chefia [Média = 24,85, 
dp = 1,04]. Considerando esses resultados, pode-se 
observar, uma melhor percepção do suporte orga-
nizacional está para aqueles com maiores idades e o 
que tem cargo de chefia; é preciso destacar que não 
houve resultado significativo no efeito de interação.

discussão

De forma geral, pretendeu-se contribuir para a 
verificação validade de construto do suporte orga-
nizacional em uma amostra de enfermeiros, toman-
do como orientação metodológica e estatística a 
proposta de Siqueira et al. (2014) e as informações 
encontradas, quanto a consistência da avaliação da 
medida em questão, nos estudos de Formiga, Fleu-
ry e Souza (2014) e Fleury, Formiga, Souza & Souza 
(2017) referente a qualidade psicométrica da estru-
tura fatorial em distintas amostras de trabalhadores 
no Brasil. A perspectiva estatística utilizada neste 
estudo, salientaram-se na qualidade dos indicadores 
psicométricos apresentados na análise confirmató-
ria desta medida, a qual, permite afirmar a garantia 
contextual da ESOP da sua organização unifatorial 
em trabalhadores na área da saúde (especificamente, 
enfermeiros). 

No que se refere a qualidade psicométrica da me-
dida, observaram-se que os indicadores psicomé-
tricos, foram satisfatórios, com os escores dentro 
dos intervalos considerados aceitáveis na literatura 
estatística e sobre a validação de instrumentos psi-
cológicos e educacionais (por exemplo: χ2/gl, GFI, 

AGFI, RMR, CFI, TLI, NFI, RMSEA, CC e AVE) (Hair, 
Tatham, Anderson, & Black, 2005; Pasquali, 2011; 
Hutz, Bandeira, & Trentini, 2015). Destaca-se tam-
bém, à existência de indicadores estatísticos (por 
exemplo, NFI, BIC, AIC e BCC), não contemplados 
no estudo de Siqueira et al. (2014), mas, no estudo 
de Fleury, Formiga, Souza & Souza (2017), os quais, 
contribuíram para uma tomada de decisão parcimo-
niosa em relação a estrutura fatorial da EPSO e sua 
abordagem teórica ao comparar os modelos fatoriais 
(isto é, estrutura fatorial ajustada ou não ajustada).

No que diz respeito à análise de preditividade 
entre as variáveis EPSO e as sociodemográficas; das 
inúmeras variáveis apenas três delas predisseram a 
percepção do suporte organizacional (idade, estado 
civil e cargo de chefia). Destas variáveis, chama-se 
atenção ao cargo de chefia, por ter explicado nega-
tivamente, a EPSO; acredita-se que tal condição é 
compreensível devido a grande demando que esta 
área profissional pode assumir, quando pode-se atri-
buir que nesta situacionalidade profissional o “muito 
é sempre pouco” (por exemplo, o profissional é res-
ponsável tanto pela gestão de pessoas no ambiente 
específico do seu trabalho, quanto da organização 
da estrutura e funcionalidade laboral), contribuindo 
para que o trabalhador desta função venha construir 
uma percepção de que a empresa lhe ofereça pouco 
apoio, consecutivamente, faça com que o profissio-
nal gere uma auto-percepção de que a organização 
não tenha ‘tanta preocupação’ com ele. Porém, esse 
resultado se contradiz quando se observou a Anova, a 
qual, revelou maiores escores na percepção do supor-
te organizacional, para aqueles que exercem cardo de 
chefia, isto é, o que assumem tal espaço profissional, 
provavelmente, percebem que a organização lhe for-
nece mais apoio e que reconhece que a organização 
o auxilia para o aperfeiçoamento e produtividade e 
qualidade de vida no trabalho (cf. Abbad, Salloren-
zo, Gama, & Morandini, 1999). Outro resultado que 
chama à atenção é quanto a idade, pois, os funcioná-
rios mais velhos, reconhecem que a organização lhe 
oferece suporte.

Assim, comparando os resultados dos dois cálcu-
los realizados (a análise de regressão e Anova) é pos-
sível que no computar o conjunto de variáveis quanto 
um todo na regressão, a variável em questão poderá 
até predizer negativamente, mas, na especificidade 
da variância da resposta da variável, devido a bai-
xa quantidade de funcionários com cargo de chefia 
(apenas 20% da amostra), estes resultados venham 
gerar novas interpretações, as quais, positivas para 
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o construto do reconhecimento do suporte organi-
zacional, mas, que provavelmente, possa também 
ter sido uma questão que enviesou tais associações 
quando analisou-se esta variável individualmente. 
No que se refere idade, é possível que, devido a idade 
e sua associação a condições mais experientes de pro-
fissionalismo consigo influenciar nestes trabalhado-
res maiores ferramentas para a percepção deste reco-
nhecimento, pois, com o avanço do desenvolvimento 
psicológico – isto é, a maturidade – é bem provável 
que gere nos sujeitos novos mecanismo de relacio-
namento socioprofissional e organizacional, permi-
tindo aperceber condutas humanas, que tangenciam 
aquelas condutas de exigência organizacional e pes-
soal para os mais novos relacionados a direitos e de-
veres de ambos; sendo assim, é bem possível que nos 
trabalhadores mais velhos possa existir, com maior 
facilidade, condutas mais diplomáticas e de cidadania 
organizacional na dinâmica organização-trabalhador.

conclusão

Espera-se que os objetivos deste estudo tenham 
sidos cumpridos (isto é, verificar se a organização 
fatorial da medida de suporte organizacional, a 
partir de indicadores estatísticos mais robustos, se 
mantém em uma amostra com enfermeiros). Os re-
sultados apresentados pretenderam contribuir para 
a explicação de uma área mais humanista, focando 
na perspectiva da percepção que o trabalhador tem 
sobre o investimento na qualidade de vida deste, por 
meio da empresa, especialmente, na organização 
e manutenção do desenvolvimento psicológico do 
trabalhador destinado a uma maior produtividade e 
ajustamento emocional e menor adoecimento labo-
ral, os quais, tem a influência das normas e políticas 
organizacionais da gestão de pessoas frente a dinâ-
mica trabalho-sociedade-organização. 

Mesmo que os resultados observados neste estudo 
tenham sido mantidos, especialmente, em relação a 
estrutura fatorial da medida da percepção de suporte 

organizacional, confirmando a proposta teórica e em-
pírica elaborada por Siqueira et al. (2014), faz-se ne-
cessário, refletir que tais condições avaliadas pelo cons-
truto não ocorre de forma isolada, mas, que poderia se 
associar a cultura da organização, podendo variar na 
intensidade, direção e força correlacional a partir da 
dimensão (individualista ou coletivista) e variação cul-
tural apresentada nas organizações e seus trabalhado-
res; tal perspectiva poderia contribuir numa avaliação 
do suporte organizacional com base na psicodinâmica 
cultural das empresas destinadas empregados, condi-
ção que mereceria avaliar em estudos futuros.

Apesar de que tais resultados sejam confiáveis, é 
preciso organizar e manter uma agenda de pesquisa, 
avaliação e treinamento na área da psicologia organi-
zacional e do trabalho, contemplando tanto os aspec-
tos psicométricos da medida em questão quanto os as-
pectos teóricos e aplicados referentes a fatores macro 
e microssociais; com isso, seria importante em estudos 
posteriores contemplar as dimensões locais, especí-
ficas ou exclusivas da orientação de cada uma dessas 
culturas, com o objetivo de comparar os construtos 
estudados aqui para outro espaço geopolítico e social, 
já que acredita-se que os respondentes poderão mudar 
de concepção e até percepção, quando na mudança do 
contexto sócio organizacional, condição essa que suge-
re novas aplicações desta medida para avaliar a manu-
tenção do construto no ambiente organizacional (For-
miga, Oliveira, Estevam, Fleury & Souza, 2018). 

Por fim, a qualidade psicométrica da EPSO em en-
fermeiros, não diz respeito apenas a qualidade de uma 
medida, mas, busca-se contribuir para o uso de uma 
medida confiável e que poderá ser utilizada quanto 
perspectiva diagnóstica na avaliação da qualidade 
de vida do trabalhador; tal fato, também é útil 
para a avaliação de processos de intervenção sócio- 
organizacional, especialmente, quanto se pretender 
investir em políticas de motivação organizacional de 
inovação e produtividade dos trabalhadores, as quais, 
seriam muito positivas nos estudos na área da psicologia 
organizacional e do trabalho e na gestão de pessoas. 
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