BURNOUT

António Leitão da Silva
Universidade da Maia
leitao.silva@cm-porto.pt
Maria José Pinto da Costa
Instituto Ciência Biomédicas Abel Salazar | Universidade do Porto
mjcspintodacosta@gmail.com

em contexto
policial

Sofia Calder Barbosa
Instituto Ciência Biomédicas Abel Salazar | Universidade do Porto
sofiacbar97@gmail.com

Resultados
Os resultados revelaram, de modo geral, baixos níveis de burnout. Contudo, 46,2%
dos participantes apresentaram níveis de burnout moderado/elevado, 27,7% níveis
de exaustão emocional elevada, 18,5% níveis de despersonalização elevado e 43,7%
níveis baixos de realização pessoal. No que respeita à variabilidade do burnout em
função de características sociodemográficas e profissionais, é possível afirmar que
os níveis do burnout dos agentes da Polícia Municipal do Porto não variam de forma
significativa em função de variáveis sociodemográficas e que variam significativamente

Introdução

em função de apenas três variáveis profissionais, nomeadamente a atividade exercida,

O burnout é um fenómeno ocupacional que prejudica fortemente a saúde mental dos

efetuam Serviços Operacionais de Trânsito apresentam significativamente um nível

trabalhadores, tendo aumentado durante a pandemia COVID-19. Consiste na resposta

mais elevado de despersonalização e de burnout. Por sua vez, foi comprovado que os

desadequada à exposição do stress laboral crónico, cujos sinais afetam as dimensões

agentes que efetuam serviços remunerados indicam um nível significativamente maior

afetiva, cognitiva, física, comportamental e motivacional. Quando a síndrome se

de despersonalização. Verificou-se ainda que os agentes que trabalham 10 horas ou

instala é muito difícil inverter esse estado físico e mental de exaustão, tornando-se

mais experienciam um nível significativamente mais elevado de exaustão emocional,

uma preocupação para as organizações. A atividade policial é exercida em contextos

de despersonalização e de realização pessoal.

os serviços remunerados e as horas de trabalho diárias. Concluiu-se que os agentes que

de risco, perigo e stress que favorecem o desenvolvimento da síndrome de burnout,
dado que o polícia lida com diversas problemáticas, desafios, incertezas e situações de
emergência que exigem uma disponibilidade física e mental muito elevada. Contudo,
durante a pandemia os policias enfrentaram ainda mais exigências no seu trabalho,
ficando mais vulneráveis ao burnout.

Objetivos
Este estudo teve como objetivo identificar os níveis de burnout nos agentes da Polícia
Municipal do Porto (PMP) e verificar se estes variam em função de características
sociodemográficas/profissionais.

Metodologia
Os dados foram recolhidos online, entre maio e agosto de 2021, através de um
questionário sociodemográfico/profissional e do Maslach Burnout Inventory.
Participaram, de forma anónima e voluntária, 119 agentes da PMP (58% do efetivo),
sendo 93% homens e estando 42% em serviços operacionais de policiamento e 31%
no trânsito.
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