
Tabela 1. Médias e desvio padrão por dimensão dos questionários

Introdução
O imprevisto e súbito aparecimento da pandemia COVID-19 levou a um primeiro

confinamento dos cidadãos em março de 2020. Contudo, os polícias tiveram de

continuar a trabalhar, numa fase de incertezas constantes, tendo sofrido alterações

na sua atividade (ex.: cerco sanitário, controle de passagem entre concelhos, etc.),

o que os tornou vulneráveis ao risco de contágio do vírus, mas sobretudo ao risco de

adoecer psicológico (Brown & Fleming, 2021; Demou et al., 2020). De facto,

diferentes estudos demonstraram o impacto da pandemia na saúde mental,

nomeadamente com o aumento dos níveis de stress no trabalho e de burnout (OECD,

2021; WHO, 2022). As consequências do burnout têm sido amplamente demonstradas

(Civilotti et al., 2022), surgindo em diferentes investigações o suicídio e a

agressividade, fenómenos de preocupação crescente e que importa analisar como

expressão do impacto da pandemia na saúde mental no trabalho (Foley & Massey,

2020; Griffin & Bernard, 2003; Maselli et al., 2022; Queirós et al., 2013).

Objetivos
Identificar em policias, os níveis de burnout e de agressividade, verificar se variam

em função de algumas características sociodemográficas e profissionais, e conhecer

a relação recíproca entre burnout e agressividade.

Metodologia
Participantes: 1.846 polícias da PSP, sendo 91% homens, 27% com posição de chefia,

e variando a idade entre e os 21 e 66 anos (M=45,49) e os anos na PSP entre 1 e 42

anos (M=22,08).

Instrumentos: questionário sociodemográfico/laboral e versões portuguesas do

Burnout Assessment Tool (Schaufeli et al., 2020) e do Agression Questionnaire (Buss

& Perry, 1992).

Procedimento: em 2021, durante a reavaliação do efetivo da Polícia de Segurança

Pública, foi aplicado a nível nacional, o questionário anónimo e confidencial. Os

dados foram analisados através do SPSS versão 27.

Resultados
Os resultados revelaram que os polícias apresentam valores moderados de burnout e

de agressividade (Tabela 1), embora (Gráfico 1) 17% apresentem burnout elevado

(262 policias com nível elevado e 56 com nível muito elevado), predominando no

nível elevado a exaustão (24%) e problemas emocionais (23%), e em menor

expressão, o desinvestimento e problemas cognitivos (ambos com 13%). A idade e

anos de serviço correlacionam-se com as dimensões do burnout, bem como com a

agressividade, irritabilidade e hostilidade. O sexo e a posição de chefia influenciam

os níveis de burnout e de agressividade, com as mulheres a apresentarem maior

burnout e irritabilidade, e os policias sem posição de chefia a apresentarem maior

desinvestimento psicológico. Por fim, o burnout explica 54% da agressividade e esta

explica 51% do burnout, revelando relações recíprocas significativas (Tabela 2).

Discussão e Conclusão
Tendo estado os polícias na linha da frente durante a pandemia (Brown & Fleming,

2021), é importante monitorizar a sua saúde mental, sabendo-se que a sua profissão

os expõe ao risco de adoecer psicológico, particularmente grave no caso da relação

entre burnout e agressividade (Queirós et al., 2013). Esta relação pode prejudicar a

interação com o cidadão, mas também constituir uma fonte de stress no trabalho,

desencadear conflitos psicológicos internos e sofrimento no trabalho, diminuindo a

saúde mental no trabalho (Demou et al., 2020; WHO, 2022).
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Variável (1 a 5) Média Desvio padrão

Exaustão 2,29 ,697

Desinvestimento Psicológico 1,74 ,660

Problemas Cognitivos 1,84 ,627

Problemas Emocionais 1,74 ,588

Queixas Psicológicas 2,23 ,784

Queixas Psicossomáticas 1,91 ,680

Burnout 1,95 ,575

Agressividade Física 1,83 ,465

Agressividade Verbal 2,52 ,508

Irritabilidade 1,86 ,607

Hostilidade 1,95 ,609

Agressividade Total 1,99 ,444

A RELAÇÃO ENTRE BURNOUT E AGRESSIVIDADE EM POLÍCIAS

DURANTE A PANDEMIA COVID-19

Tabela 2. Preditores das variáveis psicológicas (regressão método Enter)
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Dimensões
Preditores

R Square
R Square

change
F P

Burnout Sociodemográficas ,016 ,016 15,114 ,001***

Profissionais ,022 ,006 5,876 ,003**

Agressividade ,535 ,512 504,369 ,001***

Agressividade

Burnout ,537 ,537 354,567 ,001***

Sociodemográficas ,539 ,002 4,644 ,010**

Profissionais ,540 ,000 ,480 ,619
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*** p <,001   ** p <,010    * p< ,050   

Gráfico 1. Distribuição por níveis de burnout
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