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Introdução 

Ao longo das últimas décadas têm surgido mudanças nos processos de trabalho a nível 

da produção e da sua organização e, a exigência da qualidade dos serviços prestados cria a 

necessidade de desenvolvimento de novas habilidades por parte dos profissionais de vários 

setores (Silva, Silva, Costa & Mentes, 2015). 

O stress relacionado ao trabalho ou stress ocupacional, ocorre quando a pessoa 

interpreta uma situação como excedendo a sua capacidade adaptativa. Se por um lado o 

trabalhador interpreta um trabalho extra como uma ameaça ao seu lazer e ao convívio com a 

família, por outro, as pessoas pode percecionar o trabalho como um desafio (Grazziano & 

Bianchi, 2010).  

Para Silva et al., (2015) a síndrome de burnout constitui-se como uma resposta 

emocional que emerge das situações de stress ocupacional e das relações interpessoais. É 

caracterizada por determinados sintomas, tanto físicos como psíquicos e de intensa carga 

emocional, com sentimentos de frustração associados à pessoa e ao contexto laboral. 

França, Oliveira, Lima, Melo, & Silva, (2014), consideram a Síndrome de burnout 

uma experiência subjetiva de caráter negativo constituída por cognições, emoções e atitudes 

negativas em relação ao trabalho e às pessoas. É um problema social, associada a vários tipos 

de disfunções que pode levar a perda total da capacidade para exercer a profissão. 

Medeiros-Costa, Maciel, Rêgo, Lima, L Silva & Freitas, G. (2017) afirmam que o 

burnout é uma síndrome psicológica decorrente da tensão emocional que envolve uma 

exposição prolongada a situações de stress interpessoais e, pode ser caracterizado por três 

dimensões: desgaste emocional ou exaustão, despersonalização ou ceticismo e incompetência 

profissional ou reduzida realização profissional  

O desgaste emocional manifesta-se por sensações de estar além dos limites e pela 

deterioração dos recursos físicos do indivíduo (Medeiros-Costa et al., 2017). A sobrecarga e 

os conflitos pessoais no trabalho refletem-se a médio/longo prazo em sentimentos de 

esgotamento, falta de energia, falta de motivação e incapacidade de relaxar (Grazziano & 

Bianchi, 2010). 
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Para França et al., (2014) a dimensão despersonalização manifesta-se através de 

atitudes negativas de cinismo e rigidez direcionadas às pessoas destinatárias do trabalho. O 

profissional desenvolve atitudes insensíveis em relação às pessoas e cria barreiras para não 

permitir a influência dos problemas e sofrimentos alheios na sua vida.  

Por fim, a dimensão da incompetência profissional ou reduzida realização profissional 

refere-se à sensação de incompetência e duvida quanto à aptidão para exercer a profissão. O 

profissional tende a deixar de se envolver com o trabalho, sente inadequação pessoal e 

profissional o que afeta as suas habilidades para a realização das suas funções (Grazziano & 

Bianchi, 2010). As avaliações negativas que o profissional faz relativamente ao seu 

desempenho no trabalho e ao futuro na profissão, podem levar a sentimentos de insatisfação, 

de incompetência e baixa autoestima (França et al.,2014). 

França et al. (2014), organizam os fatores de risco que potenciam o desenvolvimento 

do burnout em quatro dimensões: a organização, o indivíduo, o trabalho e a sociedade.  

No que concerne à dimensão organização, os índices elevados de burnout  surgem 

devido à burocracia, à falta de autonomia, às mudanças organizacionais frequentes, à falta de 

confiança, ao respeito e consideração entre membros de equipa, à comunicação ineficiente, ao 

ambiente físico e aos riscos associados à profissão. Já fatores individuais têm em conta os 

padrões de personalidade, o locus de controle externo, o demasiado envolvimento, os 

indivíduos com características individuais de pessimismo, perfecionismo, controladores, 

passivos e com elevadas expectativas e idealismo em relação à profissão. Quanto aos fatores 

laborais, os elevados níveis de burnout relacionam-se com a sobrecarga, o baixo nível de 

controle, as situações inesperadas, os sentimento de injustiça e de iniquidade, os turnos, o tipo 

de ocupação, o precário suporte organizacional, os relacionamentos conflituosos entre 

colegas, a relação próxima/conflituosa do trabalhador com as pessoas que cuida e a sua 

influência no papel que desempenham. Por fim, os fatores sociais englobam a falta de suporte 

social e familiar, valores e normas culturais (França et al., 2014). 

França et al. (2014) descrevem também os sintomas associados ao burnout que podem 

ser: físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos. Os sintomas físicos englobam: a fadiga 

constante e progressiva, as perturbações do sono, as dores musculares e osteomusculares, as 

cefaleias, as enxaquecas, as perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, os transtornos 

cardiovasculares, as disfunções respiratórias, as disfunções sexuais e alterações menstruais em 
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mulheres. Quanto aos psíquicos, incluem a falta de atenção, as alterações de memória, a 

lentificação do pensamento, o sentimento de alienação e solidão, a impaciência, o sentimento 

de insuficiência, a baixa autoestima, a labilidade emocional, a dificuldade de autoaceitação, a 

astenia, o desânimo, a disforia, a depressão, a desconfiança e a paranóia. Nos sintomas 

comportamentais verifica-se a negligência ou excesso de escrúpulos, a irritabilidade, o 

aumento da agressividade, a incapacidade para relaxar, a dificuldade na aceitação de 

mudanças, a perda de iniciativa e o aumento do consumo de substâncias e suicídio. Por fim, 

os sintomas defensivos refletem a tendência ao isolamento, os sentimentos de onipotência, a 

perda do interesse pelo trabalho ou até para o lazer, o absenteísmo, a ironia e o cinismo. 

O burnout pode levar ao desenvolvimento de doenças físicas, com maior incidência 

nas doenças cardiovasculares, assim como, perturbações emocionais e psicológicas, como a 

ansiedade, a depressão e a baixa autoestima, o que se repercute diretamente no desempenho e 

organização do serviço. Situações de diminuição da produtividade, de absenteísmo, de alta 

rotatividade e de violência no local de trabalho geram perdas importantes na economia 

empresarial (Grazziano & Bianchi, 2010). 

Alonso (2014) aborda medidas preventivas a ter em consideração e categoriza-as e três 

grupos: estratégias individuais, estratégias grupais e estratégias organizacionais.  

As estratégias individuais referem-se à capacidade de resolução de problemas, à 

assertividade, à gestão do tempo de forma eficaz, à formação e capacitação profissional, à 

competência laboral, ao estabelecimento de parâmetros e objetivos e à participação em 

programas de combate ao stress. No que diz respeito às estratégias grupais, estas consistem 

em procurar apoio no seio de um grupo juntamente com os colegas de profissão e 

supervisores. Deste modo, os indivíduos melhoram as suas capacidades, obtêm novas 

informações e apoio emocional. Quanto às estratégias organizacionais consiste em criar um 

ambiente organizacional do qual seja possível a participação ativa dos profissionais nas 

decisões laborais. Deve-se proporcionar condições de trabalho atrativas e gratificantes, 

modificar os métodos de prestação de cuidados, reconhecer a necessidade de educação 

permanente e investir no aperfeiçoamento profissional (Barreto, 2008, cit. por Alonso, 2014). 

Relativamente ao tratamento, o processo passa por reconhecer e prestar atenção aos 

sinais de alerta da síndrome, por reverter e diminuir os danos e os sintomas e por ter 
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resiliência e resistência ao stress por meio do cuidado da saúde física e emocional 

(Helpguide.org, 2014 cit. por Alonso, 2014) 

Alonso (2014) considera que as avaliações das situações de stress ocupacional 

permitem perceber se a causa do stress é o ambiente profissional ou as caraterísticas 

individuais e de personalidade do indivíduo.  

O trabalho com pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência é 

extremamente exigente do ponto de vista físico e psicológico. Em Portugal existem poucos 

estudos que analisem as consequências das exigências profissionais do trabalho com as 

pessoas com necessidades especiais, sendo que na sua maioria dedicam-se ao estudo do 

impacto do burnout nos cuidadores informais. 

A presente dissertação está dividida em dois estudos empíricos complementares. O 

primeiro estudo, intitulado “Síndrome de burnout e Estratégias de coping nos Cuidadores 

Formais de Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiência de uma 

IPSS”, tem como objetivo compreender este fenómeno e a vulnerabilidade dos profissionais 

da instituição ao stress ocupacional crónico/ burnout, bem como as estratégias utilizadas 

pelos cuidadores formais para fazer face à síndrome de burnout. 

O segundo estudo, que se intitula “Síndrome de burnout nos Cuidadores Formais de 

Jovens e Adultos com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiência de uma IPSS: Traços de 

personalidade como fator de vulnerabilidade”, pretende verificar o papel dos traços da 

personalidade como fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento da síndrome de burnout. 
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ESTUDO EMPÍRICO I 

“Síndrome de Burnout e Estratégias de coping dos Cuidadores Formais de Jovens e 

Adultos com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiências de uma IPSS” 

“Burnout Syndrome and Coping Strategies in Formal Caregivers of IPSS Youth and 

Adults with Intellectual Disabilities 
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Resumo 

A síndrome de burnout é uma das consequências mais impactantes do stress 

ocupacional/profissional, pelo que, tem sido um tema bastante abordado pela investigação 

científica, sobre tudo nos considerados grupos de risco. A presente investigação tem como 

objetivo principal avaliar a prevalência dos níveis de burnout relativamente às dimensões 

exaustão, despersonalização e realização pessoal e identificar as estratégias de coping utilizadas 

pelos cuidadores formais. Procurou-se ainda identificar a relação existente entre as variáveis 

sociodemográficas, o burnout e as estratégias de coping dos profissionais.  

A amostra é composta por 68 cuidadores formais com idades entre os 25 e os 59 anos (M = 

38.9; DP = 8.6). Dos participantes, 48 são do sexo feminino (70.6%) e 20 do sexo masculino 

(29,4). 

Os instrumentos utilizados incluíram o questionário socio demográfico, o Maslach Burnout 

Inventory – (M.B.I) e o Brief-COPE. 

Os resultados obtidos sugerem que 25,0% dos cuidadores apresentam altos níveis de exaustão 

emocional e 54.4% com baixa realização profissional.  

No que concerne às estratégias de coping, verificou-se que o planear (M = 3.78; DP = 1.35) e a 

reinterpretação positiva (M = 3.65; DP = 1.35), apresentam as médias mais altas, ou seja, são 

as estratégias mais utilizadas pelos cuidadores da IPSS.  

Palavras-Chave: cuidadores formais, burnout, estratégias de coping 
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Abstract 

 

Burnout syndrome is one of the most impactful consequences of occupational / occupational 

stress, because it has been a topic that has been widely addressed by scientific research, 

especially in risk groups. This research aims to evaluate the prevalence of burnout levels in 

relation to the dimensions Exhaustion, Depersonalization and Personal Achievement and 

identify as coping Strategies Used by Trained Caregivers. We also sought to identify an existing 

relationship between sociodemographic variables, burnout and coping strategies of 

professionals. 

One sample consisted of 68 trained assistants aged 25 to 59 years (M = 38.9; SD = 8.6). Of the 

participants, 48 are female (70.6%) and 20 males (29.4). 

The instruments used include the socio-demographic questionnaire, the Maslach Burnout 

Inventory - (M.B.I) and the Brief-COPE. 

The results suggest that 25.0% of those involved had high levels of emotional exhaustion and 

54.4% had low professional accomplishment. 

Regarding coping strategies, it was found that planning (M = 3.78; SD = 1.35) and positive 

reinterpretation (M = 3.65; SD = 1.35) have the highest averages, ie, the strategies most used 

by IPSS caregivers.. 

Keyword: formal caregivers, burnout, coping strategies 
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Síndrome de Burnout e Estratégias de coping nos Cuidadores Formais de Jovens e 

Adultos com Deficiência Intelectual e/ou Multideficiências de uma IPSS 

A atividade profissional de cuidador de pessoas portadoras de deficiência intelectual 

e/ou multideficiência, significa lidar diariamente com incapacidades e limitações 

significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo da pessoa (Silva 

& Fedosse 2018). 

As estimativas apontam para uma prevalência da deficiência em Portugal de 5% entre 

a população residente com idades compreendidas entre os 5-14 anos, de 4% dos 15-24 anos, 

de 11% entre os 25-64 anos e de 42% para a população residente com 65 ou mais anos (Pinto, 

& Pinto (2017). 

As pessoas com deficiência intelectual sempre sofreram preconceitos e são vistas 

como aquelas que necessitam de ajuda para existir. São representadas pelos seus familiares e 

significativos e apoiados diariamente por cuidadores informais ou formais, dependendo da sua 

institucionalização ou não (Silva, & Fedosse, 2018).  

A designação de cuidador assume uma distinção essencial, concretamente entre 

cuidador informal e cuidador formal (Meireles, 2016). O cuidador informal é a pessoa, que 

pela sua proximidade, assume a responsabilidade do bem-estar físico, emocional e 

desenvolvimental de outra pessoa, sem ser remunerado. Por outro lado, o cuidador formal é 

um profissional que assume o exercício de uma profissão, para a qual teve preparação 

académica e/ou profissional, sendo por isso remunerado (Martins, Cunha, Guerreiro, & 

Marques, 2015). Nos cuidadores formais, incluem-se os serviços sociais estatais e locais, os 

serviços de apoio domiciliário, os centros de dia, as instituições de solidariedade social e as 

instituições com fins lucrativos (Meireles, 2016).  

O conceito de cuidador formal compreende uma diversidade de pessoas, que realizam 

o seu trabalho numa instituição direcionada para a prestação de cuidados e, pode ser definida

relativamente a duas categorias: os cuidadores de ação direta, que prestam apoio direto ao 

utente e cuidador de ação indireta, que assumem funções burocráticas (Martins, 2016).  

A profissão de cuidador formal é árdua e complexa e requer saber lidar com as 

situações de stress no trabalho (Meireles, 2016). É um serviço extremamente exigente e 
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desgastante física, psicológica e emocionalmente que pode conduzir a queixas de cansaço, de 

fadiga, de sobrecarga, de stress, de ansiedade e depressão (Ferreira, 2012).  

Os cuidadores formais auxiliam nas atividades básicas e instrumentais da vida diária 

dos utentes (Martins et al, 2015), que incluem o apoio na alimentação, na higiene pessoal, na 

administração de medicação, no acompanhamento aos serviços de saúde e nas atividades 

ocupacionais (Ferreira, 2012). É atividade que requer a capacidade de gerir os desafios da 

profissão e proporcionar apoio emocional e segurança ao indivíduo (Pereira, Marques & 

Gaspar, 2014). Além do mais, Pinheira & Beringuilho (2017) referem que os profissionais são 

responsáveis pela maior parte dos cuidados prestados, trabalham longas horas, são mal pagos, 

recebem benefícios mínimos e são propensos a lesões e depressão. Sente-se pouco 

valorizados pelos superiores, o que resulta em fator de desmotivação, elevada insatisfação no 

trabalho, deficiente desempenho profissional e fracas relações pessoais e profissionais. 

Ademais, a profissão de cuidador tem um caracter pouco atrativo, sendo invocados como 

fatores justificativos, a natureza do trabalho, a natureza da instituição e as condições de 

trabalho neste setor o que leva muitos trabalhadores a explorar outras oportunidades laborais.  

A maioria dos cuidadores formais não possuem uma formação específica para a prestação de 

cuidados, sendo que as competências adquiridas, advêm da experiência da interação diária 

estabelecida com os utentes. As dificuldades na comunicação, a incapacidade de lidar com os 

distúrbios comportamentais, a falta de tempo para o planeamento e a realização das tarefas 

ocupacionais, a falta de recursos disponíveis e o pouco envolvimento na dinâmica 

institucional, são também apontados como dificuldades Ferreira (2012). 

Praticamente todos os estudos consideram que a sobrecarga de trabalho, o trabalho por 

turnos e a responsabilidade atribuída aos trabalhadores promove dificuldades de adaptação, 

fadiga, sono de má qualidade, falta de motivação, alterações de memória e momentos de 

sofrimento e vulnerabilidade física e emocional (Pereira et al, 2014).  

França et al. (2014) explicam que os profissionais que não dispõem de recursos para 

lidar com as situações inerentes à profissão, como as descompensações psiquiátricas, poderá 

acarretar prejuízo na qualidade de vida. Pereira et al. (2014) afirmam que o profissional ao 

vivenciar determinadas emoções, como a ansiedade, o medo, a raiva, a preocupação, a falta de 

apoio e a solidão faz avaliações negativas relativamente ao seu desempenho no trabalho e ao 
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seu futuro naquela profissão, derivando daí sentimentos de insatisfação, de incompetência e 

de baixa autoestima  

Os riscos e os constrangimentos da exposição prolongada a condições de stress 

laboral, produz stress ocupacional extremo e o seu desenvolvimento pode provocar burnout. 

As tensões continuas vivenciadas pelo cuidador formal podem causar rutura na adaptação do 

individuo às situações de stress, resultando daí um desequilíbrio entre as exigências 

profissionais e os recursos pessoais (Martins, 2016) 

Para Maslach e Schaufeli (1993), cit.in Marques (2013), um longo período de 

exposição a tensões e pressões de natureza profissional, resulta em stress ocupacional e em 

falta de recursos para lidar com as exigências.  

Maslach, Jackson, Leiter (1996, propõem um modelo explicativo para o burnout. A 

perspetiva estabelece uma relação entre as caraterísticas pessoais do individuo e as 

especificidades do ambiente do trabalho, abordando-o como uma síndrome tridimensional 

Meireles, (2016),  sendo elas, segundo Medeiros-Costa et al. (2017), o desgaste emocional ou 

exaustão, despersonalização ou ceticismo e incompetência profissional ou reduzida realização 

profissional.  

As relações de exaustão no âmbito da despersonalização definem, essencialmente, este 

modelo, sendo que a exaustão não surge apenas relacionada com a despersonalização, mas faz 

a ponte entre os fatores organizacionais e aquela. Em consequência, são vários os autores que 

entendem que a sobrecarga de trabalho não tem um impacto direto na despersonalização, mas 

apenas no que à exaustão diz respeito. (Meireles, 2016).  

O desgaste emocional é a dimensão que tem como fonte a sobrecarga e o conflito 

pessoal no trabalho e manifesta-se através da exteriorização de sensações de estar para além 

dos limites e por sentimentos de esgotamento, falta de energia, desmotivação e incapacidade 

em relaxar (Grazziano & Bianchi, 2010). Relativamente a despersonalização, verifica-se 

atitudes de cinismo e rigidez direcionadas às pessoas do contexto laboral, ou seja, o 

profissional, cria barreiras de forma a não permitir e a se defender da carga emocional e dos 

problemas e sofrimentos dos outros na sua vida. (França et al., 2014). A última dimensão, 

associada à sensação de incompetência profissional, retrata o questionamento do profissional 

relativamente à escolha da profissão. Esta dimensão, marcada pela dúvida nas aptidões para 
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exercer a profissão, poderá conduzir o cuidador a deixar de se envolver no trabalho, sentindo 

inadequação pessoal e profissional e reduzida produtividade (Grazziano & Bianchi, 2010). 

As investigações de Maslach e Schaufeli (1993), cit. in Meireles (2016), comprovam 

que os fatores relacionados com o trabalho, tais como: o local de trabalho, a subcarga, a 

orientação e hierarquia a que o indivíduo está sujeito, isolamento social, objetivos da 

instituição, autonomia, tipo de liderança e supervisão, estimulação e contato com os utentes, 

estão mais fortemente relacionados com o burnout do que os fatores biológicos ou pessoais.  

Nos estudos realizados por Cordes e Dougherty (1993), verificou-se uma estreita 

relação entre o burnout e a experiência do profissional, concluindo-se que os indivíduos mais 

jovens na função apresentavam níveis mais elevados de burnout em relação ao mais 

experientes no trabalho, nomeadamente nas dimensões da exaustão emocional e 

despersonalização. Verificou-se ainda existir uma relação entre o stress ocupacional e o 

estado civil, sendo que os indivíduos solteiros parecem ser mais sensíveis quando comparados 

com os indivíduos casados, relacionando o casamento com uma maior satisfação profissional 

Meireles, (2016). 

Num inquérito nacional realizado pela Deco em 2018, com 1146 portugueses, revelou 

que três em cada 10 inquirido estavam em risco de burnout. A maioria dos que indiciaram 

estar em risco de desenvolver esta síndrome manifestaram insatisfação com o trabalho. De 

entre as explicações para o descontentamento, destacam-se o conteúdo das próprias funções, 

que os trabalhadores vislumbram como (im)possibilidades de progressão na carreira, e a (má) 

relação com os superiores hierárquicos. Os dados apontam que 63% dos portugueses que se 

dizem insatisfeitos com as oportunidades de progressão na carreira, 41% estão em risco de 

burnout. Relativamente à insatisfação com o reconhecimento do trabalho 50% dos 

portugueses que se mostram insatisfeitos, 46% estão em risco de burnout. No que diz respeito 

ao horário de trabalho, 28% dos inquiridos, 54% estão em risco de burnout. Por fim, o 

desagrado com a relação com os superiores hierárquicos, dos 24% que se mostraram 

insatisfeitos, 59% estão em risco de burnout. 

O estudo concluiu que em 77% dos casos, os inquiridos são trabalhadores efetivos, e 

três quartos trabalham total ou parcialmente na área em que se especializaram em termos 

profissionais ou académicos. Dos que têm formação superior, 81% exercem funções na sua 

área de especialização. Contudo, no geral, só 37% manifestaram estar muito satisfeitos com 
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aquilo que fazem. Neste caso, 15% manifestam sinais de esgotamento. Por fim, trabalhar ou 

não na área de especialização parece não se refletir nos números do burnout, sendo que 30% 

dos que exercem funções na sua área estão em risco, contra 33% dos que não o fazem 

(Ramos, 2018). 

A vulnerabilidade dos profissionais ao stress depende da sua habilidade para lidar com 

situações de stress. A capacidade de lidar com essas situações varia mediante a forma como o 

organismo do profissional se adapta e responde de forma a se proteger do stress ocupacional e 

do desenvolvimento da síndrome de burnout (Zomer & Gomes, 2017).  

Uma das estratégias protetoras utilizadas que ressalta é o coping, contudo, segundo 

Lazarus & Folkman (1984) a pessoa terá de avaliar e compreender a natureza do problema, os 

recursos pessoais e sociais que possui e ainda analisar o resultado do esforço do coping.  

 O coping é uma resposta cognitiva e comportamental, determinada em parte pelos 

recursos internos e externos, que previne e diminui a ameaça e o sofrimento perante situações 

indutoras de stress no ambiente de trabalho (Zomer & Gomes, 2017). 

Na literatura é citada dois tipos de estratégias de coping, sendo elas as estratégias 

focadas no problema e as estratégias focadas nas emoções.  

Quando os problemas estão relacionados com o trabalho, são invocadas de forma mais 

evidente as estratégias focadas no problema do que as estratégias focadas nas emoções, sendo 

estas últimas mais restritas de ser expressas neste contexto. Contudo o coping focado nas 

emoções está relacionado com a regulação dos estados emocionais e as atitudes tomadas pelo 

profissional para dar resposta e proteger-se do problema. (Zomer & Gomes, 2017).  

Relativamente ao coping focado no problema, é necessário um certo nível de controlo 

e segurança por parte do trabalhador, o que de certa forma, pode ser dificultado pelas 

alterações organizacionais implícitas no mundo laboral (Silva 2016). A pessoa procura agir, 

de uma forma ativa e direta sobre o evento ameaçador com vista a solucioná-lo, removê-lo ou 

alterá-lo, estabelecendo assim planos de ação (Zomer & Gomes, 2017). 

 Cartwright & Cooper (1996). salientam que o tipo de apoio organizacional e a medida 

em que os profissionais o percecionam, são fatores externos que têm uma influência 

significativa nas estratégias de coping utilizadas.  
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Desta forma, é de salientar que o coping no trabalho envolve não só o trabalhador, mas 

também a organização, de forma a resolver os problemas associados às tarefas laborais e a 

obter resultados mais satisfatórios para ambas as partes (Zomer & Gomes, 2017). A 

investigação identificou que o tipo de estratégia de coping utilizada associam-se às 

preferências individuais em detrimento dos recursos pessoais, externos ou sociais que cada 

um dispõe para lidar com determinada situação. Assim, a literatura enumera várias estratégias 

de coping para fazer fase aos problemas e situações indutoras de stress (Silva 2016). 

Segundo Carver, Sheier e Weintraub (1989) cit. in Silva (2016), o coping ativo é uma 

das estratégias utilizadas e surge como um processo para remover, atenuar ou melhorar os 

efeitos da situação causadora de stress. Por outro lado, o planeamento é uma estratégia que 

consiste em pensar nas alternativas para lidar com a situação. Outra estratégia apontada por 

Silva (2016) é a auto-distração, que consiste na capacidade de desenvolver atividades de 

forma a que o foco não seja a situação causadora de stress. A capacidade de esperar por uma 

oportunidade para agir, a necessidade procurar apoio social ou de focar na expressão de 

emoções e sentimentos, o desinvestimento comportamental, o desligamento mental, a 

reinterpretação positiva, a negação, a aceitação, a religião, o humor, o uso de substâncias ou 

qualquer outra tentativa de resposta às situações indutoras de stress, são consideradas 

estratégias de coping, tenha estas ou não sucesso no resultado. 

O estudo realizado por Martins (2012), verificou que em Portugal os cuidadores 

formais de pessoas com deficiência mental utilizavam como principais estratégias o coping 

ativo, o planear, a reinterpretação positiva, a aceitação, a utilização do suporte instrumental, a 

utilização do suporte emocional e a expressão de sentimentos.  

Santos (2011), através da utilização do Brief COPE numa amostra com técnicos de 

saúde, constatou que os profissionais avaliavam de forma positiva as situações de maior 

ansiedade ou stress, recorrendo com frequência a estratégias de coping proativas como o 

planear (84,6%), coping ativo (76,9%) e a aceitação (67,3%). Estes resultados corroboram os 

obtidos por Britto e Carvalho (2003), cit.in Santos (2011).  Em estudos similares realizados na 

Tailândia e no Canadá, mostraram que os profissionais de saúde utilizam estratégias 

proactivas. 

Segundo Pereira et al, 2014) existem variáveis que parecem influenciar a capacidade 

de coping dos cuidadores, sendo que a formação específica na profissão da deficiência 
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intelectual e/ou multideficiências e o grau de escolaridade parecem potenciar o aumento do 

recurso da estratégia da confrontação, desempenhando assim um papel importante na 

capacidade de resolução de problemas. 

Carlotto & Câmara, 2008, afirmam que os profissionais que utilizam com maior 

frequência as estratégias de negação e/ou evitação possuíam maiores níveis de exaustão 

emocional. No que diz respeito à despersonalização, esta mostrou-se associada à estratégia de 

confronto e também com o uso da estratégia de humor e abandono de esforços para a 

resolução da situação. Por outro lado, os profissionais que utilizavam o tipo de estratégia 

focada no problema e que procuravam apoio social, apresentavam pontuações mais elevadas 

na dimensão de realização profissional no trabalho. Por sua vez, a realização profissional 

apresentou uma relação com a concentração de esforços para resolução de problemas, 

reinterpretação positiva e com o uso de álcool e drogas. A investigação conclui que as 

estratégias de coping utilizadas em situações de stress laboral e forma como a pessoa lida e 

emprega os recursos disponíveis perante uma situação indutora de stress, podem ser um fator 

proteção face à síndrome de burnout. 

Objetivos e hipóteses do presente estudo 

O presente estudo teve como objetivo principal verificar, num primeiro momento a 

prevalência dos níveis de burnout relativamente às dimensões exaustão, despersonalização e 

realização pessoal e identificar as estratégias de coping utilizadas pelos cuidadores formais de 

uma IPSS . Num segundo momento, procurou-se identificar a relação existente entre as 

variáveis sociodemográficas, o burnout e as estratégias de coping dos profissionais. 

Atendendo aos objetivos propostos, as hipóteses formuladas foram as seguintes: 

Hipótese 1: Existe associações estatisticamente significativas entre as dimensões da 

síndrome de burnout e as variáveis sociodemográfica (sexo, idade, estado civil, filhos 

habilitações literárias, o horário semanal e trabalho por turnos) 

Hipótese 2: Existe associações estatisticamente significativas entre as dimensões da 

síndrome de burnout e as opiniões dos cuidadores formais (trabalho desgastante, ambiente de 

trabalho, relacionamento com colegas e utentes, apoio dos superiores, e trabalho 

reconhecido). 
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Hipótese 3: Existe correlações positivas entre as dimensões da síndrome de burnout e 

as estratégias de coping utilizadas pelos cuidadores formais. 

Método 

O presente estudo é de carater quantitativo. É pretendido quantificar e relacionar o 

burnout com os dados sociodemográfico e com as estratégias de coping utilizadas pelos 

cuidadores formais de uma IPSS. Os dados foram recolhidos num único momento através de 

do Questionário Sociodemográfico, do Maslach Burnout Inventory e do questionário Brief 

COPE e posteriormente inseridos na base de dados SPSS (versão 24 para Windows). 

Participantes 

Os participantes da amostra foram selecionados por conveniência. Dos 100 

colaboradores, aceitaram participar neste estudo 68 cuidadores de uma IPSS, com idades entre 

os 25 e os 59 anos colocar (M = 38.9; DP = 8.6. Predominaram os cuidadores do sexo 

feminino (70.6%). Relativamente ao estado civil, 30 (44.1%) eram solteiros; 24 (35.3%) eram 

casados; 7 (10.3%) viviam em união de facto e 7 (10.3%) eram divorciados. Dos 68 

cuidadores, a maioria tinha filhos (61.8%). Quanto às habilitações literárias, 28 (41.2%) 

tinham um grau superior; 1 (1.5%) um Bacharelato; 19 (27.9%) uma Licenciatura e 8 (11.8%) 

um Mestrado. Existiam ainda 32 (47.1%) com o Ensino Secundário; 1 (1.50%) com o 1º 

Ciclo, 1 (1.50%) com o 2º Ciclo e 6 (8.80%) com o 3º Ciclo. 

 

Tabela 1  

Medidas descritivas relativamente à caraterização da amostra 

Participantes  N (68) % 

Sexo Masculino 20 29.4% 

 Feminino 48 70.6% 

Idade 25-29 anos 12 17.6% 

Mínimo-máximo: 25-59 30-39 anos 27 39.7% 

Média (DP): 38.9 (8.6) 40-49 anos 21 30.9% 

 50-59 anos 8 11.8% 

Estado civil Solteiro (a) 30 44.1% 

 Casado (a) 24 35.3% 
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União de Facto 7 10.3% 

Divorciado (a) 7 10.3% 

Filhos Sim 42 61.8% 

Não 26 38.2% 

Hab. Literárias 1º Ciclo 1 1.5% 

2º Ciclo 1 1.5% 

3º Ciclo 6 8.8% 

Ensino Secundário 32 47.1% 

Bacharelato 1 1.5% 

Licenciatura 19 27.9% 

Mestrado 8 11.8% 

Na Tabela 2 são apresentadas informações relativas ao trabalho desempenhado na 

IPSS. Predominam os auxiliares de ação direta (52.9%) e os cuidadores que têm tempo de 

serviço até 10 anos (30.9% de 1 a 5 anos e 27.9% de 5 a 10 anos). No que se refere à resposta 

social, as mais referidas foram CAO (23.5%), todas as valências (27.9%) e o Lar Residencial 

2 (19.1%). A maioria dos cuidadores participantes no estudo trabalham 35 horas semanais 

(44.1%) ou 40 horas semanais (42.6%) e trabalham no período diurno (64.7%) – 35.3% 

trabalham por turnos. 

Tabela 2 

 Caraterização da amostra - dados profissionais 

N % 

Profissão Auxiliar de ação Direta 36 52.9% 

Professor (a) 9 13.2% 

Administrativo(a) 5 7.4% 

Diretor(a) Técnico(a) 4 5.9% 

Terapeutas Ocupacionais 4 5.9% 

Serviço Social 3 4.4% 

Cozinheiro(a) 3 4.4% 

Psicólogo (a) 2 2.9% 
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 Terapeuta da Fala 1 1.5% 

 Fisioterapeuta 1 1.5% 

Tempo de serviço 1-5 anos 21 30.9% 

 5-10 anos 19 27.9% 

 10-15 anos 11 16.2% 

 15-20 anos 15 22.1% 

 25-30 anos 2 2.9% 

Resposta social CAO 16 23.5% 

 Todas as Valências 19 27.9% 

 Lar Residencial 2 13 19.1% 

 Lar Residencial 1 6 8.8% 

 Formação Profissional 4 5.9% 

 Lar de Apoio 3 4.4% 

 Escola de Ensino Especial 3 4.4% 

 Centro de Atendimento 2 2.9% 

 Administração 2 2.9% 

Horário semanal 35 horas 30 44.1% 

 38 horas 9 13.2% 

 40 horas 29 42.6% 

Trabalho por turnos Sim 24 35.3% 

 Não 44 64.7% 

 

Relativamente às opiniões sobre o trabalho na IPSS (Tabela 3), a maioria revelou que 

o trabalho é desgastante (83.8%) e que o ambiente do trabalho é razoável (70.6%) – 29.4% 

consideram que o ambiente de trabalho é bom. O relacionamento com os colegas foi 

considerado bom por 63.2% dos cuidadores (36.8% responderam razoável) e o 

relacionamento com os utentes foi considerado bom por 91.2% dos cuidadores (8.8% 

responderam razoável). A maioria dos cuidadores referiu que sente o apoio dos seus 
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superiores quando existe algum problema no contexto de trabalho (88.2%) e sente que o seu 

trabalho é reconhecido (61.8%).  

Importa referir que as questões formuladas tiveram como objetivo, recolher 

informações relativamente à perceção dos cuidadores em relação à atividade profissional, bem 

como validar as suas opiniões com as afirmações de Grazziano & Bianchi, (2010); França et 

al., (2014) e Maslach e Schaufeli (1993), cit. in Meireles (2016), relativamente às 

manifestações emocionais e comportamentais retratadas na três dimensões do burnout. 

Tabela 3  

Caraterização da amostra - opiniões sobre o trabalho na IPSS 

VARIÁVEIS N % 

Sente que o seu trabalho é desgastante? Sim 57 83.8% 

Não 11 16.2% 

Como considera o seu ambiente de trabalho? Bom 20 29.4% 

Razoável 

Não 

48 70.6% 

Como considera o seu relacionamento com os colegas 

da instituição? 

Bom 43 63.2% 

Razoável 

Não 

25 36.8% 

Como considera o seu relacionamento com os utentes 

da instituição 

Bom 62 91.2% 

Razoável 

Não 

6 8.8% 

Quando existe algum problema no contexto de trabalho, 

sente o apoio dos seus superiores? 

Sim 60 88.2% 

Não 8 11.8% 

Sente que o seu trabalho é reconhecido? Sim 42 61.8% 

Não 26 38.2% 
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Instrumentos 

Tendo em consideração os objetivos deste estudo foi selecionado três instrumentos 

para a recolha de dados, tendo em conta os seguintes aspetos: Qualidades psicométricas, 

adaptação à população portuguesa e a facilidade de aplicação e preenchimento. 

Questionário sociodemográfico 

O questionário foi usado para recolher dados pessoais e sociodemográficos 

relativamente ao sexo, idade, estado civil, filhos, habilitações literárias, profissão, tempo de 

serviço, resposta social, horário semanal e trabalho por turnos. Foram utilizadas também 

questões de forma a recolher as opiniões dos cuidadores formais relativamente à atividade 

profissional  

Maslach Burnout Inventory – (M.B.I) 

O questionário foi desenvolvido por Christina Maslach e Susan Jackson (1978) e tem 

sido um instrumento frequentemente usado utilizado nas diversas profissões para avaliar 

como os profissionais vivenciam seus trabalhos. Consiste num instrumento concebido para 

avaliar de forma contínua (e não em termos de presença ou ausência da síndrome) o burnout, 

variando a sua classificação entre níveis: de baixo, médio e alto. É composto por 22 itens de 

autorresposta, distribuídos por três subescalas: exaustão emocional com nove itens (1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14, 16 e 20), sendo que acima de 27 pontos é considerado nível alto, entre 19 – 26 nível 

moderado e abaixo de 19 nível baixo;  despersonalização com cinco itens (5,10, 11, 15 e 22), 

sendo que acima de 10 pontos nível alto, entre 6 – 9 nível moderado e menor que 6 nível 

baixo;  realização pessoal composta por oito itens (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 21), sendo que 

acima de 33 pontos nível alto, entre 34 – 39 nível moderado e abaixo de 40 nível baixo (Lima, 

F., Oliveira, D., Silva, D., Emérito, P., Lima, M., & Souza, D., 2009). A resposta é dada sobre 

a frequência com que cada sentimento ocorre, numa escala ordinal tipo Likert de sete pontos, 

cuja pontuação varia entre 0” Nunca” a 6 “todos os dias” (Sakae, Schaefer, Pereira, Sakae, 

Goulart & Schaefer, 2017). Elevadas pontuações nas dimensões exaustão emocional e 

despersonalização associadas a baixos níveis de realização pessoal, poderão evidenciar que o 

profissional apresenta a síndrome de burnout (Mata, Machado, Moutinho, & Alexandra, 

2016). O alfa de Cronbach varia entre 0,71 e 0,90 nas três dimensões (Maslach, Jackson, 

1981). No presente estudo as dimensões do MBI, a exaustão emocional e a realização pessoal 

apresentaram bom/muito bons níveis de consistência interna o alfa de Cronbach de 0.877 e 
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0.781, respetivamente. Porém, o alfa de Cronbach da dimensão despersonalização foi muito 

baixo (0.388), sendo indicador de consistência interna inaceitável  

Tabela 4 

 Distribuição de itens e consistência interna das dimensões do MBI 

Itens e dimensões do MBI Média Desvio Padrão 

Correlação item-total 

corrigida 

Alfa Cronbach/ Alfa 

Cronbach sem o item 

Exaustão Emocional 0.877 

MBI_EE-1 3.12 1.88 0.758 0.851 

MBI_EE-2 3.54 1.64 0.654 0.861 

MBI_EE-3 2.82 1.83 0.802 0.846 

MBI_EE-6 1.13 1.41 0.581 0.868 

MBI_EE-8 2.94 1.84 0.688 0.858 

MBI_EE-13 1.82 1.81 0.570 0.869 

MBI_EE-14 2.62 1.87 0.623 0.864 

MBI_EE-16 1.16 1.51 0.472 0.876 

MBI_EE-20 0.88 1.48 0.414 0.880 

Despersonalização  0.388 

MBI_DP-5 0.32 1.07 0.120 0.385 

MBI_DP-10 1.21 1.64 0.618 -0.115

MBI_DP-11 1.69 1.80 0.146 0.391 

MBI_DP-15 1.01 1.40 0.086 0.415 

MBI_DP-22 0.82 1.37 0.071 0.423 

Realização Pessoal 0.781 

MBI_RP-4 4.93 1.30 0.422 0.768 

MBI_RP-7 3.60 1.93 0.544 0.747 

MBI_RP-9 4.22 1.71 0.638 0.731 

MBI_RP-12 3.69 1.79 0.471 0.760 

MBI_RP-17 4.69 1.54 0.569 0.745 
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MBI_RP-18 4.29 1.67 0.547 0.747 

MBI_RP-19 4.43 1.82 0.330 0.784 

MBI_RP-21 3.85 1.81 0.394 0.773 

 

Brief- COPE 

Brief COPE foi desenvolvido por Carver (1989) e apresentado numa versão reduzida e 

adaptada à população portuguesa por Pais-Ribeiro & Rodrigues, (2004), com o objetivo de 

avaliar os estilos de coping.  É um instrumento de autopreenchimento constituído por 28 itens 

organizados em 14 escalas: coping ativo (itens 2 e 7), planear (itens 14 e 25), reinterpretação 

positiva (itens 12 e 17), aceitação (itens 20 e 24), humor (itens 18 e 28), religião (itens 22 e 

27), utilização do suporte emocional (itens 5 e 15), utilização do suporte instrumental (itens 

10 e 23), auto-distração (itens 1 e 19), negação (itens 3 e 8), expressão dos sentimentos (itens 

9 e 21), uso de substâncias (itens 4 e 11), desinvestimento comportamental (itens 6 e 16) e 

auto-culpabilização (itens 13 e 26) (Carver, 1997). A resposta aos itens é dada numa escala 

ordinal de “0” a “3”, em que o “0” corresponde à opção de resposta “nunca faço isto” e o 3 

corresponde a “faço sempre isto”. 

 

No estudo de validação para a população portuguesa foram encontrados os seguintes 

valores de alfa de Cronbach para as 14 dimensões do Brief Cope: coping ativo (.65), planear 

(.70), reinterpretação positiva (.74), aceitação (.55), humor (.83), religião (.80), utilizar 

suporte emocional (.79), utilizar suporte instrumental (.81), auto-distração (.67), negação 

(.72), expressão de sentimentos (.84), uso de substâncias (.81), desinvestimento 

comportamental (.78) e auto-culpabilização (.62) (Gonçalves (2014). No presente estudo, os 

resultados mostram a existência de duas dimensões com níveis de consistência interna 

inaceitáveis: coping ativo (alfa de Cronbach = 0.236) e auto-culpabilização (alfa de Cronbach 

= 0.106). A dimensão desinvestimento comportamental teve valor de alfa de Cronbach abaixo 

do desejável (0.540). Todas as restantes dimensões apresentaram valores de alfa de Cronbach 

superiores a 0.60 (entre 0.610 e 0.935), ou seja, apresentaram níveis e consistência interna 

pelo menos aceitáveis, tendo em consideração que se trata de dimensões com apenas dois 

itens. A distribuição dos itens e os valores de alfa de Cronbach das dimensões do Brief Cope 

são apresentados na tabela 5. 
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Tabela 5 

Distribuição de itens e consistência interna das dimensões do Brief COPE 

Itens e dimensões do Brief 

COPE 

Média Desvio-padrão 

Correlação item-total 

corrigida 

Alfa Cronbach 

Coping ativo 0.236 

BC-2 1.96 0.68 0.136 

BC-7 2.00 0.81 0.136 

Planear 0.669 

BC-14 1.94 0.71 0.510 

BC-25 1.84 0.84 0.510 

Reinterpretação positiva 0.810 

BC-12 1.93 0.68 0.688 

BC-17 1.72 0.79 0.688 

Aceitação 0.658 

BC-20 1.31 0.78 0.491 

BC-24 1.50 0.76 0.491 

Humor 0.796 

BC-18 1.47 0.74 0.666 

BC-28 1.57 0.83 0.666 

Religião 0.758 

BC-22 0.87 0.99 0.612 

BC-27 0.76 0.93 0.612 

Utiliz. suporte emocional 0.658 

BC-5 1.65 0.84 0.502 

BC-15 1.59 0.67 0.502 

Utiliz. suporte instrumental 0.610 

BC-10 1.59 0.76 0.440 

BC-23 1.28 0.71 0.440 

Auto-distração 0.676 

BC-1 1.43 0.80 0.511 
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BC-19 1.47 0.78 0.511  

Negação    0.617 

BC-3 1.03 0.67 0.449  

BC-8 0.56 0.74 0.449  

Expressão sentimentos    0.935 

BC-9 1.40 0.92 0.879  

BC-21 1.38 0.86 0.879  

Uso de substâncias    0.844 

BC-4 0.10 0.43 0.783  

BC-11 0.06 0.29 0.783  

Desi. comportamental    0.540 

BC-6 0.62 0.88 0.390  

BC-16 0.49 0.63 0.390  

Auto-culpabilização    0.106 

BC-13 1.44 0.82 0.058  

BC-26 0.63 0.64 0.058  

 

Procedimentos 

Após o deferimento da comissão de ética (nº processo 51/2017) da Universidade Trás-

os-Montes e Alto Douro, foram realizados os contatos com a direção da IPSS em estudo. 

Após concordância e autorização para a realização do estudo, foi obtido o consentimento de 

todos os cuidadores formais que participaram nesta investigação de forma voluntária e sem 

qualquer pagamento monetário ou entrega de qualquer bem material.  

O conjunto de instrumentos de avaliação utilizados forma aplicados presencialmente, 

na sede da instituição. Desde o início foram garantidos os termos da confidencialidade e do 

anonimato de forma a que nenhuma informação pessoal pudesse identificar os participantes. 

No momento da entrega dos questionários foram apresentadas todas informações relevantes 

sobre o objetivo e os procedimentos do estudo, assim como as instruções para o respetivo 

preenchimento, sendo salientado que poderia desistir a qualquer momento. 
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Análise Estatística 

Foi testada a consistência interna (alfa de Cronbach) e foram analisadas as correlações 

de cada item com o total da escala sem o item (correlação item-total corrigida). Foram 

seguidas as recomendações propostas por Hair et al. (2010): alfa de Cronbach superior a 0.70 

(aceitável acima de 0.60), correlações item-total corrigidas superiores a 0.30. Foi também 

verificado se a retirada de um item melhorava a consistência interna da escala (alfa de 

Cronbach sem o item). De seguida, foi analisada a distribuição das variáveis através da 

observação dos histogramas e dos coeficientes de assimetria (Skewness) e achatamento 

(Kurtosis). 

Após as análises preliminares descritas e tendo-se verificada uma distribuição próxima 

do normal das variáveis, foram utilizados testes psicométricos para dar resposta aos objetivos 

do estudo. Para a comparação das variáveis quantitativas entre dois grupos independentes foi 

utilizado o teste T Student. Para a comparação das variáveis quantitativas entre três ou mais 

grupos independentes foi utilizado a ANOVA, seguida dos testes de comparações múltiplas 

Tukey HSD. Para o estudo da correlação entre duas variáveis quantitativas e o estudo das 

correlações de variáveis quantitativas com variáveis ordinais, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Pearson. O Teste de Independência do Qui-Quadrado foi utilizado para o 

estudo da associação entre duas vaiáveis nominais.  

Foi considerado um nível de significância de 5% para os testes estatísticos, ou seja, 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor de significância 

foi menor do que 0.05 (p < 0.05). 

Para as análises estatísticas recorremos ao Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), versão 24 para Windows.  

Resultados 

Análise e caraterização das dimensões do MBI 

As pontuações das dimensões do MBI foram calculadas através da soma dos seus 

itens. Assim, a pontuação da exaustão emocional pode variar de zero a 54 pontos, da 

despersonalização de zero a 30 pontos e da realização pessoal de zero a 48 pontos. Quanto 
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mais alta é a pontuação de cada dimensão, mais altos são os níveis de exaustão emocional, de 

despersonalização e de realização pessoal. 

As medidas descritivas das pontuações das dimensões do MBI apresentadas na tabela 

6, indicam que os valores de assimetria (Skewness) e do achamento (Kurtosis) foram 

inferiores a 0.50, em valor absoluto na exaustão emocional e na realização pessoal, indicando 

que não existem desvios à normalidade dos dados que impeçam a utilização de teste 

paramétricos (Marôco 2011). 

Tabela 6 

Caraterização das dimensões do MBI (N = 68) 

MBI 

Mínimo-

máximo 

Média DP IC95% Skewness Kurtosis 

Exaustão Emocional 3-47 20.04 10.92 17.40 - 22.69 0.420 -0.289

Despersonalização  0-16 5.06 3.97 4.10 - 6.02 0.849 0.259 

Realização Pessoal  10-48 33.71 8.57 31.63 - 35.78 0.420 -0.289

No que concerne aos níveis de burnout dos cuidadores nas dimensões do MBI, os 

resultados da tabela 7 mostram que 1 em cada 4 cuidadores apresentam níveis de exaustão 

emocional alto (25.0%). Existem ainda 19 cuidadores (27.9%) com exaustão emocional 

moderada e menos de metade (47.1%) com exaustão emocional baixa. Foi ainda possível 

verificar que mais de metade (54.4%) foram classificados com realização pessoal baixa, 

existindo 19.1% com realização pessoal moderada e 26.5% com realização pessoal alta. 

Relativamente à dimensão despersonalização, os resultados não foram considerados, tendo em 

conta os valores do alfa de Cronbach apresentados na análise da consistência interna.  

Os resultados dos testes do Qui-Quadrado mostram que não existe associação 

estatisticamente significativa entre o sexo e a classificação das dimensões do MBI (p >0.05). 

Tabela 7 

Caraterização das dimensões do MBI. 

Dimensões do MBI 

Total 

(N = 68) 

Masculino 

(N = 20) 

Feminino 

(N = 48) 

Teste do Qui 

quadrado 

Exaustão Emocional 

Baixo (0-18 pts) 32 (47.1%) 10 (50.0%) 22 (45.8%) p = 0.130 
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Moderado (19-26 pts) 19 (27.9%) 8 (40.0%) 11 (22.9%) 

Alto (27-54 pts) 17 (25.0%) 2 (10.0%) 15 (31.3%) 

Despersonalização  

Baixo (0-5 pts) 37 (54.4%) 10 (50.0%) 27 (56.3%) p = 0.438 

Moderado (6-9 pts) 20 (29.4%) 5 (25.0%) 15 (31.3%) 

Alto (10-30 pts) 11 (16.2%) 5 (25.0%) 6 (12.5%) 

Realização Pessoal 

Baixo (0-33 pts) 37 (54.4%) 8 (40.0%) 29 (60.4%) p = 0.082 

Moderado (34-39 pts) 13 (19.1%) 3 (15.0%) 10 (20.8%) 

Alto (40-48 pts) 18 (26.5%) 9 (45.0%) 9 (18.8%) 

Análise das associações do MBI com as Variáveis Sociodemográficas e Profissionais 

Os resultados da Tabela 8 mostram que nenhuma das variáveis sociodemográficas ou 

profissionais tem associação estatisticamente significativa com a exaustão emocional (p > 

0.05). De referir a correlação moderada positiva, próxima da significância estatística (Rsp = 

0.231, p = 0.058) entre a exaustão emocional e o horário semanal, mostrando uma tendência 

de aumento da exaustão emocional com o aumento do número de horas de trabalho semanal. 

Relativamente à realização pessoal, foram registaram associações estatisticamente 

significativas com o estado civil (ANOVA: p = 0.014) e com a idade (R = 0.300, p = 0.013) – 

a realização pessoal aumenta com o aumento da idade. Quanto ao estado civil, os testes de 

comparações múltiplas mostraram que as diferenças foram significativas (p = 0.007) entre os 

cuidadores divorciados (M = 40.86; DP = 7.29) e os que vivem em união de facto (M = 26.29; 

DP = 13.07).  

Tabela 8  

Associação das dimensões do MBI com variáveis sociodemográficas e profissionais 

VARIÁVEIS 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Sexo 

Masculino (n = 20) 18.15 (10.72) 5.30 (3.64) 36.50 (8.68) 

Feminino (n = 48) 20.83 (11.01) 4.96 (4.14) 32.54 (8.34) 
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Teste T de Student p = 0.360 p = 0.749 p = 0.083 

Idade    

Coeficiente Correlação R = -0.181, p = 0.140 R = -0.174, p = 0.155 R = 0.300, p = 0.013 

Estado civil    

Solteiro (a) (n = 30) 22.97 (11.15) 6.00 (3.72) 33.63 (7.70) 

Casado (a) (n = 24) 19.58 (11.22) 4.42 (3.92) 33.88 (6.94) 

União de Facto (n = 7) 15.14 (8.34) 5.86 (5.27) 26.29 (13.07) (a) 

Divorciado (a) (n = 7) 14.00 (8.00) 2.43 (2.76) 40.86 (7.29) (a) 

ANOVA p = 0.122 p = 0.128 p = 0.014 

Filhos    

Sim (n = 42) 18.67 (10.99) 4.29 (3.70) 33.86 (9.39) 

Não (n = 26) 22.27 (10.62) 6.31 (4.15) 33.46 (7.22) 

Teste T de Student p = 0.188 p = 0.040 p = 0.855 

Habilitações literárias    

Coeficiente Correlação Rsp = 0.013, p = 0.914 Rsp = -0.097, p = 0.432 Rsp = -0.034,p = 0.786 

Tempo de serviço    

Coeficiente Correlação Rsp = 0.002, p = 0.988 Rsp = -0.151, p = 0.218 Rsp = 0.172, p = 0.161 

Horário semanal    

Coeficiente Correlação Rsp = 0.231, p = 0.058 Rsp = 0.284, p = 0.019 Rsp = -0.192, p = 0.118 

Trabalho por turnos    

Sim (n = 24) 21.96 (11.37) 6.58 (3.76) 31.42 (7.49) 

Não (n = 44) 19.00 (10.65) 4.23 (3.88) 34.95 (8.94) 

Teste T de Student p = 0.289 p = 0.018 p = 0.104 

NOTAS: Resultados apresentados na forma: Média (desvio-padrão); R – Coeficiente de Correlação de Pearson; 

Rsp – Coeficiente de Correlação de Spearman; (a) as diferenças apenas foram estatisticamente significativas entre 

os divorciados e os que vivem em união de facto: p = 0.007 nos testes de comparações múltiplas Tukey HSD. 
 

 

No que concerne aos resultados da associação das opiniões sobre o trabalho na IPSS, 

são apresentados na Tabela 9.  
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Os resultados mostram a existência de associação estatisticamente significativa (ou 

próximo) da exaustão emocional com todas as variáveis analisadas: “trabalho desgastante” (p 

= 0.002), “ambiente de trabalho” (p < 0.001), “relacionamento colegas” (p = 0.002), 

“relacionamento utentes” (p = 0.028), “apoio dos superiores” (p = 0.064) e “trabalho é 

reconhecido” (p = 0.031). A análise das médias das pontuações da dimensão mostra que os 

cuidadores que consideram o trabalho desgastante têm menores níveis de exaustão emocional 

do que os que não consideram o trabalho desgastante; os cuidadores que afirmaram que o 

ambiente de trabalho é bom, os que consideram que tem um bom relacionamento com os 

colegas e com os utentes, os que sentem o apoio dos superiores e os que afirmaram que o seu 

trabalho é reconhecido têm níveis de exaustão emocional mais baixos.  

Relativamente à realização pessoal, a associação foi significativa (ou próximo) com o 

ambiente de trabalho (p = 0.013 – melhor ambiente de trabalho, mais realização pessoal), com 

o relacionamento com os colegas (p = 0.018) e com os utentes (p = 0.070) – melhor

relacionamento, mais realização pessoal – e com o reconhecimento do seu trabalho (p = 0.011 

– reconhecimento do trabalho, mais realização pessoal).

Tabela 9 

Associação das dimensões do MBI com variáveis relativas às opiniões sobre o trabalho na IPSS 

VARIÁVEIS 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Trabalho desgastante 

Sim (n = 57) 21.82 (10.58) 5.23 (4.02) 33.14 (8.52) 

Não (n = 11) 10.82 (7.73) 4.18 (3.79) 36.64 (8.62) 

Teste T de Student p = 0.002 p = 0.428 p = 0.218 

Ambiente de trabalho 

Bom (n = 20) 12.65 (8.67) 3.65 (2.91) 37.65 (6.91) 

Razoável (n = 48) 23.13 (10.32) 5.65 (4.23) 32.06 (8.72) 

Teste T de Student p < 0.001 p = 0.059 p = 0.013 

Relacionamento colegas 

Bom (n = 43) 16.77 (8.87) 4.28 (3.91) 35.56 (8.93) 

Razoável (n = 25) 25.68 (11.95) 6.40 (3.80) 30.52 (6.97) 

Teste T de Student p = 0.002 p = 0.033 p = 0.018 
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Relacionamento utentes    

Bom (n = 62) 19.15 (10.48) 4.79 (3.92) 34.29 (8.63) 

Razoável (n = 6) 29.33 (11.98) 7.83 (3.76) 27.67 (5.28) 

Teste T de Student p = 0.028 p = 0.073 p = 0.070 

Apoio dos superiores    

Sim (n = 60) 19.15 (10.51) 4.85 (3.88) 34.13 (8.79) 

Não (n = 8) 26.75 (12.31) 6.63 (4.60) 30.50 (6.19) 

Teste T de Student p = 0.064 p = 0.238 p = 0.263 

Trabalho é reconhecido    

Sim (n = 42) 17.81 (10.48) 4.43 (3.75) 35.50 (9.82) 

Não (n = 26) 23.65 (10.82) 6.08 (4.18) 30.81 (4.93) 

Teste T de Student p = 0.031 p = 0.097 p = 0.011 

 

Análise e caraterização das dimensões do Brief COPE 

As pontuações das dimensões do Brief COPE foram calculadas através da soma das 

pontuações dos seus itens (escala de Likert de 0 = “nunca faço isto” a 3 = “faço sempre isto”). 

Assim, a pontuação de cada dimensão pode variar do mínimo de zero pontos ao máximo de 6 

pontos. Quanto mais alta é a pontuação de cada dimensão, mais forte é a estratégia de coping 

apresentada. Os resultados da caraterização das dimensões do Brief Cope são apresentados na 

Tabela 10 – resultados com as dimensões ordenadas por ordem decrescente da média.  

Das dimensões do Brief COPE, o coping ativo (M = 3.96; DP = 1.13), o planear (M = 

3.78; DP = 1.35) e a reinterpretação positiva (M = 3.65; DP = 1.35), apresentam as médias 

mais altas, ou seja, são as estratégias de coping mais utilizadas pelos cuidadores. Seguindo-se 

a utilização de suporte emocional com média superior a 3, (M = 3.24; DP = 1.32) e o humor 

(M = 3.04; DP = 1.44). 

As dimensões com médias mais baixas (inferior a 2), indicadoras de estratégias menos 

utilizadas, foram o uso de substâncias (M = 0.16; DP = 0.68), o desinvestimento 

comportamental (M = 1.10; DP = 1.27), a negação (M = 1.59; DP = 1.20) e a religião (M = 

1.63; DP = 1.73).  

 



31 

Tabela 10 

Caraterização das dimensões do Brief COPE 

Dimensões do Brief COPE 

Mínimo-

máximo 

Média DP IC95% Skewness Kurtosis 

Coping ativo 2-6 3.96 1.13 3.68 - 4.23 0.089 -0.560

Planear 1-6 3.78 1.35 3.45 - 4.11 -0.111 -0.756

Reinterpretação positiva 2-6 3.65 1.35 3.32 - 3.97 0.338 -0.967

Utiliz. suporte emocional 1-6 3.24 1.32 2.92 - 3.55 0.478 -0.914

Humor 0-6 3.04 1.44 2.70 - 3.39 0.075 -0.484

Auto-distração 0-6 2.90 1.37 2.56 - 3.23 0.405 0.073 

Uti. suporte instrumental 0-6 2.87 1.24 2.57 - 3.17 0.115 -0.245

Aceitação 0-6 2.81 1.33 2.49 - 3.13 0.676 0.148 

Expressão dos sentimentos 0-6 2.78 1.73 2.36 - 3.20 0.298 -0.484

Auto-culpabilização 0-5 2.07 1.07 1.81 - 2.33 0.303 0.098 

Religião 0-6 1.63 1.73 1.21 - 2.05 1.041 0.463 

Negação 0-6 1.59 1.20 1.30 - 1.88 1.121 2.241 

Desi. Comportamental 0-6 1.10 1.27 0.80 - 1.41 1.284 2.083 

Uso de substâncias 0-5 0.16 0.68 0.00 - 0.33 5.877 39.066 

Quanto à distribuição dos dados, a dimensão “Uso de substâncias” é a única com 

valores de assimetria (5.877) e curtose (39.066) indicadores de desvios à normalidade. Deve-

se ao facto de apenas 6 dos 68 participantes terem referido o uso de substância – os restantes 

62 têm pontuação zero nesta dimensão.  

Análise das correlações das dimensões do Brief COPE com as dimensões do MBI 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados do estudo das correlações entre as 

dimensões do Brief COPE e as dimensões do MBI. É possível verificar as correlações 

positivas fortes da exaustão emocional com a auto-distração (R = 0.503, p < 0.001) e com a 

negação (R = 0.567, p < 0.001), indicando que os cuidadores com níveis altos de exaustão 

emocional têm pontuações altas nas duas estratégias de coping. Registaram-se também 

correlações positivas moderadas da exaustão emocional com a religião (R = 0.268, p = 0.027), 
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com a utilização do suporte emocional (R = 0.250, p = 0.039), com a utilização do suporte 

instrumental (R = 0.230, p = 0.059) e com a expressão dos sentimentos (R = 0.310, p = 

0.010). 

Relativamente à dimensão realização pessoal do MBI, apenas foi registada uma 

correlação significativa, positiva moderada com a dimensão “planear” do Brief COPE (R = 

0.277, p = 0.022).  

 

Tabela 11 

Correlação das dimensões do Brief COPE com as dimensões do MBI 

Dimensões do Brief COPE 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Coping ativo R = -0.007, p = 0.954 R = 0.057, p = 0.642 R = 0.252, p = 0.038 

Planear R = 0.038, p = 0.757 R = -0.034, p = 0.785 R = 0.277, p = 0.022 

Reinterpretação positiva R = -0.139, p = 0.258 R = -0.233, p = 0.056 R = 0.106, p = 0.390 

Aceitação R = 0.069, p = 0.573 R = 0.115, p = 0.350 R = -0.042, p = 0.736 

Humor R = -0.131, p = 0.286 R = -0.092, p = 0.457 R = 0.105, p = 0.394 

Religião R = 0.268, p = 0.027 R = 0.190, p = 0.120 R = -0.016, p = 0.894 

Utilização do suporte emocional R = 0.250, p = 0.039 R = 0.377, p = 0.002 R = -0.077, p = 0.532 

Utilização do suporte instrumental R = 0.230, p = 0.059 R = 0.270, p = 0.026 R = -0.004, p = 0.976 

Auto-distração R = 0.503, p < 0.001 R = 0.231, p = 0.058 R = -0.102, p = 0.410 

Negação R = 0.567, p < 0.001 R = 0.412, p < 0.001 R = -0.121, p = 0.326 

Expressão dos sentimentos R = 0.310, p = 0.010 R = 0.176, p = 0.151 R = -0.134, p = 0.277 

Uso de substâncias Rsp = 0.050, p = 0.688 Rsp = 0.071, p = 0.565 Rsp = 0.045, p = 0.713 

Desinvestimento comportamental R = 0.306, p = 0.011 R = 0.433, p < 0.001 R = -0.171, p = 0.163 

Auto-culpabilização R = 0.321, p = 0.008 R = 0.231, p = 0.058 R = -0.037, p = 0.766 

R – Coeficiente de Correlação de Pearson; Rsp – Coeficiente de Correlação de Spearman. 

 

Na Figura 1 são apresentados os diagramas de dispersão das duas correlações mais 

fortes apresentadas na Tabela 9 – exaustão emocional com a auto-distração e exaustão 

emocional com a negação. 
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Discussão 

As dificuldades que diariamente os cuidadores formais estão sujeitos, nomeadamente, 

a exposição a situações de desgaste, tornam-se impactante para a saúde física e mental do 

individuo. Os cuidadores formais veem-se por vezes impedidos de progredir pessoal e 

profissionalmente, dando lugar a sentimentos de insatisfação, desinteresse e exaustão 

(Benevides-Pereira, 2010). 

A presente investigação teve como principal objetivo verificar a prevalência dos níveis 

de burnout numa amostra de 68 cuidadores formais de uma IPSS, bem como averiguar quais 

as estratégias de coping mais utilizadas para fazer face à síndrome. De referir que não foram 

consideradas a dimensão despersonalização do MBI, nem as dimensões coping ativo, 

Desinvestimento Comportamental e Auto Culpabilização do Brief COPE, pois tal como já foi 

referido anteriormente, apresentam valores de consistência interna consideradas inaceitáveis. 

Tendo em conta as hipóteses formuladas, os resultados desta investigação sugerem 

que: 

Hipótese 1: Existe associações estatisticamente significativas entre as dimensões da 

síndrome de burnout e as variáveis sociodemográfica (sexo, idade, estado civil, filhos 

habilitações literárias, o horário semanal e trabalho por turnos)  

Verificamos que a hipótese não foi totalmente confirmada, dado que apenas duas das 

variáveis (Idade e Estado Civil) apresentam associações estatisticamente significativas com a 
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Figura 1 - Diagrama de dispersão das pontuações da Exaustão emocional do MBI com a auto distração e 

negação do Brief COPE 

Figura 2 - Diagrama de dispersão das pontuações da Exaustão emocional do MBI com a auto distração e

negação do Brief COPE
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dimensão realização pessoal. Verificamos uma relação moderada positiva próxima da 

significância estatística entre a exaustão emocional e o “Horário Semanal”, o que indica que 

a exaustão emocional aumenta com o tipo de horário de trabalho. Relativamente às restantes 

variáveis sociodemográficas (Sexo, Idade, Estado Civil, Filhos, Habilitações Literárias, 

Tempo de Serviço e Trabalho por Turnos), constatamos não existirem associações 

estatisticamente significativas com a exaustão emocional. Estes resultados não foram de 

encontro que era expectável obter nas três dimensões do MBI.  

No que concerne à variável sexo, era expectável encontrar níveis elevados de nas 

mulheres, em comparação com homens e por outro lado, níveis significativamente mais 

elevados na dimensão despersonalização nos homens (Maslach, C. & Jackson, S., 1985; 

Benevides-Pereira, 2002; Soares 2007; Gil-Monte, 2002). De acordo Benevides-Pereira 

(2002), tais diferenças são justificadas pelos papeis socialmente aceites e estereótipos de 

género incutidos pela sociedade, nomeadamente a dupla jornada de trabalho das mulheres. 

Também pela facilidade das mulheres em lidar com tensões emocionais resultantes do 

trabalho com pessoas (Maslach et.al., 1995) e ainda pela elevada competitividade, 

caraterística do sexo masculino, aliada à grande importância dada ao alcance do sucesso e da 

realização profissional (Gil-Monte, 2002). 

No que se refere às habilitações literárias, era esperado encontrar níveis de burnout 

significativamente mais elevados entre indivíduos com mais escolaridade, devido às ambições 

e elevadas expectativas para o futuro profissional, o que não correspondendo à realidade, 

poderá desencadear sentimentos de infelicidade e insatisfação (Maslach, C., Shaufeli, W., & 

Leiter, M., 2001; Benevides-Pereira, 2002). 

Em relação à existência de filhos, era provável encontrar níveis significativamente 

mais elevados de burnout nos profissionais que não têm filhos. Segundo os estudos de 

Maslach et.al., (2001) e Benevides-Pereira (2002), os profissionais com filhos tendem a 

apresentar mais maturidade e uma perspetiva diferente da vida. Por outo lado, seria também 

possível encontrar níveis de burnout entre profissionais que têm filhos, nomeadamente os que 

trabalham por turnos, pois são comuns sentimentos de culpa e ressentimento por não 

conseguirem acompanhar o crescimento e desenvolvimentos dos seus filhos (Carlotto, 2011). 

No que concerne ao trabalho por turno, era expectável encontrar diferenças 

estatisticamente significativas entre os profissionais que trabalham por turnos e os que 
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trabalham em horário fixo, especialmente na dimensão exaustão emocional. Os resultados 

deste estudo contradizem os de Peiró (1999 cit in Benevides-Pereira, 2002), que defende que 

o trabalho por turnos é mais propício ao desgaste emocional.  

Hipótese 2: Existe associações estatisticamente significativas entre as dimensões da 

síndrome de burnout e as opiniões dos cuidadores formais (trabalho desgastante, ambiente 

de trabalho, relacionamento com colegas e utentes, apoio dos superiores, e trabalho 

reconhecido) 

Verificamos que a hipótese foi confirmada. Existem associações estatisticamente 

significativas, ou próximo, entre todas as variáveis analisadas (Trabalho Desgastante, 

Ambiente de Trabalho, Relacionamento com colegas, Relacionamento com Utentes, Apoio 

dos Superiores e Trabalho Reconhecido) com dimensão exaustão emocional. Foi ainda 

possível constatar associações estatisticamente positivas entre as variáveis (Ambiente de 

Trabalho, Relacionamento Com os Colegas, Relacionamento com os Utentes e 

Reconhecimentos do Trabalho) com a dimensão realização pessoal. 

Relativamente à variável “Trabalho Desgastante”, mostraram que os cuidadores 

formais que consideram o trabalho desgastante têm menor níveis de exaustão emocional em 

comparação com os que não consideram o trabalho desgastante.  

Quanto à variável “Ambiente de trabalho”, era de esperar que bons ambientes laborais 

favoreçam baixos níveis de ansiedade, logo menos conflitos e assim menos stress laboral, o 

que por sua vez levaria a menores níveis de exaustão emocional (Benevides – Pereira, 2010). 

Os resultados do nosso estudo demonstram que apenas os que consideram o “ambiente de 

trabalho” bom apresentam níveis de exaustão emocional mais baixos e de realização pessoal 

mais elevados, o que vai ao encontro à opinião da autora supracitada. 

Por sua vez, a variável “relacionamento com os colegas” no local de trabalho, 

favorece ou não o aparecimento de burnout (Benevides-Pereira (2002), especialmente quando 

os colegas de trabalho são muito competitivos, críticos e distantes (Folkman (1982), o 

potencia sentimentos de injustiça, falta de igualdade e consequentemente a maior 

vulnerabilidade à síndrome de burnout (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). De acordo com 

Dierendonck, Schaufeli & Buunk, (2001), as relações laborais interferem principalmente na 

dimensão exaustão emocional. No nosso estudo verificou-se que os cuidadores que têm bom 
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relacionamento com os colegas, mas também com os utentes, apresentam níveis de exaustão 

emocional mais baixos e por sua vez maior realização pessoal. 

No que concerne à variável “Apoio dos superiores”, Gil – Monte & Peiró, (1997) e 

Maslach, Schaufeli & Leiter, (2001) afirmam que quanto menor o suporte percebido por um 

individuo no seu local de trabalho maior a probabilidade de desenvolver burnout. No presente 

estudo, verificamos que os cuidadores que consideram sentir o “Apoio dos Superiores”, 

apresentaram níveis de exaustão emocional mais baixos, não se verificando o mesmo na 

dimensão realização pessoal. 

Quanto à variável “Trabalho Reconhecido”, Benevides-Pereira, (2010) considera que 

a ausência de reconhecimento em relação ao trabalho desenvolvido tanto da própria pessoa, 

como dos colegas de trabalho e também dos superiores é um fator que se relaciona 

diretamente com a síndrome de burnout. No nosso estudo, verificamos que os cuidadores que 

sentem que o seu trabalho é reconhecido, apresentaram níveis de exaustão emocional mais 

baixos e de realização pessoal mais elevados, o que vai de encontro aos resultados dos estudos 

já realizados. 

Hipótese 3: Existe correlações positivas entre as dimensões da síndrome de burnout e 

as estratégias de coping utilizadas pelos cuidadores formais 

Verificamos que a hipótese foi parcialmente confirmada. Existem correlações 

positivas fortes entre as dimensões auto-distração e negação com a dimensão exaustão 

emocional, o que sugere, por um lado, que os cuidadores com níveis altos de exaustão 

emocional utilizam uma variedade de atividades alternativas para se distrair e para libertar a 

mente do problema (Fishbein & Ajzen, 1974) e por outro, que os cuidadores que negam 

enfrentar o problema, consideram que a estratégia minimiza a angústia e facilita o 

enfrentamento. O uso da estratégia negação só criará problemas adicionais. Ou seja, negar a 

realidade do evento, permite que o caso se torne mais grave e mais difícil enfrentá-lo. (Anjos, 

E., & Camelo, M., 2019) 

Neste estudo verificamos que 25% dos cuidadores apresentam níveis altos de burnout. 

Os resultados sugerem a necessidade de as organizações trabalharem na prevenção, de forma 

a evitar o mau funcionamento, as baixas médicas, o absentismo e os conflitos interpessoais no 

local de trabalho. 
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No que concerne às estratégias de coping, verificamos que as utilizadas pelos 

cuidadores foram o “planear” ( M = 3.78; DP = 1.35) e a “reinterpretação positiva” (M = 

3.65; DP = 1.35) o que indica que os profissionais para além de reconhecerem o fator de 

stress, lidam com as exigências e obstáculos do trabalho através de estratégias adaptativas e 

funcionais, orientadas para a resolução de problemas e baseadas em reavaliações cognitivas 

proactivas, o que leva a uma menor vulnerabilidade ao stress (Latack, 1986, cit in Pocinho & 

Capela, 2009).  

Conclusões finais 

Consideramos que este estudo poderá dar algum contributo, nomeadamente para as 

instituições, no sentido de facilitar uma melhor compreensão da realidade dos profissionais 

que trabalham com pessoas com deficiência e/ou multideficiência, no que diz respeito ao 

surgimento da síndrome de burnout. 

Entendemos a clara necessidade de corroborar as nossas conclusões com outros 

estudos bem como, a necessidade de se realizar mais estudos que abordem esta realidade. 

Quanto às limitações encontradas no nosso estudo, entendemos que a dimensão da 

amostra (n= 68) condiciona a validade e robustez dos resultados que não nos permite 

generalizar as conclusões ao universo da população.  

Outra limitação foi o facto de termos obtido um nível de consistência interna na 

dimensão despersonalização considerada inaceitável, não nos permitindo utilizar esta variável 

no nosso estudo. O valor da consistência interna obtido, poderá ser explicado pelo carater 

delicado das questões colocadas pelo instrumento utilizado ou por tendência a dar respostas 

socialmente aceites, já que poderá ser difícil para alguém que se dedica ajudar os outros, 

admitir que os trata de forma impessoal e indiferente. 

Uma outra limitação é a escassez de estudos que nos permita fazer comparações, pois 

os estudos realizados focam-se principalmente nos profissionais de saúde, enfermeiros, 

médicos, psicólogos e fisioterapeutas. 

Sendo este estudo transversal não nos foi possível inferir acerca da direção das 

relações entre as variáveis. Consideramos importante a realização de um estudo longitudinal 
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como forma a definir melhor as relações entre as variáveis e o burnout, bem como a sua 

evolução no tempo.  

Para além disso, refletimos sobre a importância do papel do psicólogo nas 

organizações sociais, através de práticas promotoras de saúde mental e bem-estar e de 

atividades que minimizem o sofrimento dos profissionais. Consideramos que o papel do 

psicólogo visa implementar ações que favoreçam e valorizem o potencial do profissional e o 

crescimento saudável do individuo, de forma a que este entende a sua atividade laboral não 

como fonte fadiga, mas de equilíbrio, de maneira a que o trabalhador atue em liberdade no 

contexto laboral.  

O psicólogo poderá ser um facilitador do progresso e do bem-estar nas organizações. 

Através de programas preventivos dentro das organizações, o psicólogo apoia o profissional 

na elaboração de estratégias adaptativas às situações de stress, apoia as organizações na 

mudança das situações e dos contextos de trabalho de forma a melhorar o ambiente onde se 

desenvolvem as atividades e também intervém nas relações interpessoais, de forma a facilitar 

a integração das situações causadores de stress entre os profissionais. 

Em suma, consideramos que as tarefas, as relações sociais de trabalho, a hierarquia, o 

controle e o sentido que o profissional dá ao trabalho, a carga de trabalho, entre outros fatores, 

interferem na saúde mental do individuo. A forma de intervenção do psicólogo no trabalho é 

entender o que está a surgir no contexto e procurar alternativas para a prevenção ou no 

tratamento da síndrome de burnout. 
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Resumo 

A síndrome de burnout é proveniente do stress crónico resultante do contexto laboral. 

É caracterizado por três dimensões: Exaustão Emocional, Despersonalização e baixa 

Realização no Trabalho. O objetivo desta investigação pretende verificar o papel dos traços de 

personalidade como fator de vulnerabilidade para o surgimento da síndrome de burnout.  

 A amostra é composta por 68 cuidadores formais com idades entre os 25 e os 59 anos 

(M = 38.9; DP = 8.6). Dos participantes, 48 são do sexo feminino (70.6%) e 20 do sexo 

masculino (29,4). 

Os instrumentos utilizados incluíram o questionário socio demográfico, o Maslach 

Burnout Inventory – (M.B.I) e o PID-5 versão breve. 

Os resultados sugerem a existência de correlações positivas moderadas da desinibição 

(Distração, Imprudência, Tomada de riscos, Perfeccionismo Rígido (compulsividade) com a 

exaustão emocional (R = 0.364, p = 0.002) e com a despersonalização (R = 0.289, p = 0.017), 

indicando que cuidadores mais desinibidos têm níveis de exaustão emocional e de 

despersonalização mais altos. Pelo contrário, a correlação da desinibição com a realização 

pessoal é negativa (R = -0.295, p = 0.015), indicando que cuidadores mais desinibidos têm 

menores níveis de realização pessoal. De referir também as correlações positivas, próximas da 

significância estatística (p < 0.010), do psicoticísmo com a exaustão emocional (R = 0.214, p 

= 0.080) e com a despersonalização (R = 0.212, p = 0.082), indicando que cuidadores com 

níveis mais altos de psicoticísmo têm níveis de exaustão emocional e de despersonalização 

mais altos. 

Relativamente às relações com a variáveis sociodemográficas, foi registada apenas 

uma associação estatisticamente significativa entre o trabalho por turnos e o psicoticísmo (p = 

0.001), indicando que os trabalhadores por turnos têm níveis de psicoticísmo mais elevados 

do que os cuidadores que não trabalham por turnos. 
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Os resultados da associação com as opiniões sobre o trabalho na IPSS, sugerem que os 

cuidadores que consideram o ambiente bom têm menores níveis de afetividade negativa (p = 

0.007), de desprendimento/ desapego (p = 0.004), de desinibição (p = 0.006) e de 

psicoticísmo (p = 0.014), quando comparado com os que considerem o ambiente razoável. Os 

cuidadores que consideram relacionamento com os colegas bom têm menores níveis de 

afetividade negativa (p = 0.030) e de psicoticísmo (p < 0.001), quando comparados com os 

que consideram razoável. Os cuidadores que sentem que têm apoio dos superiores têm 

menores níveis de afetividade negativa (p = 0.021) e desprendimento/ desapego (p = 0.020) 

do que os que consideram que não têm o apoio dos superiores.  Por fim, os cuidadores que 

consideram que o seu trabalho é reconhecido têm menores níveis de desprendimento/ 

desapego (p = 0.017) que os cuidadores que afirmaram que o seu trabalho não é reconhecido.  

Palavras-Chave: cuidadores formais, burnout, traços de personalidade 
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Abstract 

Burnout syndrome comes from chronic stress resulting from work context. It is 

characterized by three dimensions: Emotional Exhaustion, Depersonalization and low 

Achievement at Work. The aim of this investigation is to verify the role of personality traits 

as a vulnerability factor for the emergence of burnout syndrome. 

 The sample consists of 68 formal caregivers aged 25 to 59 years (M = 38.9; SD = 

8.6). Of the participants, 48 are female (70.6%) and 20 male (29.4). 

The instruments used included the socio demographic questionnaire, the Maslach 

Burnout Inventory - (M.B.I) and the PID-5 short version. 

The results suggest the existence of moderate positive correlations of Disinhibition 

(Distraction, Recklessness, Risk-taking, Hard Perfectionism (compulsiveness)) with 

Emotional Exhaustion (R = 0.364, p = 0.002) and Depersonalization (R = 0.289, p = 0.017), 

indicating that more uninhibited caregivers have higher levels of emotional exhaustion and 

depersonalization. In contrast, the correlation of disinhibition with personal fulfillment is 

negative (R = -0.295, p = 0.015), indicating that more uninhibited caregivers have lower 

levels of personal fulfillment. Note also the positive correlations, close to the statistical 

significance (p <0.010), of Psychoticism with Emotional Exhaustion (R = 0.214, p = 0.080) 

and Depersonalization (R = 0.212, p = 0.082), indicating that caregivers with Higher levels of 

psychoticism have higher levels of emotional exhaustion and depersonalization. 

Regarding relationships with sociodemographic variables, there was only a statistically 

significant association between shift work and psychoticism (p = 0.001), indicating that shift 

workers have higher levels of psychoticism than non-shift caregivers. . 

The results of the association with opinions about work in the IPSS suggest that 

caregivers who consider the environment good have lower levels of Negative Affection (p = 

0.007), Detachment / Detachment (p = 0.004), Disinhibition (p = 0.006). ) and Psychoticism 
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(p = 0.014), when compared with those who consider the environment reasonable. Caregivers 

who consider good peer relationships have lower levels of Negative Affectivity (p = 0.030) 

and Psychoticism (p <0.001) when compared to those they consider reasonable. Caregivers 

who feel they have support from their superiors have lower levels of Negative Affectivity (p = 

0.021) and Detachment / Detachment (p = 0.020) than those who feel they do not have the 

support of their superiors. Finally, caregivers who consider their work to be recognized have 

lower levels of Detachment / Detachment (p = 0.017) than caregivers who stated that their 

work is not recognized. 

Keywords: formal caregivers, burnout, personality traits 
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Síndrome de Burnout, nos Cuidadores Formais de Jovens e Adultos com Deficiência 

Intelectual e/ou Multideficiência de uma IPSS: Traços de personalidade como um fator 

de vulnerabilidade” 

O termo burnout está associado a Hebert Freudenberg que relacionou a síndrome ao 

sentimento de desgaste devido às exigências excessivas de energia (Freudenberg, 1974). 

Contudo foi Maslach e Schaufeli (1986) que definiram a síndrome de forma mais decisiva, 

considerando-a de fadiga emocional, despersonalização e de autoestima reduzida, que pode 

surgir em indivíduos que que trabalham em contato direto com pessoas em variados 

contextos. 

Entre as diversas conceptualizações acerca do burnout, importa destacar duas: a 

perspetiva clínica, que entende o burnout como um estado, e, tem em Freudenberg o autor 

mais representativo desta conceção e, a perspetiva psicossocial, que entende o burnout como 

um processo, proposta por Maslach e Jackson (Benevides-Pereira, 2002). 

A perspetiva clínica, com base nos estudos pioneiros de Freudenberg (1974), encara o 

burnout como um estado de exaustão, caracterizado por esgotamento emocional como 

também perda da motivação e do empenhamento relativamente ao trabalho. É uma proposta 

cujo foco é estritamente individual, sendo considerando fruto do trabalho intenso. 

Freudenberg (1980 citado por Delbrouck (2006), relatou que ele próprio e muitos dos 

voluntários com quem trabalhava em unidades de saúde vivenciaram este estado, referindo 

um conjunto de sintomas físicos e mentais. Declarou que na sua atividade diária se apercebeu 

que “por vezes as pessoas são vítimas de incêndio tal como os edifícios; sujeitas ao efeito da 

tensão produzida pelo nosso mundo complexo, os seus recursos internos consomem-se, como 

sob ação das chamas, não deixando senão um imenso vazio no interior, ainda que o 

invólucro exterior pareça mais ou menos intacto”. Conclui que o burnout se manifesta de 

muitas maneiras sintomáticas diferentes e que variam de pessoa para pessoa. Na maior parte 

dos casos, ocorre cerca de um ano depois de alguém ter começado a trabalhar numa 

instituição, porque é exatamente nesse ponto que vários fatores entram em ação.  

A perspetiva psicossocial, introduzida por Christina Maslach e Susan Jackson (1986), 

que estudaram as emoções no local de trabalho, contrasta com a perspetiva clínica, uma vez 

que aborda o burnout como um processo gradual, caraterizado pela perda de interesse pelo 
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trabalho, em que o ambiente laboral é a principal determinante da tendência para o indivíduo 

desenvolver a síndrome burnout. 

Independentemente da diversidade de conceções atribuídas ao burnout, é clara uma 

unanimidade entre os autores acima citados, na medida que considerarem o mundo laboral a 

condição para a surgimento desta síndrome.  

É com base nesta compreensão que é universalmente aceite, que a sua definição 

assente numa ótica psicossocial, atualmente operacionalizada/monitorizada no MBI (Maslach 

Burnout Inventory), instrumento de medição do burnout (Carlotto, 2010). 

De acordo com a proposta psicossocial, o burnout é definido como sendo uma 

síndrome de caráter tridimensional, já que engloba três componentes relacionadas, mas 

independentes sendo elas: exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização 

pessoal (Maslach et al, 1996). 

A exaustão emocional refere-se a um sentimento de fadiga, desgaste e esgotamento 

emocional, sendo que, à medida que os recursos emocionais se esgotam, o profissional não se 

sente capaz de se entregar a nível psicológico (Maslach et al, 1996).  

A despersonalização corresponde ao desenvolvimento de sentimentos e atitudes 

negativas, distanciadas e “desumanizadas” e consequente tratamento distante e impessoal por 

parte do profissional face aos utentes, entendendo-os como merecedores dos seus problemas 

(Maslach et al, 1996).  

A reduzida realização pessoal diz respeito à tendência do profissional em se avaliar 

negativamente, particularmente em relação ao seu trabalho, mostrando-se insatisfeito com o 

seu desempenho (Maslach et al, 1996). 

Posteriormente, Maslach & Leiter (1997), redefiniram o conceito de burnout e 

conceptualizaram as suas três dimensões para: exaustão, cinismo e ineficácia. 

A exaustão caracteriza-se pelo esgotamento tanto emocional como físico, na medida 

que o indivíduo acorda tão cansado como no momento em que se deitou (Maslach & Leiter, 

1997).  
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O cinismo refere-se a uma atitude de indiferença e distanciamento do indivíduo 

relativamente às pessoas com quem trabalha, minimizando o seu envolvimento com as 

mesmas, o que por outras palavras significa alienação face ao trabalho (Maslach & Leiter, 

1997).  

A ineficácia está associada à diminuição dos sentimentos de autoeficácia no trabalho 

em que o indivíduo perda de confiança nas suas capacidades profissionais (Maslach & Leiter, 

1997). 

Neste sentido, o profissional fica cronicamente exausto, torna-se cínico e “desligado” 

do seu trabalho e sente-se ineficaz no mesmo (Maslach & Leiter, 1997).  

Se inicialmente, Maslach e Jackson (1986) consideravam o burnout como uma 

síndrome que afetava exclusivamente profissionais envolvidos numa dinâmica relacional de 

ajuda a outrem, a verdade é que pode ocorrer em qualquer profissão.  

Nesta perspetiva, a síndrome de burnout, de acordo com Delbrouck (2006), consiste 

numa doença profissional cujo denominador comum é a relação direta entre o emprego e o 

estado de fadiga do trabalhador. 

Os trabalhos de Maslach e Leiter (1997), permitiram concluir que o esgotamento não é 

um problema do indivíduo, mas sim do ambiente social em que trabalha, dado que a estrutura 

e o funcionamento do local de trabalho definem como as pessoas interagem umas com as 

outras e como desempenham a sua profissão. De certa forma, o burnout resulta do 

desajustamento entre o que as pessoas são e o que elas têm de fazer, ou seja, é o resultado do 

desencontro entre as necessidades da pessoa e as exigências do seu trabalho. 

Deste modo, o burnout pode ser descrito como uma experiência subjetiva interna que 

gera sentimentos e atitudes negativas no relacionamento do indivíduo com o seu trabalho, o 

que influencia o seu desempenho profissional (Carrera, 2011). Pode ser considerado como 

processo de desilusão gradual que compreende quatro fases, que se apresentam por uma 

determinada ordem. Inicia-se por uma fase de entusiasmo, caracterizada por grande energia, 

sentimentos positivos e aspirações elevadas; posteriormente, instaura-se uma fase de 

estagnação, em que o entusiasmo pelo trabalho diminui e surge o cansaço;  lentamente, surge 

uma fase de frustração, em que o profissional questiona a sua eficácia profissional e o próprio 
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valor do trabalho; por fim, instala-se uma fase de apatia que leva a que o profissional 

desmoralize e se sinta cronicamente frustrado profissionalmente (Edlwich & Brodsky, 1980 

citados por Pinto & Chambel, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (1998), cit in Trigo, T. Teng, C., & Hallak, C. 

(2007), enumera os fatores desencadeantes do burnout levando em consideração três 

dimensões: o indivíduo, a organização e o trabalho (Grazziano, 2008). 

Esta investigação dará especial destaque às características pessoais que podem facilitar 

o desenvolvimento da síndrome de burnout. 

Os estudos ainda não são conclusivos sobre o tipo de pessoas que são mais propensas 

a desenvolver esta síndrome. Contudo, algumas investigações têm identificado as 

características sociodemográficas e de personalidade, como alguns dos fatores individuais 

associadas a maiores ou menores índices de burnout (Grazziano, 2008). 

Quanto ao sexo, é consensual e socialmente aceite que a mulher desempenha uma 

dupla função na vida diária, seja na prática profissional seja nas tarefas domésticas. Este 

panorama coloca as mulheres no grupo mais vulnerável e, portanto, com maior predisposição 

ao desenvolvimento da síndrome de burnout (Grazziano, 2008; Martinez, 1997). Porém, os 

estudos demonstram que as mulheres apresentam maior pontuação na dimensão exaustão 

emocional e os homens em despersonalização (Burke, 1989, cit in. Trigo et al., 2007). Tais 

diferenças são condicionadas pelos processos de socialização para ambos os géneros e pelos 

perfis e requisitos das diferentes profissões (Garcia, 1991, cit in. Carvalho, 2005). 

Relativamente à idade, a tendência sugere que os profissionais mais novos apresentam 

índices mais elevados de burnout, quando comparados com os mais velhos. A idade é uma 

das variáveis intervenientes e está relacionada com a experiência adquirida ao longo dos anos 

de atividade profissional. Os estudos realizados por Cherniss e Maslach,1982, cit in, Alvarez, 

C. Blanco, J., Aguado, M., Ruíz, A., Cabaço, A., Sánchez, T., Alonso, C. & Bernabé, J., 1993, 

demonstram que à medida que os anos avançam, vai sendo adquirindo mais segurança nas 

tarefas e menos vulnerabilidade à tensão laboral. Para além disso, os profissionais mais velhos 

desenvolverem estratégias mais adaptativas e expectativas mais realistas face à sua atividade 

laboral (Carvalho, 2005). Ainda segundo Goméz e colaboradores, 2005, cit in Grazziano, 



53 
 

2008), a experiência profissional e o tempo de serviço também são preditores do burnout e 

poderão relacionar-se com a idade. 

No que concerne ao estado civil, a maioria dos estudos defende que indivíduos 

solteiros, viúvos ou divorciados estão mais suscetíveis a índices elevados de burnout 

(Maslach et al., 2001), devido à falta de suporte social e familiar que podem sentir após o 

horário laboral.  

Quanto ao nível educacional, as investigações demonstram, que devido às maiores 

expectativas e responsabilidades, os indivíduos tendem a apresentar pontuações mais elevadas 

na dimensão exaustão emocional e despersonalização, quando o nível educacional é mais 

elevado (Grazziano, 2008).  

Relativamente à personalidade, existem indivíduos cujas caraterísticas estão mais 

relacionadas com índices superiores de burnout. 

Carvalho (2005); Grazziano (2008); Trigo et al. (2007), enumeram grupos de 

indivíduos que pelas suas caraterísticas de personalidade são mais vulneráveis a desenvolver a 

síndrome de burnout. Segundo os autores, existem os indivíduos com um padrão de 

personalidade do tipo A, que são normalmente competitivos, esforçados e impacientes. 

Demonstram ser inseguros, preocupam-se excessivamente e têm dificuldade em delegar 

tarefas como trabalhar em grupo. O facto de possuírem um forte senso de compromisso para 

controlar situações, tornam-se vulneráveis à perda ou ausência de controlo e 

consequentemente mais sensíveis à frustração. Existem ainda indivíduos que pelo facto de 

considerem que os acontecimentos de vida são consequentes à capacidade dos outros, à sorte 

ou ao destino (Lócus de controlo externo), deixam de tentar procurar soluções para os seus 

problemas, resignando-se com os acontecimentos de vida e aumentando o desgaste 

emocional. Também existem os indivíduos super envolvidos, que demonstram uma atitude 

empática, sensível, altruístas, com excessiva dedicação profissional, obsessivos, entusiastas e 

suscetíveis a se identificarem com os demais e saírem prejudicados. Por fim os indivíduos 

perfecionistas, que são extremamente exigentes consigo próprios e com os outros. Não 

toleram erros e dificilmente se satisfazem com os resultados das tarefas realizadas. 

Para melhor entendimento, é a partir do modelo teórico dos Cinco Grandes Fatores, 

que a personalidade pode ser compreendida, por meio de cinco fatores independentes, mas 
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inter-relacionados, sendo eles: extroversão, abertura à experiência, socialização, 

conscienciosidade e neuroticíssimo. De realçar que os traços de personalidade podem 

interferir tanto nos padrões comportamentais e emocionais do indivíduo (Cobb-Clark & 

Shurer, 2012) quanto no desempenho, bem-estar e saúde mental apresentado no trabalho 

(Dalanhol; Freitas; Machado; Hutz; Vazquez, 2017; Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick, 

1999). 

O fator de Extroversão, descreve até que ponto as pessoas são assertivas, dominantes e 

comunicativas, tendendo a experienciar mais emoções positivas, como otimismo e 

entusiasmo, e a buscarem excitação na interação com outras pessoas (Judge et al., 1999). Por 

tenderem a apresentar emoções positivas, espera-se que pessoas com altos níveis de 

extroversão sejam mais esperançosas com relação ao futuro e tenham mais recursos para 

manterem um bom desempenho em suas ocupações e um bom relacionamento com seus pares 

no trabalho (Judge & Ilies, 2002) e, por isso, é encontrada relação negativa este traço de 

personalidade e os três fatores do burnout (Swider & Zimmerman, 2010).  

Por sua vez o neuroticíssimo, é um traço caracterizado por uma maior tendência à 

instabilidade emocional, ansiedade e humor deprimido (Ashton, 2013). A instabilidade 

emocional e a propensão ao pessimismo dos indivíduos com elevados níveis deste traço 

dificultam a aplicação de estratégias adequadas para lidar com um ambiente de trabalho de 

muitas obrigações, sendo estes mais suscetíveis ao adoecimento psíquico no trabalho (Huang, 

Ryan, Zabel, & Palmer, 2014). Muitos estudos apontam para o neuroticíssimo como sendo o 

traço de personalidade mais relacionado ao burnout, relacionando-se significativamente a 

todos os fatores da síndrome (Swider & Zimmerman, 2010). 

Os dados obtidos em alguns estudos, associam o neuroticíssimo a indivíduos com 

menor energia e vitalidade, maior tendência à procrastinação e a interpretar os eventos da vida 

de forma negativa e pessimista (Ashton, 2013). A investigação salienta que a alta relação 

entre neuroticíssimo e exaustão emocional sugere que indivíduos com altas pontuações neste 

traço são mais suscetíveis a sentirem-se esgotados com obrigações impostas pelo trabalho 

(Kim, Shin, & Umbreit, 2007; Maslach & Jackson, 1981). Os mesmos estudos apontam que a 

relação do neuroticíssimo com despersonalização tem a ver com a instabilidade emocional, 

irritabilidade e impulsividade presentes em altos níveis desse traço, podendo levar a 

comportamentos de cinismo, agressividade e distanciamento emocional para com os pares no 
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ambiente de trabalho (Queirós, Kaiseler, & Silva, 2013). Um outro aspeto importante é a 

predisposição para fragilidade emocional e baixa autoestima associadas a esse traço (Ashton, 

2013) e que podem influenciar a interpretação inadequada do indivíduo sobre seu 

desempenho, gerando redução de sentimentos de realização profissional (Bakker, Van Der 

Zee, Lewig, & Dollard, 2006).  

O facto de o neuroticíssimo ter apresentado, nos estudos de Bakker et al. (2006), maior 

magnitude na relação com o fator da Exaustão, é revelador para se pensar como sendo uma 

variável de grande importância para o desfecho da síndrome. Os autores afirmam que altos 

níveis de neuroticíssimo estão relacionados com a maior predisposição para fazer avaliações 

negativas do desempenho laboral e apresentar fortes reações emocionais em situações de 

stress. Concluíram que indivíduos com altos níveis deste traço de personalidade apresentam 

maior desgaste físico, cognitivo e emocional potencializado o processo de esgotamento, 

distanciamento e redução do senso de autoeficácia, situações estas típicas da síndrome.  

No que concerne ao fator abertura à experiência, está associado a pessoas mais 

flexíveis, intelectualmente curiosas que dão preferência às soluções mais criativas do que às 

mais superficiais e tradicionais (Ashton, 2013). Devido a esta características, os indivíduos 

com maior tendência à abertura à experiência normalmente apresentam um bom desempenho 

no trabalho, porém, a dificuldade em se sujeitar a determinadas condições da própria 

organização pode resultar em problemas a nível de relacionamento interpessoal (Heineck & 

Anger, 2009).  

A investigação sugere que os indivíduos com traços de personalidades cujas 

caraterísticas se associam ao fator de abertura à experiência, parecem apresentar uma relação 

negativa/fraca com a exaustão emocional e despersonalização (Swider & Zimmerman, 2010). 

As pessoas com altos índices neste traço tendem a serem mais abertas a novas ideias e a 

discussões de forma a encontrarem soluções mais criativas e eficazes para os problemas 

(Ashton, 2013). 

Relativamente ao traço de socialização, diz respeito a pessoas mais propensas a 

demonstrar altruísmo, gentileza e comportamentos pró-social (Ashton, 2013; Nunes, Hutz, & 

Nunes, 2010). Essas pessoas, frequentemente, privilegiam bons relacionamentos interpessoais 

no seu ambiente de trabalho e tendem a obter maior suporte social por parte dos seus pares, o 

que, muitas vezes, funciona como fator de proteção contra o burnout (You, Huang, Wang, & 
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Bao, 2015). Os resultados de algumas pesquisas comprovam que os indivíduos com médias 

elevadas de Socialização, geralmente, tendem a experienciar mais sentimentos positivos, a 

serem mais acolhedores, a privilegiar pelo bom ambiente social no trabalho e a enfrentar os 

conflitos interpessoais de maneira mais eficiente (Swider; Zimmerman, 2010). Sendo assim, 

tendem a conquistar maior suporte social, contribuindo para um melhor manejo das tensões 

no trabalho. 

Por fim, a Conscienciosidade é marcada por características que incluem organização, 

perfeccionismo e disciplina, autocontrole e responsabilidade no cumprimento de objetivos e 

tarefas (Ashton, 2013; Nunes, Hutz, & Nunes, 2010). Este traço está muito relacionado à 

capacidade e vontade de trabalhar com empenho, zelo e ao bom desempenho profissional 

(Heineck & Anger, 2009).  

Com base no exposto acima, é possível afirmar que os traços de personalidade podem 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento dos sintomas do burnout. A verdade, 

é que o facto de cada indivíduo reagir de modo diferente perante a mesma situação 

profissional, interpretando-a como ameaça ou como desafio, remete-nos para a personalidade 

como fator mediador entre o indivíduo e o contexto (Lévy-Leboyer & Sperandio, 1987). 

Objetivos e hipóteses do presente estudo 

Atendendo ao que foi exposto, a presente investigação teve como objetivo principal 

analisar as relações entre os traços de personalidade (Inventário de Personalidade para o 

DSM-5 (PID-5) – Adultos (Versão Breve), as variáveis sociodemográficas e os fatores do 

burnout numa amostra de 68 cuidadores formais de pessoas com deficiência intelectual e/ou 

multideficiência de uma IPSS. 

Atendendo aos objetivos propostos, pretende-se: 

Objetivo 1: Verificar quais as vaiáveis das dimensões do PID-5 se relacionam mais 

significativamente com as dimensões da síndrome de burnout. 

Objetivo 2: Verificar quais as variáveis socio demográficas se relacionam de forma 

mais significativa com as variáveis do PID-5 

Objetivo 3: Verificar as associações entre as opiniões dos trabalhadores com as 

dimensões do PID-5 
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Método 

O presente estudo é de carater quantitativo e pretende quantificar fenómenos através 

de procedimentos estatísticos onde os dados obtidos foram recolhidos através de três 

questionários preenchidos num único espaço de tempo. Além disso, é um estudo do tipo 

transversal e de comparação entre indivíduos. 

Participantes 

Os participantes da amostra foram selecionados por conveniência. Dos 100 

colaboradores, aceitaram participar neste estudo 68 cuidadores de uma IPSS, com idades entre 

os 25 e os 59 anos colocar (M = 38.9; DP = 8.6. Predominaram os cuidadores do sexo 

feminino (70.6%). Relativamente ao estado civil, 30 (44.1%) eram solteiros; 24 (35.3%) eram 

casados; 7 (10.3%) viviam em união de facto e 7 (10.3%) eram divorciados. Dos 68 

cuidadores, a maioria tinha filhos (61.8%). Quanto às habilitações literárias, 28 (41.2%) 

tinham um grau superior; 1 (1.5%) um Bacharelato; 19 (27.9%) uma Licenciatura e 8 (11.8%) 

um Mestrado. Existiam ainda 32 (47.1%) com o Ensino Secundário; 1 (1.50%) com o 1º 

Ciclo, 1 (1.50%) com o 2º Ciclo e 6 (8.80%) com o 3º Ciclo. 

Tabela 12  

Medidas descritivas relativamente à caracterização da amostra 

Participantes N (68) % 

Sexo Masculino 20 29.4% 

Feminino 48 70.6% 

Idade 25-29 anos 12 17.6% 

Mínimo-máximo: 25-59 30-39 anos 27 39.7% 

Média (DP): 38.9 (8.6) 40-49 anos 21 30.9% 

50-59 anos 8 11.8% 

Estado civil Solteiro (a) 30 44.1% 

Casado (a) 24 35.3% 

União de Facto 7 10.3% 

Divorciado (a) 7 10.3% 

Filhos Sim 42 61.8% 
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 Não 26 38.2% 

Hab. Literárias 1º Ciclo 1 1.5% 

 2º Ciclo 1 1.5% 

 3º Ciclo 6 8.8% 

 Ensino Secundário 32 47.1% 

 Bacharelato 1 1.5% 

 Licenciatura 19 27.9% 

 Mestrado 8 11.8% 

 

Na Tabela 13 são apresentadas informações relativas ao trabalho desempenhado na 

IPSS. Predominam os auxiliares de ação direta (52.9%) e os cuidadores que têm tempo de 

serviço até 10 anos (30.9% de 1 a 5 anos e 27.9% de 5 a 10 anos). No que se refere à resposta 

social, as mais referidas foram CAO (23.5%), todas as valências (27.9%) e o Lar Residencial 

2 (19.1%). A maioria dos cuidadores participantes no estudo trabalham 35 horas semanais 

(44.1%) ou 40 horas semanais (42.6%) e trabalham no período diurno (64.7%) – 35.3% 

trabalham por turnos.  
 

Tabela 13 

 Caracterização da amostra – dados profissionais 

  N % 

Profissão Auxiliar de ação Direta 36 52.9% 

 Professor (a) 9 13.2% 

 Administrativo(a) 5 7.4% 

 Diretor(a) Técnico(a) 4 5.9% 

 Terapeutas Ocupacionais 4 5.9% 

 Serviço Social 3 4.4% 

 Cozinheiro(a) 3 4.4% 

 Psicólogo (a) 2 2.9% 

 Terapeuta da Fala 1 1.5% 

 Fisioterapeuta 1 1.5% 

Tempo de serviço 1-5 anos 21 30.9% 
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5-10 anos 19 27.9% 

10-15 anos 11 16.2% 

15-20 anos 15 22.1% 

25-30 anos 2 2.9% 

Resposta social CAO 16 23.5% 

Todas as Valências 19 27.9% 

Lar Residencial 2 13 19.1% 

Lar Residencial 1 6 8.8% 

Formação Profissional 4 5.9% 

Lar de Apoio 3 4.4% 

Escola de Ensino Especial 3 4.4% 

Centro de Atendimento 2 2.9% 

Administração 2 2.9% 

Horário semanal 35 horas 30 44.1% 

38 horas 9 13.2% 

40 horas 29 42.6% 

Trabalho por turnos Sim 24 35.3% 

Não 44 64.7% 

Relativamente às opiniões sobre o trabalho na IPSS (Tabela 14), a maioria revelou que 

o trabalho é desgastante (83.8%) e que o ambiente do trabalho é razoável (70.6%) – 29.4%

consideram que o ambiente de trabalho é bom. O relacionamento com os colegas foi 

considerado bom por 63.2% dos cuidadores (36.8% responderam razoável) e o 

relacionamento com os utentes foi considerado bom por 91.2% dos cuidadores (8.8% 

responderam razoável). A maioria dos cuidadores referiu que sente o apoio dos seus 

superiores quando existe algum problema no contexto de trabalho (88.2%) e sente que o seu 

trabalho é reconhecido (61.8%).  



60 
 

Importa referir que as questões formuladas tiveram como objetivo, recolher 

informações relativamente à perceção dos cuidadores em relação à atividade profissional, bem 

como validar as suas opiniões com as afirmações de Grazziano & Bianchi, (2010); França et 

al., (2014) e Maslach e Schaufeli (1993), cit. in Meireles (2016), relativamente às 

manifestações emocionais e comportamentais retratadas na três dimensões do burnout. 

Tabela 14 

Caracterização da amostra – opiniões sobre o trabalho na IPSS 

VARIÁVEIS  N % 

Sente que o seu trabalho é desgastante? Sim 57 83.8% 

 Não 11 16.2% 

Como considera o seu ambiente de trabalho? Bom 20 29.4% 

 

Razoável 

Não                  

48 70.6% 

Como considera o seu relacionamento com os colegas 

da instituição? 

Bom 43 63.2% 

Razoável 

Não                          

25 36.8% 

Como considera o seu relacionamento com os utentes 

da instituição 

Bom 62 91.2% 

Razoável 

Não 

6 8.8% 

Quando existe algum problema no contexto de trabalho, 

sente o apoio dos seus superiores? 

 

Sim 

 

60 

 

88.2% 

Não 8 11.8% 

Sente que o seu trabalho é reconhecido? Sim 42 61.8% 

 Não 26 38.2% 

 

Instrumentos 

Tendo em consideração os objetivos deste estudo foi selecionado três instrumentos 

para a recolha de dados, tendo em conta os seguintes aspetos: Qualidades psicométricas, 

adaptação à população portuguesa e a facilidade de aplicação e preenchimento. 
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Questionário sociodemográfico 

O questionário foi usado para recolher dados pessoais e sociodemográficos 

relativamente ao sexo, idade, estado civil, filhos, habilitações literárias, profissão, tempo de 

serviço, resposta social, horário semanal e trabalho por turnos. Foram utilizadas também 

questões de forma a recolher as opiniões dos cuidadores formais relativamente à atividade 

profissional  

Maslach Burnout Inventory – (M.B.I) 

O questionário foi desenvolvido por Christina Maslach e Susan Jackson (1978) e tem 

sido um instrumento frequentemente usado utilizado nas diversas profissões para avaliar 

como os profissionais vivenciam seus trabalhos. Consiste num instrumento concebido para 

avaliar de forma contínua (e não em termos de presença ou ausência da síndrome) o burnout, 

variando a sua classificação entre níveis: de baixo, médio e alto. É composto por 22 itens de 

autorresposta, distribuídos por três subescalas: exaustão emocional com nove itens (1, 2, 3, 6, 

8, 13, 14, 16 e 20), sendo que acima de 27 pontos é considerado nível alto, entre 19 – 26 nível 

moderado e abaixo de 19 nível baixo;  despersonalização com cinco itens (5,10, 11, 15 e 22), 

sendo que acima de 10 pontos nível alto, entre 6 – 9 nível moderado e menor que 6 nível 

baixo;  realização pessoal composta por oito itens (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 21), sendo que 

acima de 33 pontos nível alto, entre 34 – 39 nível moderado e abaixo de 40 nível baixo (Lima, 

F., Oliveira, D., Silva, D., Emérito, P., Lima, M., & Souza, D., 2009). A resposta é dada sobre 

a frequência com que cada sentimento ocorre, numa escala ordinal tipo Likert de sete pontos, 

cuja pontuação varia entre 0” Nunca” a 6 “todos os dias” (Sakae, Schaefer, Pereira, Sakae, 

Goulart & Schaefer, 2017). Elevadas pontuações nas dimensões exaustão emocional e 

despersonalização associadas a baixos níveis de realização pessoal, poderão evidenciar que o 

profissional apresenta a síndrome de burnout (Mata, Machado, Moutinho, & Alexandra, 

2016). O alfa de Cronbach varia entre 0,71 e 0,90 nas três dimensões (Maslach, Jackson, 

1981). No presente estudo as dimensões do MBI, a exaustão emocional e a realização pessoal 

apresentaram bom/muito bons níveis de consistência interna o alfa de Cronbach de 0.877 e 

0.781, respetivamente. Porém, o alfa de Cronbach da dimensão despersonalização foi muito 

baixo (0.388), sendo indicador de consistência interna inaceitável. 
 

Tabela 15 

Distribuição de itens e consistência interna das dimensões do MBI 
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Itens e dimensões do MBI Média Desvio Padrão 

Correlação item-total 

corrigida 

Alfa Cronbach/ Alfa 

Cronbach sem o item 

Exaustão Emocional    0.877 

MBI_EE-1 3.12 1.88 0.758 0.851 

MBI_EE-2 3.54 1.64 0.654 0.861 

MBI_EE-3 2.82 1.83 0.802 0.846 

MBI_EE-6 1.13 1.41 0.581 0.868 

MBI_EE-8 2.94 1.84 0.688 0.858 

MBI_EE-13 1.82 1.81 0.570 0.869 

MBI_EE-14 2.62 1.87 0.623 0.864 

MBI_EE-16 1.16 1.51 0.472 0.876 

MBI_EE-20 0.88 1.48 0.414 0.880 

Despersonalização    0.388 

MBI_DP-5 0.32 1.07 0.120 0.385 

MBI_DP-10 1.21 1.64 0.618 -0.115 

MBI_DP-11 1.69 1.80 0.146 0.391 

MBI_DP-15 1.01 1.40 0.086 0.415 

MBI_DP-22 0.82 1.37 0.071 0.423 

Realização Pessoal    0.781 

MBI_RP-4 4.93 1.30 0.422 0.768 

MBI_RP-7 3.60 1.93 0.544 0.747 

MBI_RP-9 4.22 1.71 0.638 0.731 

MBI_RP-12 3.69 1.79 0.471 0.760 

MBI_RP-17 4.69 1.54 0.569 0.745 

MBI_RP-18 4.29 1.67 0.547 0.747 

MBI_RP-19 4.43 1.82 0.330 0.784 

MBI_RP-21 3.85 1.81 0.394 0.773 
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Inventário de Personalidade para o DSM-5 (PID-5) – Adultos (Versão Breve) (Trad. 

Francisco Cardoso & Adelino Pereira, 2017) 

Para a avaliação e compreensão dos traços de maior relevo na amostra do estudo, foi 

utilizado o PID-5 versão breve. Esta versão, tem por base um modelo empírico que 

estruturalmente permite caracterizar os polos disfuncionais do Five Factor Model (FFM) e o 

modelo Personality Psychopathology Five (PSY-5). Permite identificar a presença de padrões 

específicos de traços como padrões comportamentais mais ou menos estáveis (Krueger & 

Markon, 2014). A versão breve do PID-5 é constituída por 25 itens que avaliam, numa 

medida contínua de severidade, os cinco domínios da personalidade: afetividade negativa 

(itens 8, 9, 10, 11 e 15); desprendimento/desapego (itens 4, 13, 14, 16 e 18); antagonismo 

(itens 17, 19, 20, 22 e 25); desinibição (itens 1, 2, 3, 5 e 6); e psicoticismo (itens 7, 12, 21, 23 

e 24). O conteúdo a avaliar em cada item é medido numa escala de 0 (muito falso ou muitas 

vezes falso) a 3 pontos (muito verdade ou muitas vezes verdade).  

Tabela 16 

Representação dos domínios e traços de personalidade patológicos para a Personalidade e Perturbações de 

Personalidade, para inclusão no DSM-5. 

Afetividade Negativa 

Labilidade emocional 

Ansiedade 

Desprezibilidade 

Insegurança de separação 

Perseveração 

Hostilidade 

Submissão 

Desconfiança 

 Desprendimento/Desapego 

Insensibilidade 

Manipulação 

Grandiosidade 

Procura de atenção 

Engano 

Antagonismo 

Isolamento 

Evitamento da intimidade 

Restrição afetiva 

Anedonia 

Desinibição 

Impulsividade 

Distração 

Imprudência 

Tomada de riscos 

Perfeccionismo Rígido (compulsividade) 

Psicoticismo 
Crenças e experiências bizarras 

Excentricidade 

Desregulação cognitiva e percetiva 

Fonte: Gomes (2013) 

Num estudo com adolescentes italianos (Fossati, Somma, Borroni, Markon, & 

Krueger, 2015), obteve um índice de precisão elevado para a escala total, com um alfa de 
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Cronbach de .83, e índices de precisão de baixos a moderados para cada domínio, com alfas 

entre .59 (desprendimento) e .77 (psicoticismo). Os autores de outro estudo (Anderson, 

Sellbom, & Salekin, 2016), realizado com estudantes americanos, também obtiveram alfas de 

baixos a moderados para cada um dos domínios do PID-5 versão breve, de .68 (antagonismo) 

a .78 (psicoticismo). Quanto à análise do PID-5 versão longa (Pires, Silva, & Sousa Ferreira, 

2015), este mostrou índices de precisão de moderados a fortes para cada um dos domínios, 

com alfas de .79 (desinibição) a .92 (afetividade negativa). 

Num estudo realizado por Martins (2018), que teve como objetivo averiguar a relação 

empírica entre os fatores do NEO-FFI, versão reduzida do NEO-PI-R (Lima & Simões, 2000) 

e as dimensões da versão breve do PID-5 – Adultos (Versão Experimental; Pires, Silva, 

Fagulha, & Gonçalves, 2014), numa amostra da população geral portuguesa, verificou-se que 

as caraterísticas psicométricas do instrumento utilizado, no que concerne aos coeficientes de 

estabilidade temporal, baixaram em termos médios na versão breve do PID-5 - Adultos (Pires,  

Ferreira, & Guedes, Gonçalves& Henriques-Calado (2018).  

As dimensões da afetividade negativa, psicoticismo e desprendimento revelaram-se 

estáveis no tempo rs = .90 (p < .01); rs = .81 (p < .01) e rs = .79 (p < .01), respetivamente 

(Pires et al., 2018). Ao contrário e menos estáveis revelou-se a dimensão desinibição (rs = 

.66; p < .01) e o antagonismo (rs = .63; p < .01) (Pires et al., 2018). Os coeficientes de 

precisão também baixam em termos médios, comparativamente à forma longa do PID-5 

(Pires et al, 2018). A tabela 17 compara os valores de α de Cronbach das formas longas e 

breves, num estudo português. 

Tabela 17 

Consistência interna das dimensões do PID-5 nas formas longa e breve. 

PID-5 Forma Longa PID-5 Forma Breve 

Dimensões 

Afetividade Negativa .90 .68 

Desprendimento .92 .73 

Antagonismo .89 .62 

Desinibição .89 .64 

Psicoticismo .94 .75 

Fonte: Pires, et al (2018). 

No presente estudo, a análise da consistência interna das dimensões do PID-5, mostrou 

bons indicadores das dimensões psicoticismo (alfa de Cronbach = 0.820) e desinibição (alfa 
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de Cronbach = 0.699) com valores do alfa de Cronbach superiores ou iguais a 0.70 e 

correlações item-total corrigida superior a 0.30. Nas restantes dimensões o alfa de Cronbach 

foi inferior ao desejável e existem itens com correlação item-total corrigida inferior a 0.30. 

Assim, de forma a ter dimensões consistentes, foi decidido retirar os itens com correlação 

item-total corrigida baixa e cuja saída melhorava o alfa de Cronbach (foram excluídos os itens 

11, 18, 19 e 20). Os resultados, após a saída destes itens, são apresentados na Tabela 18.  

Após a saída dos itens referidos, todas as dimensões apresentam valores de alfa de 

Cronbach superiores ou iguais a 0.70 e correlações item-total corrigida superior a 0.30, 

ficando assim garantida a sua consistência interna. 

Tabela 18 

Distribuição de itens e consistência interna das dimensões do PID-5 

Itens e dimensões do PID-5 Média Desvio-padrão 
Correlação item-total 

corrigida 

Alfa Cronbach/ 

Alfa Cronbach 

sem o item 

Afetividade Negativa 0.693 

PID5-8 1.97 0.99 0.447 0.647 

PID5-9 1.87 1.05 0.613 0.535 

PID5-10 1.47 1.09 0.412 0.673 

PID5-15 1.06 0.93 0.448 0.647 

Desprendimento/Desapego 0.726 

PID5-4 0.88 0.87 0.484 0.684 

PID5-13 0.91 1.18 0.517 0.689 

PID5-14 0.53 0.85 0.534 0.657 

PID5-16 0.44 0.76 0.589 0.639 

Antagonismo 0.707 

PID5-17 0.13 0.42 0.717 0.341 

PID5-22 0.12 0.37 0.528 0.616 

PID5-25 0.13 0.38 0.366 0.799 

Desinibição 0.699 

PID5-1 1.35 0.86 0.406 0.675 

PID5-2 0.37 0.54 0.494 0.648 

PID5-3 0.84 0.80 0.456 0.649 

PID5-5 0.54 0.68 0.631 0.583 

PID5-6 1.04 0.87 0.371 0.692 

Psicoticismo 0.820 

PID5-7 1.28 0.84 0.455 0.828 
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PID5-12 0.65 0.79 0.584 0.792 

PID5-21 1.15 0.83 0.639 0.776 

PID5-23 0.91 0.88 0.618 0.782 

PID5-24 0.88 0.89 0.774 0.732 

Procedimentos 

Após o deferimento da comissão de ética (nº processo 51/2017) da Universidade Trás-

os-Montes e Alto Douro, foram realizados os contatos com a direção da IPSS em estudo. 

Após concordância e autorização para a realização do estudo, foi obtido o consentimento de 

todos os cuidadores formais que participaram nesta investigação de forma voluntária e sem 

qualquer pagamento monetário ou entrega de qualquer bem material.  

O conjunto de instrumentos de avaliação utilizados forma aplicados presencialmente, 

na sede da instituição. Desde o início foram garantidos os termos da confidencialidade e do 

anonimato de forma a que nenhuma informação pessoal pudesse identificar os participantes. 

No momento da entrega dos questionários foram apresentadas todas informações relevantes 

sobre o objetivo e os procedimentos do estudo, assim como as instruções para o respetivo 

preenchimento, sendo salientado que poderia desistir a qualquer momento. 

Análise Estatística 

Foi testada a consistência interna (alfa de Cronbach) e foram analisadas as correlações 

de cada item com o total da escala sem o item (correlação item-total corrigida). Foram 

seguidas as recomendações propostas por Hair et al. (2010): alfa de Cronbach superior a 0.70 

(aceitável acima de 0.60), correlações item-total corrigidas superiores a 0.30. Foi também 

verificado se a retirada de um item melhorava a consistência interna da escala (alfa de 

Cronbach sem o item). De seguida, foi analisada a distribuição das variáveis através da 

observação dos histogramas e dos coeficientes de assimetria (Skewness) e achatamento 

(Kurtosis). 

Após as análises preliminares descritas e tendo-se verificada uma distribuição próxima 

do normal das variáveis, foram utilizados testes psicométricos para dar resposta aos objetivos 

do estudo. Para a comparação das variáveis quantitativas entre dois grupos independentes foi 

utilizado o teste T Student. Para a comparação das variáveis quantitativas entre três ou mais 

grupos independentes foi utilizado a ANOVA, seguida dos testes de comparações múltiplas 
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Tukey HSD. Para o estudo da correlação entre duas variáveis quantitativas e o estudo das 

correlações de variáveis quantitativas com variáveis ordinais, foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação de Pearson. O Teste de Independência do Qui-Quadrado foi utilizado para o 

estudo da associação entre duas vaiáveis nominais.  

Foi considerado um nível de significância de 5% para os testes estatísticos, ou seja, 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando o valor de significância 

foi menor do que 0.05 (p < 0.05). 

Para as análises estatísticas recorreu-se ao Statistical Package for the Social Science 

(SPSS), versão 24 para Windows.  

Resultados 

Análise e caraterização das dimensões do MBI 

As pontuações das dimensões do MBI foram calculadas através da soma dos seus 

itens. Assim, a pontuação da exaustão emocional pode variar de zero a 54 pontos, da 

despersonalização de zero a 30 pontos e da realização pessoal de zero a 48 pontos. Quanto 

mais alta é a pontuação de cada dimensão, mais altos são os níveis de exaustão emocional, de 

despersonalização e de realização pessoal. 

As medidas descritivas das pontuações das dimensões do MBI apresentadas na tabela 

8, indicam que os valores de assimetria (Skewness) e do achamento (Kurtosis) foram 

inferiores a 0.50, em valor absoluto na exaustão emocional e na, indicando que não existem 

desvios à normalidade dos dados que impeçam a utilização de teste paramétricos (Marôco 

2011). 

Tabela 19 

Caraterização das dimensões do MBI 

MBI 

Mínimo-

máximo 

Média DP IC95% Skewness Kurtosis 

Exaustão Emocional 3-47 20.04 10.92 17.40 - 22.69 0.420 -0.289

Despersonalização  0-16 5.06 3.97 4.10 - 6.02 0.849 0.259 

Realização Pessoal  10-48 33.71 8.57 31.63 - 35.78 0.420 -0.289



68 

No que concerne aos níveis de burnout dos cuidadores nas dimensões do MBI, os 

resultados da tabela 9 mostram que 1 em cada 4 cuidadores apresentam níveis de exaustão 

emocional alto (25.0%). Existem ainda 19 cuidadores (27.9%) com exaustão emocional 

moderada e menos de metade (47.1%) com exaustão emocional baixa. Foi ainda possível 

verificar que mais de metade (54.4%) foram classificados com realização pessoal baixa, 

existindo 19.1% com realização pessoal moderada e 26.5% com realização pessoal alta. 

Relativamente à dimensão despersonalização, os resultados não foram considerados, tendo em 

conta os valores do alfa de Cronbach apresentados na análise da consistência interna.  

Os resultados dos testes do Qui-Quadrado mostram que não existe associação 

estatisticamente significativa entre o sexo e a classificação das dimensões do MBI (p >0.05). 

Tabela 20 

Caraterização das dimensões do MBI 

Dimensões do MBI 

Total 

(N = 68) 

Masculino 

(N = 20) 

Feminino 

(N = 48) 

Teste do Qui 

quadrado 

Exaustão Emocional 

Baixo (0-18 pts) 32 (47.1%) 10 (50.0%) 22 (45.8%) p = 0.130 

Moderado (19-26 pts) 19 (27.9%) 8 (40.0%) 11 (22.9%) 

Alto (27-54 pts) 17 (25.0%) 2 (10.0%) 15 (31.3%) 

Despersonalização  

Baixo (0-5 pts) 37 (54.4%) 10 (50.0%) 27 (56.3%) p = 0.438 

Moderado (6-9 pts) 20 (29.4%) 5 (25.0%) 15 (31.3%) 

Alto (10-30 pts) 11 (16.2%) 5 (25.0%) 6 (12.5%) 

Realização Pessoal  

Baixo (0-33 pts) 37 (54.4%) 8 (40.0%) 29 (60.4%) p = 0.082 

Moderado (34-39 pts) 13 (19.1%) 3 (15.0%) 10 (20.8%) 

Alto (40-48 pts) 18 (26.5%) 9 (45.0%) 9 (18.8%) 
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Análise das associações do MBI com as Variáveis Sociodemográficas e Profissionais 

Os resultados da Tabela 21 mostram que nenhuma das variáveis sociodemográficas ou 

profissionais tem associação estatisticamente significativa com a exaustão emocional (p > 

0.05). De referir a correlação moderada positiva, próxima da significância estatística (Rsp = 

0.231, p = 0.058) entre a exaustão emocional e o horário semanal, mostrando uma tendência 

de aumento da exaustão emocional com o aumento do número de horas de trabalho semanal.  

Relativamente à realização pessoal, foram registaram associações estatisticamente 

significativas com o estado civil (ANOVA: p = 0.014) e com a idade (R = 0.300, p = 0.013) – 

a realização pessoal aumenta com o aumento da idade. Quanto ao estado civil, os testes de 

comparações múltiplas mostraram que as diferenças foram significativas (p = 0.007) entre os 

cuidadores divorciados (M = 40.86; DP = 7.29) e os que vivem em união de facto (M = 26.29; 

DP = 13.07).  

Tabela 21 

Associação das dimensões do MBI com variáveis sociodemográficas e profissionais 

VARIÁVEIS 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Sexo 

Masculino (n = 20) 18.15 (10.72) 5.30 (3.64) 36.50 (8.68) 

Feminino (n = 48) 20.83 (11.01) 4.96 (4.14) 32.54 (8.34) 

Teste T de Student p = 0.360 p = 0.749 p = 0.083 

Idade 

Coeficiente Correlação R = -0.181, p = 0.140 R = -0.174, p = 0.155 R = 0.300, p = 0.013 

Estado civil 

Solteiro (a) (n = 30) 22.97 (11.15) 6.00 (3.72) 33.63 (7.70) 

Casado (a) (n = 24) 19.58 (11.22) 4.42 (3.92) 33.88 (6.94) 

União de Facto (n = 7) 15.14 (8.34) 5.86 (5.27) 26.29 (13.07) (a) 

Divorciado (a) (n = 7) 14.00 (8.00) 2.43 (2.76) 40.86 (7.29) (a) 

ANOVA p = 0.122 p = 0.128 p = 0.014 

Filhos 
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Sim (n = 42) 18.67 (10.99) 4.29 (3.70) 33.86 (9.39) 

Não (n = 26) 22.27 (10.62) 6.31 (4.15) 33.46 (7.22) 

Teste T de Student p = 0.188 p = 0.040 p = 0.855 

Habilitações literárias    

Coeficiente Correlação Rsp = 0.013, p = 0.914 Rsp = -0.097, p = 0.432 Rsp = -0.034, p = 0.786 

Tempo de serviço    

Coeficiente Correlação Rsp = 0.002, p = 0.988 Rsp = -0.151, p = 0.218 Rsp = 0.172, p = 0.161 

Horário semanal    

Coeficiente Correlação Rsp = 0.231, p = 0.058 Rsp = 0.284, p = 0.019 Rsp = -0.192, p = 0.118 

Trabalho por turnos    

Sim (n = 24) 21.96 (11.37) 6.58 (3.76) 31.42 (7.49) 

Não (n = 44) 19.00 (10.65) 4.23 (3.88) 34.95 (8.94) 

Teste T de Student p = 0.289 p = 0.018 p = 0.104 

NOTAS: Resultados apresentados na forma: Média (desvio-padrão); R – Coeficiente de Correlação de Pearson; 

Rsp – Coeficiente de Correlação de Spearman; (a) as diferenças apenas foram estatisticamente significativas entre 

os divorciados e os que vivem em união de facto: p = 0.007 nos testes de comparações múltiplas Tukey HSD. 
 

No que concerne aos resultados da associação das opiniões sobre o trabalho na IPSS, 

são apresentados na Tabela 22.  

Os resultados mostram a existência de associação estatisticamente significativa (ou 

próximo) da exaustão emocional com todas as variáveis analisadas: “trabalho desgastante” (p 

= 0.002), “ambiente de trabalho” (p < 0.001), “relacionamento colegas” (p = 0.002), 

“relacionamento utentes” (p = 0.028), “apoio dos superiores” (p = 0.064) e “trabalho é 

reconhecido” (p = 0.031). A análise das médias das pontuações da dimensão mostra que os 

cuidadores que consideram o trabalho desgastante têm menores níveis de exaustão emocional 

do que os que não consideram o trabalho desgastante; os cuidadores que afirmaram que o 

ambiente de trabalho é bom, os que consideram que tem um bom relacionamento com os 

colegas e com os utentes, os que sentem o apoio dos superiores e os que afirmaram que o seu 

trabalho é reconhecido têm níveis de exaustão emocional mais baixos.  

Relativamente à realização pessoal, a associação foi significativa (ou próximo) com o 

ambiente de trabalho (p = 0.013 – melhor ambiente de trabalho, mais realização pessoal), com 

o relacionamento com os colegas (p = 0.018) e com os utentes (p = 0.070) – melhor 
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relacionamento, mais realização pessoal – e com o reconhecimento do seu trabalho (p = 0.011 

– reconhecimento do trabalho, mais realização pessoal).

Tabela 22 

Associação das dimensões do MBI com variáveis relativas às opiniões sobre o trabalho na IPSS 

VARIÁVEIS 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Trabalho desgastante 

Sim (n = 57) 21.82 (10.58) 5.23 (4.02) 33.14 (8.52) 

Não (n = 11) 10.82 (7.73) 4.18 (3.79) 36.64 (8.62) 

Teste T de Student p = 0.002 p = 0.428 p = 0.218 

Ambiente de trabalho 

Bom (n = 20) 12.65 (8.67) 3.65 (2.91) 37.65 (6.91) 

Razoável (n = 48) 23.13 (10.32) 5.65 (4.23) 32.06 (8.72) 

Teste T de Student p < 0.001 p = 0.059 p = 0.013 

Relacionamento colegas 

Bom (n = 43) 16.77 (8.87) 4.28 (3.91) 35.56 (8.93) 

Razoável (n = 25) 25.68 (11.95) 6.40 (3.80) 30.52 (6.97) 

Teste T de Student p = 0.002 p = 0.033 p = 0.018 

Relacionamento utentes 

Bom (n = 62) 19.15 (10.48) 4.79 (3.92) 34.29 (8.63) 

Razoável (n = 6) 29.33 (11.98) 7.83 (3.76) 27.67 (5.28) 

Teste T de Student p = 0.028 p = 0.073 p = 0.070 

Apoio dos superiores 

Sim (n = 60) 19.15 (10.51) 4.85 (3.88) 34.13 (8.79) 

Não (n = 8) 26.75 (12.31) 6.63 (4.60) 30.50 (6.19) 

Teste T de Student p = 0.064 p = 0.238 p = 0.263 

Trabalho é reconhecido 

Sim (n = 42) 17.81 (10.48) 4.43 (3.75) 35.50 (9.82) 

Não (n = 26) 23.65 (10.82) 6.08 (4.18) 30.81 (4.93) 
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Teste T de Student p = 0.031 p = 0.097 p = 0.011 

Análise e caraterização das dimensões do PID – 5 – Versão Breve 

As pontuações das dimensões do PID-5 foram calculadas através da média das 

pontuações dos seus itens (escala de Likert de 0 = “muito falso ou muitas vezes falso” a 3 = 

“muito verdade ou muitas vezes verdade”). Assim, a pontuação de cada dimensão pode variar 

do mínimo de zero pontos ao máximo de 3 pontos – quanto mais alta a pontuação mais forte é 

a personalidade relativa a cada dimensão.  

Os resultados da caraterização das dimensões do PID-5 são apresentados na Tabela 23. 

A dimensão afetividade negativa foi a que teve média mais alta (M = 1.24; DP = 0.64), 

seguindo-se as dimensões psicoticísmo (M = 0.97; DP = 0.65), desinibição (M = 0.83; DP = 

0.51), desprendimento/desapego (M = 0.69; DP = 0.69) e, por último, com média próxima de 

zero, o antagonismo (M = 0.13; DP = 0.31). 

Tabela 23 

Caraterização das dimensões do PID-5 (N = 68) 

Dimensões do PID-5 
Mínimo-

máximo 
Média DP IC95% Skewness Kurtosis 

Afetividade Negativa 0-2.25 1.24 0.64 1.08 - 1.39 -0.550 -0.662

Desprendimento/Desapego 0-3.00 0.69 0.69 0.52 - 0.86 1.346 2.447 

Antagonismo 0-1.33 0.13 0.31 0.05 - 0.20 2.699 6.840 

Desinibição 0-2.00 0.83 0.51 0.71 - 0.95 0.045 -0.726

Psicoticísmo 0-3.00 0.97 0.65 0.82 - 1.13 0.331 0.032 

Análise das correlações das dimensões do PID - 5 com as dimensões do MBI 

Na Tabela 24 são apresentados os resultados do estudo das correlações entre as 

dimensões do PID-5 e as dimensões do MBI. Os resultados mostram a existência de 

correlações positivas moderadas da desinibição com a exaustão emocional (R = 0.364, p = 

0.002) e com a despersonalização (R = 0.289, p = 0.017), indicando que cuidadores mais 

desinibidos têm níveis de exaustão emocional e de despersonalização mais altos. Pelo 
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contrário, a correlação da desinibição com a realização pessoal é negativa (R = -0.295, p = 

0.015), indicando que cuidadores mais desinibidos têm menores níveis de realização pessoal. 

De referir também as correlações positivas, próximas da significância estatística (p < 0.010), 

do psicoticísmo com a exaustão emocional (R = 0.214, p = 0.080) e com a despersonalização 

(R = 0.212, p = 0.082), indicando que cuidadores com níveis mais altos de psicoticísmo têm 

níveis de exaustão emocional e de despersonalização mais altos. 

Tabela 24 

Correlação das dimensões do PID-5 com as dimensões do MBI 

Dimensões do PID-5 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Afetividade Negativa R = 0.195, p = 0.111 R = 0.033, p = 0.791 R = -0.114, p = 0.357 

Desprendimento/Desapego R = -0.001, p = 0.996 R = 0.011, p = 0.930 R = -0.096, p = 0.434 

Antagonismo R = -0.018, p = 0.885 R = 0.131, p = 0.287 R = 0.082, p = 0.508 

Desinibição R = 0.364, p = 0.002 R = 0.289, p = 0.017 R = -0.295, p = 0.015 

Psicoticísmo R = 0.214, p = 0.080 R = 0.212, p = 0.082 R = -0.136, p = 0.267 

 R – Coeficiente de Correlação de Pearson. 

Na Figura 2 são apresentados os diagramas de dispersão das correlações mais fortes 

apresentadas na Tabela 24 – desinibição com a exaustão emocional, com a despersonalização 

e com a realização Pessoal.  
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Figura2: Diagramas de dispersão das pontuações da Desinibição do PID-5 com a Exaustão Emocional, com a 

Despersonalização e com a Realização Pessoal do MBI 
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Associação do PID – 5 com as variaveis sociodempgráficas e profissionais 

Os resultados do estudo da associação das variáveis sociodemográficas ou 

profissionais com as dimensões do PID-5 são apresentados na Tabela 25. Das relações 

estudadas, apenas foi registada uma associação estatisticamente significativa entre o trabalho 

por turnos e o psicoticísmo (p = 0.001). Os trabalhadores por turnos têm níveis de 

psicoticísmo mais elevados do que os cuidadores que não trabalham por turnos.  

Tabela 25 

Associação das dimensões do PID-5 com variáveis sociodemográficas e profissionais 

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendimen

to/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticísmo 

Sexo 

Masculino (n = 20) 1.19 (0.70) 0.66 (0.65) 0.23 (0.43) 0.98 (0.62) 0.99 (0.64) 

Feminino (n = 48) 1.26 (0.62) 0.70 (0.71) 0.08 (0.23) 0.77 (0.46) 0.97 (0.66) 

Teste T de Student p = 0.693 p = 0.827 p = 0.157 p = 0.173 p = 0.893 

Idade 

Coeficiente Correlação 

R = -0.057, 

p = 0.646 

R = 0.053, 

p = 0.665 

R = 0.048, 

p = 0.695 

R = -0.130, 

p = 0.292 

R = 0.091, 

p = 0.463 

Estado civil 

Solteiro (a) (n = 30) 1.26 (0.56) 0.66 (0.57) 0.13 (0.36) 0.91 (0.58) 0.94 (0.64) 

Casado (a) (n = 24) 1.22 (0.74) 0.72 (0.78) 0.15 (0.33) 0.80 (0.46) 1.06 (0.53) 

União de Facto (n = 7) 0.93 (0.73) 0.32 (0.40) 0.10 (0.16) 0.74 (0.50) 0.60 (0.52) 

Divorciado (a) (n = 7) 1.50 (0.43) 1.11 (0.94) 0.05 (0.13) 0.66 (0.41) 1.20 (1.05) 

ANOVA p = 0.418 p = 0.199 p = 0.876 p = 0.609 p = 0.300 

Filhos 
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Sim (n = 42) 1.30 (0.67) 0.79 (0.78) 0.15 (0.33) 0.83 (0.49) 1.06 (0.65) 

Não (n = 26) 1.13 (0.59) 0.53 (0.48) 0.09 (0.28) 0.83 (0.55) 0.84 (0.63) 

Teste T de Student p = 0.309 p = 0.128 p = 0.435 p = 0.986 p = 0.176 

Habilitações literárias 

Coeficiente Correlação 

Rsp = -0.173, 

p = 0.158 

Rsp = -0.215, 

p = 0.078 

Rsp = 0.079, 

p = 0.520 

Rsp = -0.051, 

p = 0.678 

Rsp = -0.041, 

p = 0.743 

Tempo de serviço 

Coeficiente Correlação 

Rsp = 0.058, 

p = 0.636 

Rsp = 0.017, 

p = 0.891 

Rsp = 0.140, 

p = 0.256 

Rsp = -0.053, 

p = 0.670 

Rsp = -0.087, 

p = 0.479 

Horário semanal 

Coeficiente Correlação 

Rsp = 0.172, 

p = 0.160 

Rsp = 0.186, 

p = 0.130 

Rsp = -0.065, 

p = 0.601 

Rsp = 0.211, 

p = 0.084 

Rsp = 0.171, 

p = 0.163 

Trabalho por turnos 

Sim (n = 24) 1.36 (0.54) 0.80 (0.78) 0.17 (0.33) 0.93 (0.52) 1.33 (0.62) 

Não (n = 44) 1.16 (0.68) 0.63 (0.64) 0.11 (0.30) 0.78 (0.51) 0.78 (0.58) 

Teste T de Student p = 0.219 p = 0.331 p = 0.457 p = 0.265 p = 0.001 

NOTAS: Resultados apresentados na forma: Média (desvio-padrão); R – Coeficiente de Correlação de Pearson; 

Rsp – Coeficiente de Correlação de Spearman. 

Os resultados da associação com as opiniões sobre o trabalho na IPSS são 

apresentados são apresentados na Tabela 26.  

Os resultados mostram que, comparativamente com os cuidadores que consideram o 

ambiente de trabalho razoável, os que considerando bom têm menores níveis de afetividade 

negativa (p = 0.007), de desprendimento/ desapego (p = 0.004), de desinibição (p = 0.006) e 

de psicoticísmo (p = 0.014).  
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Relativamente ao relacionamento com os colegas, comparativamente com os 

cuidadores que consideram relacionamento razoável, os que considerando bom têm menores 

níveis de afetividade negativa (p = 0.030) e de psicoticísmo (p < 0.001).  

Os cuidadores que sentem que têm apoio dos superiores têm menores níveis de 

afetividade negativa (p = 0.021) e desprendimento/ desapego (p = 0.020) do que os que 

consideram que não têm o apoio dos superiores.   

Os cuidadores que consideram que o seu trabalho é reconhecido têm menores níveis 

de desprendimento/ desapego (p = 0.017) que os cuidadores que afirmaram que o seu trabalho 

não é reconhecido.  

Não existe associação estatisticamente significativa das dimensões do PID-5 nem com 

relacionamento com os utentes nem com a pergunta “considera o trabalho desgastante” (p > 

0.05).  

Tabela 26 

Associação das dimensões do PID-5 com variáveis relativas às opiniões sobre o trabalho na IPSS 

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendiment

o/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticismo 

Trabalho desgastante 

Sim (n = 57) 1.21 (0.65) 0.70 (0.67) 0.12 (0.29) 0.84 (0.50) 1.00 (0.66) 

Não (n = 11) 1.34 (0.58) 0.66 (0.81) 0.15 (0.40) 0.78 (0.60) 0.85 (0.57) 

Teste T de Student p = 0.552 p = 0.868 p = 0.781 p = 0.739 p = 0.508 

Ambiente de trabalho 

Bom (n = 20) 0.86 (0.73) 0.33 (0.63) 0.07 (0.30) 0.57 (0.54) 0.68 (0.47) 

Razoável (n = 48) 1.39 (0.53) 0.84 (0.66) 0.15 (0.31) 0.94 (0.46) 1.10 (0.67) 

Teste T de Student p = 0.007 p = 0.004 p = 0.301 p = 0.006 p = 0.014 

Relacionamento colegas 
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Bom (n = 43) 1.12 (0.71) 0.65 (0.69) 0.12 (0.31) 0.78 (0.51) 0.76 (0.59) 

Razoável (n = 25) 1.43 (0.44) 0.76 (0.69) 0.15 (0.32) 0.92 (0.52) 1.34 (0.58) 

Teste T de Student p = 0.030 p = 0.535 p = 0.700 p = 0.270 p < 0.001 

Relacionamento utentes 

Bom (n = 62) 1.23 (0.64) 0.67 (0.65) 0.13 (0.32) 0.81 (0.53) 0.97 (0.66) 

Razoável (n = 6) 1.25 (0.63) 0.88 (1.10) 0.11 (0.17) 1.03 (0.29) 0.97 (0.59) 

Teste T de Student p = 0.953 p = 0.498 p = 0.894 p = 0.311 p = 0.978 

Apoio dos superiores 

Sim (n = 60) 1.17 (0.63) 0.62 (0.63) 0.11 (0.29) 0.82 (0.53) 0.95 (0.65) 

Não (n = 8) 1.72 (0.47) 1.22 (0.90) 0.25 (0.46) 0.90 (0.34) 1.13 (0.58) 

Teste T de Student p = 0.021 p = 0.020 p = 0.237 p = 0.682 p = 0.484 

Trabalho é reconhecido 

Sim (n = 42) 1.17 (0.64) 0.54 (0.56) 0.16 (0.38) 0.83 (0.54) 0.96 (0.71) 

Não (n = 26) 1.35 (0.62) 0.94 (0.80) 0.08 (0.14) 0.82 (0.48) 1.00 (0.54) 

Teste T de Student p = 0.262 p = 0.017 p = 0.211 p = 0.937 p = 0.792 

Discussão 

O nosso estudo teve como objetivo principal analisar as relações entre os traços de 

personalidade e as variáveis sociodemográficas e os fatores do burnout numa amostra de 68 

cuidadores formais de pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência de uma IPSS 

do distrito de Vila Real. De referir que não foram consideradas a dimensão despersonalização 

do MBI, pois tal como já foi referido anteriormente, apresentam valores de consistência 

interna consideradas inaceitáveis. 

Tendo em conta os objetivos propostos neste estudo, os resultados desta investigação 

sugerem que: 



78 

Objetivo 1: Verificar quais as vaiáveis das dimensões do PID-5 se relacionam mais 

significativamente com as dimensões da síndrome de burnout. 

Os resultados mostraram que os cuidadores formais apresentaram níveis de exaustão 

emocional mais elevados e níveis baixos de realização pessoal na dimensão desinibição, que 

agrupa a impulsividade a distração, a imprudência a tomada de riscos, o perfeccionismo 

rígido e compulsividade. Foi possível verificar que os cuidadores com níveis mais altos na 

dimensão Psicoticismo registaram níveis de exaustão emocional elevados altos.  

Dimensões do PID-5 

Dimensões MBI 

Exaustão Emocional Despersonalização Realização Pessoal 

Desinibição R = 0.364, p = 0.002 R = 0.289, p = 0.017 R = -0.295, p = 0.015 

Psicoticismo R = 0.214, p = 0.080 R = 0.212, p = 0.082 R = -0.136, p = 0.267 

Objetivo 2: Verificar quais as variáveis socio demográficas se relacionam de forma 

mais significativa com as variáveis do PID-5 

Os resultados do estudo mostraram que, apenas foi registada uma associação 

estatisticamente significativa entre o trabalho por turnos e o psicoticísmo (p = 0.001). Os 

trabalhadores por turnos têm níveis de psicoticísmo mais elevados do que os cuidadores que 

não trabalham por turnos.  

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendimen

to/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticísmo 

Trabalho por turnos 

Sim (n = 24) 1.36 (0.54) 0.80 (0.78) 0.17 (0.33) 0.93 (0.52) 1.33 (0.62) 

Não (n = 44) 1.16 (0.68) 0.63 (0.64) 0.11 (0.30) 0.78 (0.51) 0.78 (0.58) 

Teste T de Student p = 0.219 p = 0.331 p = 0.457 p = 0.265 p = 0.001 
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Objetivo 3: Verificar as associações entre as opiniões dos trabalhadores com as 

dimensões do PID-5 

Os resultados mostraram que, comparativamente com os cuidadores que consideraram 

o ambiente de trabalho razoável, os que consideraram bom têm menores níveis de afetividade 

negativa (p = 0.007), de desprendimento/ desapego (p = 0.004), de desinibição (p = 0.006) e 

de psicoticísmo (p = 0.014).  

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendiment

o/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticísmo 

Ambiente de trabalho      

Bom (n = 20) 0.86 (0.73) 0.33 (0.63) 0.07 (0.30) 0.57 (0.54) 0.68 (0.47) 

Razoável (n = 48) 1.39 (0.53) 0.84 (0.66) 0.15 (0.31) 0.94 (0.46) 1.10 (0.67) 

Teste T de Student p = 0.007 p = 0.004 p = 0.301 p = 0.006 p = 0.014 

 

Relativamente ao relacionamento com os colegas, comparativamente com os 

cuidadores que consideraram relacionamento razoável, os que consideraram bom têm 

menores níveis de afetividade negativa (p = 0.030) e de psicoticísmo (p < 0.001).  

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendiment

o/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticísmo 

Relacionamento colegas      

Bom (n = 43) 1.12 (0.71) 0.65 (0.69) 0.12 (0.31) 0.78 (0.51) 0.76 (0.59) 

Razoável (n = 25) 1.43 (0.44) 0.76 (0.69) 0.15 (0.32) 0.92 (0.52) 1.34 (0.58) 

Teste T de Student p = 0.030 p = 0.535 p = 0.700 p = 0.270 p < 0.001 
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Os cuidadores que sentiram que têm apoio dos superiores apresentaram menores 

níveis de afetividade negativa (p = 0.021) e desprendimento/ desapego (p = 0.020) do que os 

que consideraram que não têm o apoio dos superiores.   

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendiment

o/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticísmo 

Apoio dos superiores      

Sim (n = 60) 1.17 (0.63) 0.62 (0.63) 0.11 (0.29) 0.82 (0.53) 0.95 (0.65) 

Não (n = 8) 1.72 (0.47) 1.22 (0.90) 0.25 (0.46) 0.90 (0.34) 1.13 (0.58) 

Teste T de Student p = 0.021 p = 0.020 p = 0.237 p = 0.682 p = 0.484 

 

Os cuidadores que consideraram que o seu trabalho é reconhecido têm menores níveis 

de desprendimento/ desapego (p = 0.017) que os cuidadores que afirmaram que o seu trabalho 

não é reconhecido.  

VARIÁVEIS 

Dimensões PID-5 

Afetividade 

Negativa 

Desprendiment

o/ Desapego 
Antagonismo Desinibição Psicoticísmo 

Trabalho é reconhecido      

Sim (n = 42) 1.17 (0.64) 0.54 (0.56) 0.16 (0.38) 0.83 (0.54) 0.96 (0.71) 

Não (n = 26) 1.35 (0.62) 0.94 (0.80) 0.08 (0.14) 0.82 (0.48) 1.00 (0.54) 

Teste T de Student p = 0.262 p = 0.017 p = 0.211 p = 0.937 p = 0.792 

 

Devemos assumir o burnout como um problema de saúde relevante, devido ao elevado 

impacto que produz no bem-estar físico, mental e social dos profissionais, com repercussões 

na qualidade dos cuidados prestados. É possível considerar que os traços de personalidade 

poderão favorecer o desenvolvimento do burnout, pois refletem a sua influência na forma 

como o ser humano reage perante acontecimentos da vida e do trabalho. 
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Os estudos de Bakker, Van der Zee, Lewig & Dollard (2006) e Moreno-Jiménes & 

Puente (1999), propõem que as variáveis próprias do burnout estão altamente associadas a 

algumas das cinco variáveis propostas pelo modelo dos cinco fatores de personalidade, 

conhecido como “The Big Five ”: extroversão (autoconfiança, comunicação, energia, 

dominância, otimismo) vs. introversão; agradabilidade (cooperação, altruísmo, lealdade, 

generosidade) vs. hostilidade; cuidado/meticulosidade (organização, sentido prático, 

responsabilidade) vs. falta de cuidado; estabilidade emocional vs. neuroticíssimo (nervosismo, 

instabilidade, emoção, descontentamento); e intelecto/autonomia vs. abertura à experiência 

(imaginação, criatividade, curiosidade). Assim, por exemplo, a exaustão emocional e a 

despersonalização estariam fortemente ligadas ao neuroticíssimo (Langelaan, Bakker, Van 

Doornen & Schaufeli, 2006). Maslach, 2003; Moreno-Jiménez & Puente, 1999).  

Schaufeli (1999), menciona também a relação entre neuroticíssimo e burnout, 

apresentando a dimensão exaustão emocional como a mais fortemente relacionada. Este autor 

considera que é tendência em indivíduos neuróticos, a ser emocionalmente mais instáveis e a 

percecionar o ambiente laboral como ameaçador e com maio predisposição para o sofrimento 

psicológico, daí que o neuroticíssimo poderá ser um fator de risco para a experiência de 

burnout. Neste sentido, Langelaan et al., (2006) acrescentam que o neuroticíssimo pode 

exacerbar os efeitos das exigências profissionais no burnout, tendendo estes indivíduos a 

experienciar maior exaustão face a problemas diários. Os autores citados, encontraram uma 

associação do burnout com variáveis como: a falta de assertividade, baixa autoestima, 

dependência e pouca implicação. Bakker et al., (2006) encontraram no seu estudo, com 

voluntários numa instituição com doentes terminais de cancro, dados que suportam a ideia de 

que a exaustão emocional seria predita unicamente pela estabilidade emocional, a 

despersonalização seria predita pela estabilidade emocional, extroversão e 

intelecto/autonomia e, por último, a realização pessoal seria predita pela extroversão e 

estabilidade emocional. Além disso, verificaram que alguns dos fatores básicos de 

personalidade mediavam a influência das experiências avaliadas como negativas pelo sujeito e 

o burnout, referindo-se que a personalidade poderia proteger o indivíduo do risco de

desenvolvimento desta síndrome. Por seu lado, Zellars, Hochwarter, Perrewé, Hoffman & 

Ford (2004), verificaram que a extroversão predizia significativamente a diminuição da 

dimensão de realização, e o neuroticíssimo predizia significativamente as dimensões de 

exaustão e despersonalização. Além disso, relacionando com as emoções, verificaram que os 
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humores positivos mediavam a relação entre a extroversão e realização, enquanto os humores 

negativos mediavam parcialmente o neuroticíssimo e a exaustão. 

Se por um lado as investigações demonstram que determinadas características 

negativas da personalidade favorecem o aparecimento de burnout, também refere que existem 

características tipicamente positivas que podem ser um fator desencadeador. Assim, os 

indivíduos mais entusiastas, mais idealistas e com maior nível de implicação pessoal no seu 

trabalho são os que apresentam maior risco de entrar em burnout (Moreno-Jiménez & Puente, 

1999).  

Schaufeli (1999), Schaufeli e Buunk (2003) e Maslach e colaboradores (2001), 

afirmaram que indivíduos de tipo sensitivo (“feeling types”) teriam uma maior predisposição 

para o burnout do que os do tipo pensador (“thinking types”), especialmente para a 

despersonalização, devido às suas caraterísticas pessoais associadas à preocupação e atenção 

às pessoas em vez de serem mais orientados para o sucesso e tendência a negligenciar outros, 

como os “thinking types”. Os primeiros estariam mais representados em profissões de 

cuidados de saúde, e os segundos no mundo empresarial, o que poderia explicar a alta 

prevalência de burnout nas profissões de saúde (Maslach et al., 2001; Pines & Aronson, 1981; 

Schaufeli, 1999).  

Maslach (1998) defende três fatores pessoais como determinantes na génese do 

burnout: o desejo de marcar a diferença perante o outro e de obter resultados tangíveis, o 

trabalhar muito próximo à dor e ao sofrimento e, por fim, as relações negativas com os 

colegas (Moreno-Jiménez & Puente, 1999 

A literatura refere, também, um tipo de personalidade associado à melhor resposta ao 

burnout, e mais adaptativa face situações de stress que seria a personalidade resistente ou 

resiliente, conceptualizada por Kobasa (Kobasa, 1982; Mallar & Capitão, 2004; Moreno-

Jiménez, 1999; Ramos, 2001; Roger & Abalo, 2004; Schaufeli, 1999; Vaz-Serra, 1999). Este 

tipo de personalidade caracteriza-se por uma implicação pessoal no tipo de trabalho em que se 

está envolvido, na convicção e no controlo e gestão das situações, no sucesso da vida diária e 

do trabalho e na preferência pela mudança e pelas situações de desafio pessoal. Na génese da 

personalidade resistente ao stress estariam em jogo três dimensões essenciais: compromisso, 

controlo e desafio (Kobasa, 1982). Indivíduos com este tipo de personalidade consideram as 

situações de stress como um desafio e uma oportunidade de crescimento pessoal. A este 
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respeito, Maslach e colaboradores (2001) e Schaufeli e Enzmann (1998) referem que 

indivíduos com baixos níveis de “hardiness” apresentam níveis de burnout mais elevados, 

particularmente na dimensão exaustão emocional.  

O burnout parece ser também mais elevado em indivíduos com locus de controlo 

externo, que atribuem a causa dos acontecimentos ao acaso, do que indivíduos com locus de 

controlo interno, que atribuem a si mesmos, ao seu esforço ou competência, essas causas 

(Maslach et al., 2001).  

Apesar dos vários estudos realizados no âmbito da personalidade, Maslach (1998) 

considera que não existem variáveis de personalidade fundamentais que possam predizer o 

burnout. Considera ainda que esta ausência de relação significativa pode derivar da falta de 

teoria relevante, uma vez que não tem existido um bom modelo conceptual para colocar 

hipóteses sobre quais as variáveis individuais que poderão ser mais preditivas do burnout e 

por que razão (Moreno-Jiménez & Puente, 1999). 

Com o nosso estudo podemos refletir que o trabalho, a forma como o cuidador supera 

as dificuldades, como executa as tarefas laborais e como perceciona os resultados obtidos, 

fornecem informações sobre as capacidades, competências e potenciais de cada um. Esta 

informação reforça e reformula a imagem que o cuidador tem de si, sendo integrada na 

personalidade. Assim, o trabalho tanto pode proporcionar bem-estar, equilíbrio, realização 

pessoal e saúde, como mal-estar, desequilíbrio, stress, frustração e doença, assumindo-se 

como uma das dimensões fundamentais da existência humana. Nesse sentido, na articulação 

entre a atividade profissional e as características individuais, o trabalho estimula e 

proporciona a expressão e a realização das tendências profundas da personalidade. Podemos 

concluir que o trabalho se assume como um meio de expressão individual e de 

desenvolvimento, em que a personalidade do indivíduo condiciona a forma como este percebe 

e interpreta as diferentes situações do seu dia a dia. 

Conclusões finais 

Consideramos que este estudo poderá dar algum contributo, nomeadamente para as 

instituições, no sentido de facilitar uma melhor compreensão da realidade dos profissionais 

que trabalham com pessoas com deficiência e/ou multideficiência, no que diz respeito à 
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influência da personalidade no desenvolvimento da síndrome e da influência do contexto 

laboral na construção da personalidade do cuidador.  

Algumas limitações encontradas ao longo da nossa investigação foi  a escassez de 

estudos que nos permita fazer comparações e correlações entre as dimensões do PID-5 com o 

modelo dos cinco fatores da personalidade.  

Ainda assim, Helle, Trull, Widiger, & Mullins-Sweat (2017) verificaram que o 

neuroticíssimo apresenta uma correlação positiva com a afetividade negativa, o psicoticismo e 

a desinibição, sendo forte no primeiro caso e moderada nos seguintes. A extroversão está 

negativa e fortemente correlacionada com o desprendimento, a abertura à experiência 

correlaciona-se positiva e moderadamente com o psicoticismo, a amabilidade correlaciona-se 

negativamente com o antagonismo, psicoticismo e desprendimento e a conscienciosidade 

encontra-se forte e negativamente correlacionada com a desinibição.  

A nível nacional, Pires, Ferreira e Guedes (2017) também exploram as associações do 

PID-5 com o NEO-FFI, encontrando correlações positivas entre a afetividade negativa e o 

neuroticíssimo e correlações negativas entre desprendimento e extroversão, antagonismo e 

amabilidade, e desinibição e conscienciosidade. Um outro trabalho nacional, levado a cabo 

por Cardão (2016), numa amostra clínica, verificou-se que a maioria das dimensões do PID-5 

(forma longa) convergiu com os fatores do NEO-FFI. Existia uma correlação forte entre 

desinibição-neuroticíssimo e correlações moderadas para desprendimento-extroversão, 

antagonismo-amabilidade, desinibição-amabilidade desinibição-conscienciosidade, 

psicoticismo-amabilidade e afetividade negativa-neuroticíssimo. Uma correlação 

estatisticamente significativa, mas fraca foi observada entre psicoticismo e neuroticíssimo. 

Estes resultados reforçam a ideia de uma convergência conceptual entre o PID-5 e os 

fatores do modelo de FFM, suportando a continuidade da expetativa teórica entre a 

personalidade normativa e patológica (Pires et al., 2017). 

Entendemos que a dimensão da amostra (n= 68) condicionou a validade e robustez dos 

resultados o que não nos permitiu generalizar as conclusões ao universo da população, o que 

também é um fator limitante. 
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Outra limitação foi o facto de termos obtido um nível de consistência interna na 

dimensão despersonalização considerada inaceitável, o que não nos permitiu utilizar esta 

variável no nosso estudo. O valor da consistência interna obtido, poderá ser explicado pelo 

carater delicado das questões colocadas pelo instrumento utilizado ou por tendência a dar 

respostas socialmente aceites, já que poderá ser difícil para alguém que se dedica ajudar os 

outros, admitir que os trata de forma impessoal e indiferente. 

Por fim, sendo este estudo transversal não nos foi possível inferir acerca da direção 

das relações entre as variáveis. Consideramos importante a realização de um estudo 

longitudinal como forma a definir melhor as relações entre as variáveis e o burnout, bem 

como a sua evolução no tempo. 

Como reflexão final, entendemos que devemos adotar um posicionamento numa 

perspetiva positiva, orientada para a promoção do bem estar e da qualidade de vida dos 

cuidadores, em todos os domínios da sua existência. Assim como sugestões de prevenção, 

consideramos que o foco numa nova orientação laboral de compromisso no trabalho, de 

reafirmação na importância das emoções positivas e de promoção de sentimentos e afetos 

positivos, permitirá abordar os problemas laborais como uma oportunidade de auto 

conhecimento e crescimento pessoal. 
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