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RESUMO : 
 

No âmbito da unidade curricular Psicologia Social visa estudar o stress ocupacional e 

o síndrome de burnout nas forças de segurança portuguesas, analisar a problemática do stress 

realçando a escassa informação acerca de estudos efectuados sobre o stress nas forças de 

segurança. Pretende, pois abordar o stress ocupacional de forma abrangente incluindo a 

relação com variáveis psicológicas, ocupacionais e organizacionais assim como o derivado 

burnout. Os princípios objectivos levados a cabo com este trabalho são sobretudo o examinar 

a frequência e prevalência de variáveis psicológicas, ocupacionais e organizacionais no 

exercício profissional, a associação entre as variáveis, as diferenças existentes entre os grupos 

de profissionais e a importância que as variáveis pessoais e profissionais assumem nas forças 

de segurança. O trabalho baseia-se no estudo elaborado por Helena Gonçalo, Rui Gomes, 

Fernando Barbosa e Jorge Afonso intitulado “Stress Ocupacional em forças de segurança : 

Um estudo comparativo” de 2010. Os resultado mostram que existe uma clara diferença entre 

as amostras apresentadas no presente trabalho (Agentes da Polícia de Segurança Pública e 

guardas do Corpo da Guarda Prisional), tendo-se verificado que os elementos do corpo da 

guarda prisional assumiram, em quase todos os casos analisados, vivências profissionais mais 

negativas. Nota-se também que, independentemente de serem casados ou solteiros, bem como 

a sua experiência profissional e horário de trabalho, sejam sempre os guardas prisionais a 

apresentarem maior “burnout” e desejo de abandonar a profissão, bem como apresentarem 

menor comprometimento organizacional, satisfação com a vida e satisfação profissional. 
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Introdução : 
 

Este trabalho visa estudar o stress ocupacional e o síndrome de burnout nas forças de 

segurança portuguesas, analisar a problemática do stress realçando a escassa informação 

acerca de estudos efectuados sobre o stress nas forças de segurança. Pretende, pois abordar o 

stress ocupacional de forma abrangente incluindo a relação com variáveis psicológicas, 

ocupacionais e organizacionais assim como o derivado burnout. Os princípios objectivos 

levados a cabo com este trabalho são sobretudo o examinar a frequência e prevalência de 

variáveis psicológicas, ocupacionais e organizacionais no exercício profissional, a associação 

entre as variáveis, as diferenças existentes entre os grupos de profissionais e a importância 

que as variáveis pessoais e profissionais assumem nas forças de segurança. O trabalho baseia-

se no estudo elaborado por Helena Gonçalo, Rui Gomes, Fernando Barbosa e Jorge Afonso 

intitulado “Stress Ocupacional em forças de segurança : Um estudo comparativo” de 2010, na 

revista Analise Psicologica. Vol.XXVIII, n°1, PP165-178. 

O método utilizado por estes autores foi o seguinte:  

 

Amostra 

 
Instrumentos e medidas 

-Questionário demográfico. Este instrumento, para além de obter informações acerca do sexo, 

idade, estado civil e número de filhos, recolheu dados relativamente à formação académica, 

bem como às características e condições gerais de trabalho ( contexto de acção, categoria 

profissional, funções desempenhadas, experiência profissional e horas de trabalho por 

semana); 

 

-Nível Global de Stress (NGS). Trata-se de uma medida desenvolvida a partir dos trabalhos 

originais de Kyriacou e Sutcliffe (1978). O instrumento é representado por um único item, 

avaliando a percepção dos participantes face ao nível geral de stress que sentem na sua 

actividade profissional (Gomes, Melo, & Cruz, 2000). A escala de resposta é de cinco pontos, 

desde o zero (Nenhum stresse) até ao quatro (Elevado stress), dando-nos indicações acerca do 

modo como cada profissional percepciona a sua actividade laboral;  

 

-Inventário de “Burnout” de Maslach – Versão Geral (IBM-VG). Trata-se da versão 

traduzida e adaptada por Gomes (2007) a partir dos trabalhos originais de Maslach, Jackson, e 

Leiter (1996) e Schaufeli, Leiter, Maslach, e Jackson (1996).  

 

-Escala de Comprometimento Organizacional (ECO). 

 Este instrumento foi traduzido e adaptado por Gomes (2006b) a partir dos trabalhos originais 

de Mowday, Steers, e Porter (1979). A escala visa avaliar os sentimentos, atitudes e valores 



positivos assumidos pelos profissionais relativamente ao seu local de trabalho (sentimento de 

orgulho por fazer parte da organização em causa, disponibilidade para fazer sacrifícios 

pessoais em nome da organização, etc.). A versão original é constituída por quinze itens 

sendo, no entanto, possível utilizar apenas nove itens de modo a extrair o factor original 

avaliado pelo instrumento. Os itens são respondidos numa escala tipo “Likert” de cinco 

pontos (1=Discordo totalmente; 5=Concordo totalmente), extraindo-se um “score” total 

resultante da soma das pontuações obtidas, dividindo-se depois o valor encontrado pelo 

número de itens da escala; 

 

-Escala de Satisfação com a Vida (ESV). Este instrumento foi traduzido e adaptado por Neto 

(1993, 1999) a partir dos trabalhos originais de Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985). A 

escala tem por objectivo avaliar a satisfação com a vida enquanto processo cognitivo 

(julgamento pessoal acerca da vida), assumindo-se que é mais relevante solicitar à pessoa uma 

análise global da sua vida do que efectuar uma avaliação da satisfação em domínios 

específicos da vida. O instrumento é constituído por cinco itens, apresentados num formato 

tipo “Likert” de cinco pontos (1=Discordo muito; 5=Concordo muito), solicitando-se aos 

indivíduos que avaliem a sua vida em geral (ex.: “as minhas condições de vida são 

excelentes”). A pontuação final é calculada através da soma dos valores obtidos em cada um 

dos cinco itens; 

 

-Escala de Satisfação e Realização (ESR).  Este instrumento foi desenvolvido com o 

objectivo de avaliar os níveis de satisfação e realização profissional (Gomes, Melo, & Cruz, 

2000) e teve por base instrumentos similares utilizados por Boice e Myers (1987), Rodolfa e 

Kraft (1988) e Thoresen, Miller, e Krauskopf (1989). Para este estudo, foram utilizadas três 

questões acerca da carreira e satisfação profissional, nomeadamente: (i) a vontade em optar 

pelo mesmo trabalho se os indivíduos tivessem uma nova oportunidade de escolher uma saída 

profissional (respostas numa escala dicotómica de “sim” e “não”); (ii) o nível de satisfação 

profissional actual; e (iii) o desejo de abandonar a profissão durante os próximos cinco anos. 

Estas últimas duas questões foram apresentadas numa escala tipo “Likert” de seis pontos 

(1=Muito Baixo; 6=Muito Alto), significando os valores mais elevados nos diferentes itens 

maior satisfação profissional bem como um maior desejo de abandonar a profissão. 

 

Procedimento 

 

As investigações iniciaram-se com o pedido de autorização aos serviços responsáveis 

por ambas as forças de segurança, explicando os objectivos do estudo e os procedimentos a 

implementar na recolha, tratamento e divulgação dos dados. Após a anuência daquelas 

entidades, iniciou-se o trabalho de campo propriamente dito, contactando-se os responsáveis 

directos em cada local de trabalho. 

No que diz respeito ao recrutamento dos participantes, o método de recolha de dados 

diferiu nos dois estudos de campo. Assim, no caso das forças de segurança pública a entrega e 

recolha dos dados foram efectuadas num único momento (em dia de instrução de modo a não 

interferir com o desenrolar normal do serviço), enquanto que no caso das forças de segurança 

prisional tivemos de adoptar mais um método de recolha, para além do directo. Assim, alguns 

participantes não puderam preencher o questionário no local de trabalho, devido a 

especificidades de serviço, levando o protocolo para casa. 

Após o preenchimento, foi disponibilizado um local próprio, com uma urna 

devidamente fechada, para o depósito do envelope. De qualquer modo, em ambos os casos 

foram apresentados os objectivos e implicações dos estudos, assegurando-se a participação 

voluntária, o anonimato e a confidencialidade das respostas. 



 

Desenvolvimento : 
 

I) Stress Ocupacional 

 

1) Definição de Stress Ocupacional 

 

A palavra stress provem dos termos latinos «stringere», que significa esticar, 

deformar. Stress é uma palavra inglesa, que corresponde a pressão e tensão. 

O estudo do stress ocupacional e os riscos que daí provêm teve inicio na década de 60, 

através de; Khan e seus colaboradores (Quick, Piotrkowski, Jenkins & Brooks, 2004; cit in 

Teixeira, 2008). Nos últimos tempos a esta parte o tema acima referido, tem sido alvo de 

alguns estudos devido aos elevados custos e efeitos a nível organizacional e individual e que 

provocam perdas de produtividade (Cooper et al., 2001). 

O stress pode aparecer em qualquer pessoa independentemente do seu género ou raça, 

e quando este se refere especificamente à ocupação desempenhada, é chamado de stress 

ocupacional ou profissional (Santos, 2010). Gomes, Cabanelas, Macedo e colaboradores 

(2008) chegaram à conclusão que o stress profissional aparece quando os trabalhadores 

percepcionam que os seus recursos são reduzidos face ás exigências que têm que enfrentar na 

sua actividade profissional. 

O stress aparece quando existe uma grande diferença entre as capacidades do 

indivíduo e as exigências do seu meio ambiente (Trucco, Valenzuela & Trucco, 1999). 

Ultimamente procura-se investigar as principais causas e consequências do stress ocupacional 

bem como as suas relações com variáveis individuais tais como: personalidade, estilos de 

“coping”, etc.) e laborais (ex.: satisfação, comprometimento e eficácia organizacional, etc.) 

Algumas empresas exigem aos seus colaboradores desempenhos e disponibilidades 

que podem afetar a sua qualidade de vida, por exemplo; a flexibilidade dos horários, a 

mobilidade profissional e a polivalência no trabalho.  

Verifica-se que efectivamente, o stress ocupacional está implicado em certos 

comportamentos de risco e associa-se a condutas como por exemplo: o absentismo, o baixo 

envolvimento na actividade profissional e o abandono do trabalho, tendo como agravante 

algumas consequências psicológicas os sentimentos de ansiedade, o burnout e a depressão 

(Goetzel e col., 2004; Cooper e Dewe, 2008). 

Aguns problemas familiares podem ir a afectar a vida profissional, nomeadamente 

quando existe o divórcio, a morte do cônjuge, a presença de uma família monoparental. 

Sutherland e Cooper (1993; cit in Loureiro, 2006) referem que estes factores também 

contribuem para os níveis baixos de bem-estar físico e psicológico do trabalhador no seu 

trabalho, pelo que, o stress ocupacional não deve ser isolado da tensão provocada pelo 

quotidiano da pessoa, principalmente dos conflitos familiares, conflitos sociais e conflitos de 

papéis (Hespanhol, 2005). 

Apesar de todas as profissões possuírem algum grau de stress, algumas merecem 

maior atenção, devido ao elevado nível de pressão que apresentam, como é o caso das forças 

de segurança, sendo esta profissão, uma das ocupações de maior risco em termos de stress 

ocupacional (Richardsen e col., 2006), devido aos casos que presenciam, por exemplo, 

desordens públicas, rixas, o testemunho de acidentes de trânsito e de trabalho, as ocorrências 

envolvendo armas de fogo, (Afonso & Gomes, 2009; Burke & Mikkelsen, 2006; Kohan & 

Mazmanian, 2003; Kop, Euwema, & Schaufeli, 1999). 



Segundo; (Dantzer, 1987; Selye, 1984) a actividade profissional das forças de 

segurança é considerada uma das ocupações mais stressantes do mundo, sendo esta 

classificação atribuída devido à natureza das funções desempenhadas e o local onde prestam 

serviço, para além dos problemas mais comuns a outras ocupações (ex: trabalho por turnos, 

excesso de horas de trabalho, etc.), os profissionais das forças de segurança têm ainda que 

enfrentar algumas vezes o risco da sua própria vida bem como de outro cidadão. Devido a 

estas tensões, associam-se alguns problemas de saúde (ex: doenças cardiovasculares, elevado 

colesterol, problemas de estômago, etc.). Apesar da importância do tema do “stress” 

ocupacional nas forças de segurança, tanto para o sujeito como para a sociedade, a verdade é 

que esta profissão não tem sido particularmente estudada. Conforme, Shaufeli e Enzmann 

(1998) acharam surpreendente o facto de existirem poucas investigações focalizadas no 

“burnout” em polícias, dado que este fenómeno representa um dos factores psicológicos mais 

associado aos problemas no trabalho. Tem-se verificado que os elementos das forças de 

segurança, têm uma esperança média de vida inferior à de um cidadão comum, verifica-se que 

após a sua aposentação, quando os mesmos atingem a idade dos 60 anos, poucos são aqueles 

que ultrapassam os cinco anos no gozo da sua reforma. 

Quanto em ambiente prisional, nomeadamente no Corpo da Guarda Prisional, existem 

indicações sobre o facto de representar um local onde os factores geradores de stresse e 

“burnout” (esgotamento) aparecem em grande escala (Garland, 2004; Gonçalves & Neves, 

2005; Gonçalves & Vieira, 2005; Moon & Maxwell, 2004; Morgan, Van Haveren, & Pearson, 

2002; Schaufeli & Peeters, 2000; Shelby, Stoddart, & Taylor, 2001). A literatura tem vindo a 

apresentar quatro domínios de pressão laboral, nomeadamente o próprio clima de trabalho, 

uma vez que este assume características únicas, combinando a necessidade de rotina e 

“monotonia” nas actividades diárias com a possibilidade de hostilidade e violência por parte 

dos reclusos (Hernández-Martín, Fernández-Calvo, Ramos, & Contador, 2006). Estes 

profissionais vêem-se confrontados com conflitos entre os seus papéis laborais, já que devem 

ocupar-se de tarefas de custódia, vigilância e retenção, em simultâneo com a sua função de 

educação e socialização dos reclusos (Cantissano & Dominguez, 2005; Lopez-Coira, 1992; 

Schaufeli & Peeters, 2000). Noutro campo o ambiente do loocal de trabalho (e.g., 

sobrelotação, ruído, ambiente pouco arejado, etc.) também contribuem para a sensação de se 

estar num local pouco aprazível e desumanizado (Silva & Gonçalves, 1999). Por fim, as 

atitudes negativas da comunidade e da comunicação social face ao estatuto do profissional da 

guarda prisional parecem constituir um factor importante na vivência laboral negativa destes 

trabalhadores (Keinan & Malach-Pines, 2007). 

 

2) Factores geradores de stress ocupacional 

 

Os aspectos do trabalho incluem as condições físicas do trabalho e as características 

específicas das funções a realizar. As condições físicas do trabalho referem-se a aspectos 

como o ruido, temperatura, ventilação e iluminação. Por sua vez, quando falamos em tarefas 

referimo-nos à quantidade de trabalho, ao número de horas de trabalho diário, à monotonia 

das tarefas, à exposição a riscos, às novas tecnologias. De acordo com Hespanhol (2005) e 

McIntyre (1994), estes factores podem estar associados quer a baixos níveis de desempenho 

organizacional como a baixos níveis de saúde dos funcionários. 



 

 

 

3) Factores moderadores de stress 

 

De acordo com McIntyre e Silvério (2001) existem factores pessoais que influenciam a 

forma como cada sujeito avalia o seu desempenho profissional e o seu nível de satisfação que 

faz com que seja mais ou menos vulnerável ao stress. Estes factores chamamos de factores 

moderadores de stress. Como refere Cooper e colaboradores (2001) e Vaz Serra (2005) os 

factores moderadores de stress podem ser: Psicológicos como traços de personalidade e as 

características de comportamento do indivíduo (e.g. extroversão ou introversão, estados de 

humor, auto-estima, estabilidade emocional ou neuroticismo, optimismo, locus de controle, 

interno ou externo, e estilos de coping utilizados pelo sujeito). 

Aspectos físicos como bem-estar físico ou saúde, dieta e hábitos alimentares, exercício 

físico, sono, padrões de relaxamento e trabalho. 

Aspectos demográficos e profissionais como idade, sexo, raça, educação, estatuto sócio-

económico, ocupações, vocações e apoio social.  

 

4) Efeitos do stress ocupacional 

 

Os efeitos negativos que poderão surgir de uma maneira inadequada de lidar com o stress 

podem ter repercussões a nível físico, psicológico e/ou comportamental (Cooper et al., 2001). 

A nível físico é possível constatar a ocorrência de uma diversidade de sinais e sintomas, 

como por exemplo; dores de cabeça, dores nos ombros, pescoço e dorso, aumento ou perda de 

peso, ranger dos dentes e dores nos maxilares, algumas vezes indigestão, náuseas, impotência, 

diarreia, falta de ar, palpitações cardíacas e aumento da tensão arterial (Hespanhol, 2005). 

Já em relação aos sintomas psicológicos Cooper e colaboradores (2001) referem que as 

variáveis mais estudadas na avaliação da tensão são a insatisfação profissional e a pressão que 

o trabalho acarreta: Segundo ainda Hespanhol (2005), também pode aparecer insónia, 

depressão e ansiedade. 

A nível comportamental podem ocorrer tiques nervosos, chorar, fadiga crónica, indecisão, 

perda da eficiência no trabalho, negligência, gastar em demasia, abuso do álcool e tabaco, 

falar rapidamente, andar sempre apressado para todo o lado, dificuldade em relaxar 

(Hespanhol, 2005). 

Assim, os autores Jackson e Schuler (1985; cit in Cooper et al., 2001) argumentam que 

poderíamos dividir as medidas de insatisfação profissional em seis categorias tais como:  

Insatisfação profissional e a insatisfação com a supervisão, com o trabalho, com os 

colegas, com o salário e com a promoção. Porém, a avaliação da tensão depende de como o 

indivíduo percepciona o trabalho, como uma variável central na sua auto-estima e auto-

conceito ou se a considera uma variável periférica (Frone, Russell & Cooper, 1995; cit in 

Cooper et al., 2001).  

 

5) Modelo de stress ocupacional 

 

Em 1996, Siegrist desenvolveu um modelo que visa explicar o stress ocupacional. Para ele 

o stress ocupacional desenvolve-se com a relação Esforço/Recompensa de maneira a que 

quando o esforço é demasiado elevado em relação a recompensa recebida o stress aparece. 

Este stress pode então provocar efeitos negativos na saúde física e mental do trabalhador. 

Neste modelo existem duas componentes, intrínsecas e extrínsecas. A componente intrínseca 

refere-se ao coping individual. A componente extrínseca esta dividida em duas partes, a 



primeira refere-se ao esforço e a segunda as recompensas. Ou seja quando o individuo sente 

que o seu esforço é mais alto da que as recompensas, ele tende a reduzir o seu esforço para 

equilibrar as contas. 

 
 

 

II) Burnout 

 

1) Definição 

A palavra « Burnout » é uma palavra inglesa constituída por “burn”,queimar, e “out” fora 

o que pode ser traduzido em português por esgotamento. 

Este conceito surgiu através do psicanalista nova-iorquino Freudenberger, após constatá-la 

em si mesmo, no início dos anos 70. Ele definiu-o como um estado de fadiga ou frustração 

causada pela devoção a uma causa, forma de vida ou a uma relação que não corresponde as 

expectativas do sujeito. 

Este conceito foi mais tarde desenvolvido por Maslach e os seus colaboradores que 

constituíram o denominado “ Inventario de Burnout de Maslach” ou MBI. Desta forma, os 

investigadores classificaram 22 itens relacionados com os sentimentos e atitudes que o 

individuo sente com o seu trabalho. Esses itens estão repartidos em 3 categorias distintas que 

são: a) Exaustão emocional b) Despersonalização c) Baixa realização pessoal. 

Assim sendo, a maioria dos investigadores, incluindo Maslach, Hespanhol ou Ballone 

afirmam que o Burnout é o produto último do stress ocupacional. 

2) Sintomas 

O Burnout implica uma serie de sintomas agrupados de diferentes formas por diferentes 

grupos de autores com opiniões diferentes mas geralmente encontramos os seguintes 

sintomas, repartidos da forma seguinte : 

-Sintomas fisiológicos : ( fadiga, dores de cabeça, insônias, dores musculares, alterações de 

peso, problemas gastrointestinais e irritabilidade). 



-Sintomas comportamentais: (atrasos no trabalho, perda de entusiasmo, afastamento dos 

colegas, dificuldade em tomar decisões, baixo rendimento). 

-Sintomas emocionais: (Pessimismo, baixa auto-estima, mudança de valores, perda de 

objectivos, sentimento de culpa). 

-Sintomas de auto-proteção : (Supressão consciente de informação, negação das emoções, 

maior atenção para evitar experiências negativas). 

 

3) Causas 

Evidentemente e como já foi mencionado anteriormente, a principal causa para o 

aparecimento do síndrome de Burnout é o stress ocupacional sentido de forma continua 

durante um longo período sendo que no caso especifico deste trabalho, centrado nas forças de 

segurança, sendo que a maioria esta em estado de alerta 24h por dia, sentindo medo de 

represálias a si mesmo ou a sua família que leva a uma falta de relaxamento nas folgas ou 

mesmo nas ferias. Isto tudo adicionado ao trabalho em si que pode ser exaustivo com turnos 

de 24 horas. 

4) Modelos de Burnout 

Vários investigadores desenvolveram vários modelos de burnout, um dos quais é o 

Inventario de Burnout de Maslach (MBI) que possibilitou a identificação de 3 dimensões 

diferentes: 

-  Exaustão emocional : Vista por muitos como a dimensão principal para o 

desenvolvimento do síndrome de “burnout”, ocorre quando o individuo sente que já 

não tem condições para lidar com o seu trabalho da melhor maneira. Esta dimensão 

refere-se à diminuição dos recursos emocionais e físicos. Maslach afirma que a 

exaustão é a primeira reacção ao stress provocado pelo trabalho do sujeito 

-  Despersonalização ou Cinismo : Maslach afirma que esta dimensão é fruto da 

primeira. A despersonalização manifesta-se como uma auto defesa inconsciente por 

parte do sujeito que passa a considerar os intervenientes directos da profissão como 

objetos e não como seres humanos. Aqui situam-se as atitudes de frieza e negativas 

perante colegas ou clientes. Com isto o sujeito tenta colocar alguma distancia entre si 

e os outros. Segundo Oliveira (2008) os sujeitos com níveis altos de cinismo 

diminuem ao máximo o tempo no local de trabalho assim como o seu desempenho. 

-  Baixa realização pessoal : Segundo Maslach, esta dimensão é caracterizada por 

um sentimento crescente de ineficácia profissional, em que cada projecto apresentado 

ao sujeito é visto como demasiado exigente tendo em conta as suas capacidades, ou 

seja o sujeito tem uma forte tendência a desvalorizar as suas capacidades. Este 

modelo mostra que as dimensões estão interligadas umas com as outras. 



Um segundo modelo que pode ser apresentado é o modelo do Sistema Interactivo de 

Burnout de Marques-Teixeira. Neste modelo surgem três factores decisivos para o 

desenvolvimento do síndrome de burnout. Em primeiro lugar aparecem os “Requisitos 

organizacionais” onde encontramos a sobrecarga de trabalho, conflitos, papéis laborais e 

comunicações hierárquicas. Em segundo lugar temos os “Requisitos individuais” ou seja as 

expectativas que o individuo cria em relação ao seu trabalho e por fim a qualidade e 

quantidade de “Relações inter-pessoais”. Estes factores provocam a exaustão emocional que 

leva ao burnout onde se cria um ciclo com a despersonalização e os sentimentos de auto-

ineficácia. 

 

Pines e Aronson afirmam que cada um sente o burnout de forma diferente e a um nível 

diferente porque cada um tem a sua própria experiencia de vida e a sua própria personalidade. 

 

III) Resultados 

 

De um modo geral, os resultados encontrados são relativamente próximos entre ambas as 

amostras quando efectuámos uma junção dos valores “bastante” e “elevado” da escala 

“Likert”. Assim, 50% dos profissionais de segurança pública e 59% dos profissionais de 

segurança prisional percepcionaram a sua profissão como muito stressante. No que respeita 

aos níveis de esgotamento, utilizámos as indicações sugeridas por Shirom(1989) para calcular 

os valores problemáticos em cada uma das três facetas do “burnout”. Quanto aos indicadores 

de satisfação profissional, alguns dados merecem ser destacados. Em primeiro lugar, registe-

se o facto de 47.7% dos profissionais da guarda prisional  e 24.2% dos profissionais da PSP, 

afirmarem que não voltariam a escolher a mesma profissão se tivessem uma nova 

oportunidade de optar por uma actividade laboral. No que diz respeito à satisfação 

profissional, verificou-se que 18.5% dos guardas prisionais e 7.4% dos profissionais da PSP 

se mostraram bastante insatisfeitos com a profissão, enquanto 22.8% dos profissionais da 

guarda prisional e 36.9% dos profissionais da PSP estão bastante satisfeitos com a sua 

actividade profissional.  

 

No entanto, a “força” das relações observadas é, em vários casos, mais evidente na amostra 

dos elementos da guarda prisional. De qualquer modo, as relações entre as variáveis foram no 



sentido esperado, uma vez que as facetas mais “indesejáveis”( nível global de stress, exaustão 

emocional, cinismo e desejo de abandonar a profissão) associaram-se negativamente às áreas 

mais “desejáveis” (expectativas de eficácia profissional, comprometimento organizacional, 

satisfação com a vida e satisfação profissional). 

 
 

Quanto às diferenças em função das características demográficas, foram definidos os 

seguintes agrupamentos de comparação: solteiros, casados, até cinco anos de experiência, 

mais de cinco anos de experiência, até 45 horas de trabalho semanais e mais de 45 horas de 

trabalho semanais. O Quadro 4 indica as diferenças significativas encontradas em cada um 

dos grupos de comparação.  

 

No que diz respeito às diferenças entre os profissionais solteiros e casados no Corpo da 

Guarda prisional, observou-se uma menor exaustão e cinismo nos casados, bem como um 

maior comprometimento organizacional e uma satisfação profissional do que nos solteiros. 

Em relação aos profissionais da Polícia de Segurança Pública, verifica-se também que nos 

elementos solteiros existe níveis de exaustão menor do que n os casados, menor também 

cinismo, um maior comprometimento organizacional e uma maior satisfação profissional. O 

desejo de abandonar a profissão é maior nos elementos da guarda prisional solteiros do que 

nos elementos solteiros da PSP. 

 

Verifica-se que existe diferenças nas duas forças de segurança em todas as variáveis 

independentemente de serem casados ou solteiros, a nível de exaustão os elementos da PSP 

apresentam números inferiores, bem como cinismo, quanto ao comprometimento 

organizacional e satisfação profissional os elementos da guarda prisional apresentam 

percentagem inferior aos elementos da PSP. 

 

Para aqueles que têm mais de cinco anos de experiência, verificou-se igualmente o facto da 

exaustão emocional ser maior nos profissionais das cadeias bem como o facto destes 

evidenciarem menor comprometimento, satisfação com a vida e satisfação profissional 

 



 

Conclusão : 
 

 

 

Um dos principais dados a reter nos resultados apresentados prende-se com o facto dos 

profissionais da Guarda Prisional relatarem uma experiencia profissional mais negativa 

relativamente aos seus colegas da Polícia de Segurança Pública.  

Desde logo, a experiência de stress sugere que a maioria dos participantes sente níveis 

muito significativos de pressão e tensão, comprovando-se assim a relevância de estudar este 

tema nestas classes profissionais. Os profissionais dos Estabelecimentos prisionais 

percepcionam níveis mais altos de stress ocupacional. Keinan e Malach-Pines (2007) 

compararam o nível de stress em duas amostras de profissionais de duas forças de segurança e 

constataram que os elementos que trabalham em contexto prisional apresentavam valores 

mais elevados de stress do que os que exerciam em contexto de segurança pública. No que 

concerne ao “burnout”, o aspecto mais saliente prende-se com o facto de ser a dimensão de 

exaustão emocional a mais elevada em ambas as amostras, seguida do cinismo com valores 

muito consideráveis na amostra de profissionais da guarda prisional. Já no que diz respeito 

aos indicadores de satisfação profissional, um dos aspectos mais significativos prende-se com 

o facto de quase metade dos guardas prisionais manifestarem que não voltariam a escolher a 

mesma ocupação se tivessem uma nova oportunidade de escolher uma saída profissional, 

existindo também uma percentagem assinalável de profissionais bastante insatisfeitos com o 

seu trabalho.  

Quanto às diferenças entre os subgrupos das duas amostras, constatou-se que o corpo 

da guarda prisional assumiu, em praticamente todos os casos analisados, vivências laborais 

mais negativas. Não deixa de ser significativo que, independentemente do estado civil, 

experiência profissional e horário de trabalho, sejam sempre os guardas prisionais a 

evidenciarem maior “burnout” e desejo de abandonar a profissão, em paralelo com menor 

comprometimento organizacional, satisfação com a vida e satisfação profissional.  

A razão de ser da guarda prisional assume-se vivências pessoais e profissionais mais 

desfavoráveis tendo vindo a ser explorada na investigação nacional e internacional. De facto, 

para além dos factores de risco que tornam estas profissões especialmente susceptíveis ao 

stress, “burnout” e fenómenos associados, Morgan e colaboradores (2002) afirmam que os 

funcionários das prisões não têm a preparação adequada ao nível das estratégias de confronto 

para lidar com a pressão inerente ao ambiente prisional. 

Em síntese, os resultados deste trabalho apontam claramente a relevância do stress 

profissional nas forças de segurança, sejam elas de carácter público ou prisional.  

Este estudo veio promover um melhor conhecimento sobre esta realidade, 

respondendo ao apelo de alguns autores sobre a necessidade de maior investigação em 

populações de risco, como é o caso dos profissionais de segurança. 
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