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RESUMO 
 

Com este estudo procurou-se explorar a relação entre o burnout e o suporte social em 

profissionais que lidam diariamente com vítimas de crime. Para o efeito, constituiu-se uma 

amostra de conveniência composta por 86 técnicos que prestam apoio a vítimas de crime em 

diversas instituições portuguesas. Com base num design ex post facto retrospetivo simples, 

recolheram-se os dados através da aplicação do Maslach Burnout Inventory-Human Service 

Survey e da Escala de Satisfação com o Suporte Social. O coeficiente de correlação de Spearman 

não demonstrou associação entre as variáveis. Estudos futuros devem procurar incluir amostras 

representativas para permitir a generalização dos resultados. 

 

Palavras-chave: Burnout, suporte social, vítimas de crime, técnicos de apoio. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde que o conceito de burnout foi pela primeira vez descrito por Freudenberger (1974), 

inúmeros trabalhos empíricos têm sido realizados com o intuito de estudar este complexo 
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fenómeno. Atualmente, a síndrome de burnout apresenta-se como um crescente problema de 

saúde nas sociedades ocidentais, afetando trabalhadores das mais diversas áreas, parecendo, 

contudo, existir uma maior incidência em profissionais cujo trabalho implica um contato direto, 

prolongado e emocionalmente intenso com outras pessoas (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; 

Awa, Plaumann & Walter, 2010).  

Grandes parte das investigações conduzidas ao longo dos últimos trinta anos têm-se 

concentrado nos fatores que contribuem para o surgimento de burnout, bem como, nas suas 

consequências para o bem-estar dos profissionais (Maslach, 2003; Morse, Salyers, Rollins, 

Monroe-DeVita & Pfahler, 2012). Hoje sabe-se que um processo de burnout surge como resposta 

ao stresse ocupacional crónico em que os profissionais sentem as exigências do trabalho como 

superiores aos recursos internos e externos que dispõem para fazer face às mesmas (Maslach, 

2003). Desta forma, para uma melhor compreensão deste fenómeno devem ser consideradas, não 

só as variáveis organizacionais, como outras de caráter individual e social (Schaufeli & 

Greenglass, 2001; Morse et al., 2012). 

De entre estas variáveis, o suporte social tem vindo a adquirir relevância na literatura 

científica, sendo considerado por diversos autores como um recurso essencial à manutenção do 

bem-estar físico e mental dos indivíduos (e.g., Haber, Cohen, Lucas & Baltes, 2007; Schwarzer 

& Knoll, 2007). Cohen e Wills (1985), no seu modelo teórico designado por stress-buffering, 

apresentam o suporte social como uma importante estratégia de coping, pressupondo, que o 

efeito desta variável é tanto maior quanto mais elevados forem os níveis de stresse. Em 

congruência, Wills e Ainette (2012) referem-se à relevância dos recursos proporcionados pelo 

suporte social, na diminuição do mal-estar psicológico e promoção da saúde dos indivíduos. 

Um dos primeiros trabalhos empíricos realizados com o intuito de explorar a associação 

entre esta variável e o burnout foi o de Hendrix, Cantrell e Steel (1988), com base numa amostra 

composta por 524 participantes de ambos os sexos, onde se verificou que indivíduos com maior 

índice de suporte social apresentavam menores níveis de burnout. Estudos mais recentes, 

realizados com profissionais de diferentes áreas, também apontam para a presença de uma 

correlação negativa entre estas variáveis (e.g., Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan & 

Schwartz, 2002; Galek, Flannelly, Greene & Kudler, 2011; Yldirim, 2008).  

A consistência dos resultados obtidos ao longo do tempo está patente na meta-análise 

realizada por Halbesleben (2006), onde o suporte social aparece como negativamente relacionado 

com as dimensões de exaustão emocional e despersonalização, apresentando uma associação 

positiva com a diminuição dos sentimentos de realização pessoal que compõe a síndrome de 
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burnout. No entanto, verifica-se que na operacionalização da variável suporte social, os autores 

têm vindo a atribuir maior relevância ao suporte social existente no contexto de trabalho (e.g., 

colegas; supervisores), descurando frequentemente o apoio proveniente de elementos presentes 

em outras áreas da vida social dos indivíduos, como os amigos ou familiares. 

Em termos conceptuais, o estudo de Halbesleben considera a definição de burnout hoje 

mais comumente aceite na literatura empírica, baseada no modelo tripartido proposto por 

Maslach e Jackson (1981). Primeiramente, o conceito foi apresentado como uma síndrome 

psicológica de exaustão emocional, despersonalização (i.e., distanciamento emocional e atitudes 

impessoais) e sentimentos de diminuição da realização pessoal (e.g., perda de autoestima; 

constante autoavaliação negativa), afetando principalmente profissionais dos serviços humanos e 

sociais (e.g., enfermeiros, médicos, psicólogos, psiquiatras). Investigações posteriores vieram 

demonstrar que o burnout é um fenómeno transcultural que pode afetar profissionais das mais 

diversas áreas, sendo a abordagem tridimensional fundamental para a sua compreensão holística 

(Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Tomando por base este modelo teórico, diversos estudos 

têm salientado a influência do burnout no bom funcionamento das organizações e bem-estar dos 

indivíduos, uma vez que, o surgimento da síndrome tende a afetar negativamente a qualidade dos 

serviços prestados e a saúde física e mental dos profissionais (Morse et al., 2012). 

No que se refere ao suporte social, a sua conceptualização enquanto variável de estudo tem 

vindo a apresentar alguma inconsistência entre os diferentes autores. Desde que Cobb (1976) 

definiu suporte social como a informação proveniente do meio que permite ao indivíduo sentir 

que é amado, valorizado e que os outros se preocupam com o seu bem-estar, inúmeras 

conceptualizações têm sido apresentadas, existindo aquelas que se focalizam na qualidade das 

relações sociais estabelecidas (e.g., Schwarzer & Knoll, 2007), as que consideram a importância 

do suporte social percebido (e.g., Lakey & Oherek, 2011), enquanto outras, atribuem relevância 

aos diferentes tipos de suporte e às fontes (i.e., família, amigos, instituições) que o proporcionam 

(e.g., Blanch & Aluja, 2012). Apesar das dificuldades na definição deste constructo, Hohaus e 

Berah (1996) consideram, que o grau de satisfação com o suporte social pode ser estabelecido 

como um aspeto comum às suas diferentes dimensões, apresentando-se como um importante 

elemento para a sua operacionalização.  

Em suma, apesar de o crescente corpo de evidências parecer sustentar a existência de uma 

associação negativa entre o burnout e o suporte social, evidenciando a relevância desta variável 

como um fator protetor para o surgimento de burnout, é ainda escasso o número de trabalhos 

empíricos que procura compreender como se relacionam estas variáveis, nomeadamente os que 
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consideram como população de estudo técnicos que prestam apoio a vítimas de crime, dos quais 

não foi encontrado qualquer registo.  Em Portugal, a temática do burnout tem vindo a despertar o 

interesse da comunidade científica nos últimos anos, destacando-se estudos como o de Dias, 

Queirós e Carlotto (2010) ou o de Gomes e Reis Quintão (2012). Contudo, profissionais da saúde 

e da educação são os mais recorrentemente utilizados como participantes, parecendo ser reduzido 

o número de investigações que englobam trabalhadores de outras áreas. Entre as profissões 

muitas vezes esquecidas, surgem as que envolvem o contato direto e sistemático com vítimas de 

crime, embora, vários autores se refiram a estes profissionais como particularmente vulneráveis 

ao stresse ocupacional (e.g., Machado, 2004; Ruback & Thompson, 2001). Salienta-se ainda, que 

apesar da relevância atribuída na literatura empírica aos conceitos de burnout e suporte social, 

não existe registo, em Portugal, de estudos focados na compreensão da sua relação. 

Neste sentido, tomando por base a questão: “Qual a relação entre o burnout e o suporte 

social?”, este trabalho teve por objetivo estudar o grau e a intensidade da associação entre estas 

duas variáveis recorrendo, para o efeito, a uma amostra de conveniência constituída por técnicos 

que prestam apoio a vítimas de crime em diversas instituições portuguesas. Estabelecendo-se 

como hipóteses de investigação: Existe uma relação negativa significativa entre o burnout e o 

suporte social em técnicos de apoio a vítimas de crime (H1), ou não existe uma relação 

significativa entre burnout e suporte social em técnicos de apoio a vítimas de crime (H0). 

 

2. METODOLOGIA 

 

Considerando os objetivos anteriormente descritos o design utilizado nesta investigação 

enquadra-se num estudo correlacional ou ex post facto retrospetivo simples, de acordo com a 

classificação proposta por Montero e León (2007). 

 

2.1 Participantes 

Participaram neste estudo 86 técnicos que prestavam apoio a vítimas de crime em 

instituições localizadas por todo o país, constituindo uma amostra não probabilística e de 

conveniência. Destes, 78 (90.7%) eram mulheres e 8 (9.3%) eram homens, sendo que 53% (n = 

46) tinham idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, 26.7% (n = 23) entre os 31 e os 40 e 

19.8% (n = 17) apresentavam idade superior a 40 anos. Relativamente ao estado civil, 49 (57%) 

eram solteiros, 25 (29.1%) eram casados e os restantes encontravam-se a viver em união de facto 

(8.1%, n = 7), ou estavam divorciados/separados (5.8%, n = 5). Maioritariamente, os 
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participantes possuíam habilitações literárias equivalentes ao Mestrado (51.1%, n = 44) e à 

Licenciatura (47.7%, n = 41), existindo 1 (1.2%) técnico com o Doutoramento. A Psicologia era 

a área de formação mais representada (61.6%, n = 53), seguindo-se o Direito (24.4%, n = 21), 

Serviço Social (7%, n = 6) e Criminologia (4.7%, n = 4), 2 (2.3%) técnicos apresentavam outra 

especialização. Excetuando 11 participantes, os restantes (n = 75) tinham ainda formação 

específica na intervenção com vítimas de crime.  

Na instituição onde desempenhavam funções, a maioria encontrava-se em regime de 

voluntariado (38.4%, n = 33), ou a realizar estágio curricular/profissional (37.2%, n = 32), em 

menor número eram os participantes com contrato individual de trabalho (19.8%, n = 17), ou 

outro tipo de vínculo (4.7%, n = 4). A média de horas semanais de trabalho era de 20.53, com um 

desvio padrão (DP) de 13.82 e uma amplitude de 3 a 50 horas. Do total da amostra, 30 

participantes realizavam ainda outra atividade profissional, onde despendiam em média 25.43 

horas semanais (DP = 15.03).  

Como critério de inclusão foi apenas estabelecido que os participantes deveriam 

desempenhar funções como técnicos de apoio a vítimas de crime, independentemente do vínculo 

com a instituição, ou do número de horas de trabalho, tendo sido incluídos na amostra todos os 

técnicos que se voluntariaram a participar. 

 

2.2 Instrumentos de avaliação 

Como medida de avaliação da variável burnout, recorreu-se a uma versão provisória, 

traduzida para a população portuguesa (Marques-Pinto, 2009), do Maslach Burnout Inventory-

Human Service Survey (MBI-HSS; Maslach & Jackson, 1996), um questionário de autorrelato 

que tem como objetivo avaliar a síndrome de burnout de acordo com as três dimensões propostas 

pelo modelo teórico de Maslach e Jackson (1981). 

A versão original do MBI-HSS foi desenvolvida especificamente para ser aplicada a 

profissionais que prestam serviços humanos, sendo composta por 22 itens em que as respostas 

são dadas numa escala de Likert de 7 pontos, variando entre nunca (0) e todos os dias (6). Estes 

itens encontram-se agrupados nos fatores: Exaustão Emocional (EE) - 9 itens; Despersonalização 

(DP) - 5 itens e Realização Pessoal (RP) - 8 itens. A EE definida pelo primeiro fator analisa os 

sentimentos de sobrecarga emocional evidenciados pelos indivíduos (e.g., “O meu trabalho 

esgota-me emocionalmente”, item 1), enquanto a DP, pretende qualificar as respostas frias e 

impessoais perante aqueles a quem prestam serviços (e.g., “Sinto que trato alguns dos meus 

clientes como se fossem objetos”, item 5), a subescala RP avalia os sentimentos de 
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incompetência e falta de realização pessoal (e.g., “Sinto-me frustrado no trabalho”, item 13). A 

pontuação da escala total obtém-se pela soma dos valores dos 22 itens. O resultado global não 

permite aferir o grau de burnout, sendo este determinado pelos valores nas diferentes subescalas. 

Desta forma, o nível de burnout é tanto maior, quanto os resultados forem mais elevados nas 

dimensões EE e DP e mais baixos na subescala da Realização Pessoal. 

 No que se refere às suas propriedades psicométricas, o MBI-HSS, na sua versão original, 

apresenta uma boa consistência interna, de acordo com os valores de alfa de Cronbach de .90 

(Exaustão Emocional); .79 (Despersonalização) e .71 (Realização Pessoal). Relativamente à 

estrutura fatorial, as análises exploratórias já realizadas mediante o método de análise dos 

componentes principais (rotação ortogonal Varimax), favorecem na sua generalidade a solução 

de 3 fatores apresentada no estudo original (Worley, Vassar, Wheeler & Barnes, 2008). A 

elevada fiabilidade e consistência interna do MBI-HSS fazem desta escala o instrumento 

universalmente mais usado na avaliação do fenómeno de burnout. Na versão utilizada neste 

estudo, a análise da consistência interna permitiu obter valores aproximados aos da versão 

original para as subescalas EE (α = .89) e RP (α = .70), sendo o valor de alfa  mais baixo para a 

dimensão Despersonalização (α = .65). 

Quanto ao suporte social, para operacionalização da variável utilizou-se a Escala de 

Satisfação com o Suporte Social (ESSS) desenvolvida e validada para a população portuguesa 

por Pais-Ribeiro (1999).  

O objetivo deste instrumento é avaliar a satisfação com o suporte percebido, constituindo-

se como uma escala de autopreenchimento, onde o grau de concordância com cada uma das 15 

afirmações que a compõe deve ser assinalado numa escala tipo Likert com cinco posições de 

resposta, que vão desde concordo totalmente a discordo totalmente. O autor defende que a 

perceção do suporte social existente é uma dimensão essencial aos processos cognitivos e 

emocionais que contribuem para o bem-estar dos indivíduos e que a medida da mesma explica 

melhor a saúde, do que aquelas que procuram quantificar o suporte social efetivamente recebido 

(Pais-Ribeiro, 2011). 

Na versão final da ESSS os 15 itens encontram-se agrupados em 4 fatores, designados por, 

Satisfação com os Amigos (SA); Intimidade (IN); Satisfação com a Família (SF) e Atividades 

Sociais (AS). A dimensão SA avalia a satisfação com as amizades/amigos e inclui 5 itens (e.g., “ 

Os amigos não me procuram tantas vezes quantas eu gostaria”, item 3), a IN mede a perceção de 

existência de suporte social íntimo, sendo composta por 4 itens (e.g., “Quando preciso de 

desabafar com alguém encontro facilmente amigos com quem o fazer”, item 4), enquanto a 
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subescala SF avalia a satisfação com o suporte familiar existente e engloba 3 itens (e.g., “Estou 

satisfeito com a forma como me relaciono com a minha família, item 9). Por último, a dimensão 

AS qualifica a satisfação com as atividades sociais que se realizam, sendo constituída por 3 itens 

(e.g., “Sinto falta de atividades socias que me satisfaçam”, item 7). 

Na análise dos resultados, para além da pontuação total da escala, que pode variar entre 15 

e 75, correspondendo à soma da totalidade dos itens, pode também ser considerado o valor obtido 

em cada dimensão, mediante a soma do conjunto de itens que compõe cada uma delas. Sendo 

que, quanto mais elevado o resultado global maior a satisfação com o suporte social apresentada 

pelo indivíduo. 

O estudo de validação do instrumento foi efetuado com 609 participantes e permitiu 

concluir que a ESSS possui propriedades psicométricas adequadas para ser utilizada como uma 

medida da satisfação com o suporte social percebido. Para além da obtenção de uma solução com 

4 fatores (através da análise dos componentes principais), que explicavam 63.1% da variância 

total, verificou-se que a escala apresentava boa consistência interna, tendo aplicação do teste de 

alfa de Cronbach permitido encontrar valores de α = .83 para o primeiro fator, α = .74 para o 

segundo e α = .74 para o terceiro. O valor da consistência interna para a escala total foi de α = 

.85. Estudos posteriores têm vindo a confirmar a fiabilidade e validade do instrumento para a 

população portuguesa (e.g., Pais-Ribeiro, 2011). 

 

2.3 Procedimentos de recolha de dados 

Para realização deste estudo obteve-se aprovação junto dos responsáveis pela direção das 

instituições onde foram recolhidos os dados, num primeiro momento por contato telefónico e 

posteriormente através do envio de uma solicitação escrita onde constavam os objetivos e 

procedimentos da investigação. Mediante autorização das respetivas instituições foi também 

solicitado aos seus administradores que previamente aferissem junto dos colaboradores, que 

cumpriam os critérios gerais de inclusão na amostra, a sua disponibilidade para participar de 

forma voluntária na investigação, garantindo desde logo a total confidencialidade e anonimato 

dos dados recolhidos, não só aos respetivos órgãos de direção, como a cada participante. 

Obtido o consentimento informado inicial, foi enviada uma mensagem de correio 

eletrónico aos responsáveis das diferentes instituições contendo uma hiperligação com uma 

versão digital dos instrumentos psicométricos a serem preenchidos, respeitando na integra as 

versões originais, bem como um breve questionário demográfico a utilizar para efeito de 

caraterização da amostra. A hiperligação incluía ainda uma descrição dos objetivos e implicações 
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do estudo, que os técnicos podiam ler antes de participarem, assegurando novamente o 

consentimento informado.  

O preenchimento dos questionários ocorreu num único momento na instituição à qual cada 

técnico se encontrava vinculado, considerando a sua disponibilidade durante o horário de 

trabalho e recorrendo aos meios informáticos ao seu dispor. Todas as questões eram de caráter 

obrigatório, sendo que a autorização para a submissão final dos questionários, realizada por cada 

participante, implicava que não existissem respostas omissas. Após a validação da participação 

os dados eram automaticamente registados numa base informática posteriormente utlizada para 

análise e tratamento dos resultados, e à qual apenas os autores desta investigação tinham acesso 

com recurso à introdução de uma password. A recolha de dados decorreu entre junho e setembro 

de 2013 em instituições que prestam apoio a vítimas de crime, localizadas em diferentes pontos 

de Portugal. 

 

2.4 Procedimentos de análise dos dados 

Os dados recolhidos foram analisados e submetidos a tratamento estatístico recorrendo ao 

programa informático Statistical Package for Social Sciences (SPSS) para o Windows, versão 

20.0. Para além da utilização de algumas medidas de estatística descritiva (e.g. média; desvio 

padrão), a testagem da hipótese nula desta investigação efetuou-se com recurso ao coeficiente de 

correlação de Spearman, com o intuito de verificar a intensidade e direção da relação entre as 

variáveis burnout e suporte social. A opção por um teste não paramétrico prende-se com o facto 

de as variáveis não seguirem uma distribuição normal, em congruência com os resultados do 

teste de Kolmogorov-Smirnov. O critério de significância estatística utilizado neste estudo foi o 

valor de p ≤ .05. 

 

2.5 Resultados 

Inicialmente realizaram-se análises descritivas dos valores obtidos em cada uma das 

variáveis em estudo. No caso do suporte social foram analisados os resultados globais da ESSS 

para o total da amostra (N=86), sendo a média de 46.58, com um desvio padrão de 3.49 e uma 

amplitude de 37 a 56 pontos.  

Quanto ao burnout, em congruência com a operacionalização da variável neste estudo, 

foram analisados os resultados obtidos nas três subescalas do MBI. No total dos participantes a 

média para a subescala Exaustão Emocional foi de 15.69 (DP = 9.79), sendo de 3.00 (DP = 3.67) 

para a Despersonalização e 38.36 (DP = 6.22) no que se refere à Realização Pessoal. As 
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estatísticas descritivas para os totais da ESSS e subescalas do MBI encontram-se organizadas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 

 Análise descritiva dos totais da ESSS e das subescalas do MBI 

Medidas                                                  N                   M                             DP                  Max                  Min 

  

 ESSS_Total                                           86              46.58 

 

 EE                                                         86              15.69                  

      

 DP                                                         86                3.00 

 

3.49                      56                     37 

 

9.79                      39                       2 

 

3.67                     20                        0 

 

 RP                                                         86             38.36 6.22                     48                      20 

  

Nota. ESSS = Escala de Satisfação com o Suporte Social; EE = Exaustão Emocional; DP = Despersonalização; RP = 

Realização Pessoal. 

 

 

Relativamente à questão central desta investigação, a testagem da hipótese nula (H0) com 

recurso ao coeficiente de correlação de Spearman, não permitiu considerar a existência de 

relações estatisticamente significativas (p ≤ .05) entre os resultados globais da ESSS e os valores 

nas subescalas EE (rs = -.020), DP (rs = -.031) e RP (rs = .116) do MBI, tal como pode ser 

observado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

 Correlações entre os resultados totais da ESSS e das subescalas do MBI 

Subescalas do MBI                                         ESSS (rs)                              p       
 

Exaustão Emocional                                          -.020            

Despersonalização                                             -.031            

RealizaçãoPessoal                                              .116    

 

        .858 

        .780 

        .288 

Nota. ESSS = Escala de Satisfação com o Suporte Social. 

*p≤.05 

 

2.6 Discussão dos resultados 

O principal objetivo deste estudo foi o de tentar compreender se existia uma relação 

significativa entre o burnout e o suporte social em técnicos que prestam apoio a vítimas de crime. 
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Os resultados obtidos com o coeficiente de correlação de Spearman, não permitem rejeitar a 

hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa de que existe uma relação negativa significativa 

entre o burnout e o suporte social em técnicos de apoio a vítimas de crime, uma vez que os 

mesmos não apresentam significância estatística (p ≤ .05). No entanto, o recurso a uma amostra 

de conveniência implica que os resultados não sejam passíveis de generalização, pelo que os 

dados devem ser unicamente reportados a este estudo. O número reduzido de participantes pode 

também ter contribuído para que os resultados não sejam significativos. Futuras pesquisas devem 

procurar incluir amostras representativas para assegurar maior confiabilidade e validade aos 

dados obtidos. 

Estes resultados não são congruentes com os que foram encontrados em estudos anteriores, 

designadamente no de Hendrix et al. (1988), ou mais recentemente na meta-análise realizada por 

Halbesleben (2006), que aponta para a consistência dos resultados ao longo do tempo no que se 

refere à existência de uma correlação significativa entre a síndrome de burnout e o suporte social. 

Contudo, é importante considerar que das investigações anteriormente realizadas, não se 

encontraram registos de trabalhos que tenham procurado estudar a relação entre estas variáveis 

em profissionais que prestam apoio a vítimas de crime. Tal facto permite compreender a 

relevância desta investigação, considerando ainda o número reduzido de estudos relacionados 

com a síndrome de burnout já realizados em Portugal.  

A comparação dos resultados é também dificultada pela operacionalização da variável 

suporte social que parece não assumir consenso entre os diferentes autores, sendo que a maioria 

tende a atribuir relevância ao suporte no local de trabalho, em detrimento do apoio recebido em 

outros contextos de vida (Halbesleben, 2006), incluído na concetualização da variável no 

presente estudo. Em pesquisas posteriores seria importante considerar a necessidade de uma 

maior padronização dos instrumentos de medida utilizados na avaliação do suporte social, assim 

como na operacionalização da variável. Em Portugal a ESSS de Pais-Ribeiro (1999) é o 

instrumento psicométrico mais recorrentemente utilizado na medição desta variável, no entanto, 

apesar da abrangência, as suas diferentes subescalas não englobam o suporte percebido no 

contexto de trabalho, não existindo instrumentos aferidos e validados para a população 

portuguesa que permitam avaliar esta dimensão da variável. 

O mesmo não se passa relativamente ao burnout, dado que a sua operacionalização de 

acordo com a abordagem tridimensional proposta por Maslach (1981) é comummente aceite na 

literatura empírica. Da mesma forma, o MBI-HSS é a escala de medida da variável mais utilizada 
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nos estudos a nível internacional, contudo, este instrumento psicométrico não se encontra ainda 

aferido e validado para a população portuguesa, pelo que o recurso a uma versão traduzida para 

efeitos de investigação (Marques-Pinto, 2009) pode ser considerado como uma limitação 

metodológica deste estudo. Dada a sua relevância na avaliação do burnout, parece importante que 

no futuro se procure realizar a adaptação e validação de uma versão portuguesa do instrumento.  

Apesar das limitações à interpretação dos resultados obtidos, esta investigação não deixa de 

vir alertar para a necessidade de se realizarem mais estudos de natureza similar no nosso país, 

onde a problemática do burnout se encontra ainda pouco explorada. Em simultâneo, este trabalho 

procurou também demonstrar a importância da inclusão mais frequente dos profissionais que 

prestam apoio a vítimas de crime enquanto população de estudo, uma vez que mesmo sendo 

considerados como particularmente vulneráveis ao stresse ocupacional (e.g., Machado, 2004), 

são escassas as investigações que apresentam como participantes estes profissionais. 

Da realização deste estudo resultam ainda algumas questões que podem servir de base a 

novas pesquisas, como por exemplo, considerando a heterogeneidade de algumas caraterísticas 

dos participantes: Será que existem diferenças significativas nos níveis de stresse ocupacional 

entre técnicos de apoio a vítimas de crime com formação em áreas distintas (e.g., Psicologia; 

Direito e Serviço Social)? Ou, estas diferenças verificam-se em função do tipo de vínculo e horas 

de trabalho na instituição? No que se refere à relação entre o burnout e o suporte social: Existem 

variações nos resultados se considerarmos a satisfação com diferentes tipos de suporte (e.g., no 

contexto de trabalho vs. contextos pessoais de vida)?  

Independentemente da direção tomada por futuras pesquisas é importante que se continue a 

procurar aumentar o corpo de evidências relativamente à problemática do burnout e á 

importância que o suporte social pode assumir no bem-estar físico e emocional dos seres 

humanos. Da mesma forma, dadas as exigências emocionais inerentes ao trabalho com vítimas de 

crime são necessários mais estudos que se ocupem das variáveis que podem influenciar o bem-

estar e qualidade dos serviços prestados pelos profissionais que exercem funções junto desta 

população. 
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