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BURNOUT E A COVID-19 NUMA USF: 
ESTUDO LONGITUDINAL E OBSERVACIONAL

RESUMO

Introdução: A doença por coronavírus (COVID-19) trouxe diversos desafios num serviço nacional de saúde deficitário. 
Os profissionais de saúde enfrentaram a incerteza, aumentando o risco de diversas patologias, nomeadamente burnout, 
para o qual já são uma população vulnerável. Este estudo determina e compara a prevalência de burnout no âmbito dos 
Cuidados de Saúde Primários, numa unidade de saúde familiar (USF), antes e após a pandemia (a curto e médio prazo). 
Material e Métodos: Estudo longitudinal, observacional, realizado antes e após o início da pandemia (curto e médio prazo), 
a profissionais de uma USF, através da aplicação do inventário traduzido e validado para português de Maslach Burnout 
Inventory - Human Services Survey.
Resultados: A taxa de resposta foi de 100% antes da pandemia (T0), 65,4% a curto prazo (T1) e 70,4% a médio prazo (T2). 
Observámos maior proporção de inquiridos com nível alto de exaustão emocional (35,3%), alto de despersonalização 
(29,4%) mas menor proporção de baixa realização pessoal (17,6%) a curto prazo sem significância estatística. A médio 
prazo após a pandemia, verificou-se que a maioria dos inquiridos apresentava exaustão emocional e despersonalização 
baixos e realização pessoal médio-alto. A prevalência de burnout encontrada na USF antes da pandemia foi de 7,1% (IC95%: 
0,9-23,5), 5,9% (IC95%: 0,15-28,7) a curto prazo e 5,3% (IC 95%: 0,13-26,0) a médio prazo.
Discussão: A USF apresenta uma prevalência de burnout, a curto e médio prazo após a pandemia COVID-19, inferior ao 
pré-pandemia. 
Conclusão: A médio prazo após a pandemia, parece haver tendência a voltar aos valores pré-pandemia. São necessários 
estudos para avaliar o impacto a longo prazo.
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ABSTRACT

Introduction: The coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak has presented numerous challenges to a health care 
system already in deficit. Health care workers are facing the uncertainty of a new disease, which increases the risk of va-
rious pathologies, namely burnout to which they are already vulnerable. This study aims to determine and compare the 
prevalence of burnout among primary care professionals before and after COVID-19 outbreak (short and medium term).
Methods: Longitudinal observational study conducted before and after COVID outbreak (short and medium term) in a 
family health unit (USF) using the translated and validated for use in the Portuguese version of Maslach Burnout Inventory 
- Human Services Survey.
Results: The response rate was 100% before the COVID-19 outbreak (T0), 65.4% in the short term (T1) and 70.4% in the 
medium-term (T2). We observed a higher proportion of professionals with a high level of emotional exhaustion (35.3%) 
and high level of depersonalization (29.4%) but a smaller proportion of low personal accomplishment (17.6%) in the shor-
t-term without statistical significance. In the medium-term after the outbreak, we found that the majority of professionals 
had low emotional exhaustion and depersonalization and a tendency to medium-high personal accomplishment. The 
prevalence of burnout found in the USF before the pandemic was 7.1% (95% CI: 0.9-23.5), 5.9% (95% CI: 0.15-28.7) in the 
short term and 5.3% (95% CI: 0.13-26.0) and medium-term.
Discussion: The family health unit has a burnout prevalence in the short and medium-term after the COVID-19, lower than 
those identified before the outbreak.
Conclusion: In the medium-term after the pandemic, there seems to be a tendency to return to pre-pandemic values. 
Studies are needed to assess the long-term impact.
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MATERIAL E MÉTODOS
Estudo observacional, longitudinal, retrospetivo, 

descritivo com componente analítica, realizado em 
três momentos cuja população foram os profissionais 
de uma unidade funcional no âmbito dos CSP.

Foram incluídos todos profissionais da unidade: 
médicos (especialistas e internos da formação espe-
cífica), enfermeiros, secretários clínicos e assistentes 
operacionais. Foram excluídos os profissionais que 
não se encontrassem a exercer funções por um pe-
ríodo superior a 30 dias (por motivo de doença ou 
licença).

Foi utilizada uma amostra de conveniência, de 
carácter voluntário, constituída pelos profissionais 
da USF em área rural no centro do país – constituída 
por 28 profissionais – 15 médicos (seis médicos espe-
cialistas e nove internos da formação específica de 
Medicina Geral e Familiar), seis enfermeiros, quatro 
secretários clínicos e três assistentes operacionais. O 
agrupamento de centros de saúde (ACeS) é consti-
tuído por 30 unidades funcionais das quais cinco USF.

Foi usado um questionário composto por duas 
secções: a primeira relativa a dados sociodemográfi-
cos (idade, sexo e categoria profissional) e a segunda 
composta pela versão traduzida e validada para por-
tuguês do inventário de Maslach Burnout Inventory 
- Human Services Survey (MBI-HSS).3,16 Não foi reali-
zada análise distinta entre médico especialista e mé-
dico interno. 

As questões do MBI-HSS referentes a cada uma 
das dimensões foram somadas, dando lugar a uma va-
riável que foi posteriormente categorizada, segundo 
a European General Practice Research Network, da 
seguinte forma:

• EE: baixo ≤ 13 pontos; médio 14-26 pontos; alto 
≥ 27 pontos;

• DP: baixo ≤ 5 pontos; médio 6-9 pontos; alto ≥ 
10 pontos;

• RP: baixa ≤ 33 pontos; médio 34-39 pontos; alta 
≥ 40 pontos (escala inversa).17

O burnout foi definido como o conjunto de altos 
níveis de EE e DP e baixos níveis de RP.17

O questionário na primeira avaliação (T0), foi 
disponibilizado em formato papel de 13.01.2020 a 
17.01.2020. A segunda avaliação (T1) foi realizada de 
12.08.2020 a 11.09.2020 e a terceira avaliação (T2) foi 
realizada de 25.10.2021 a 12.11.2021, ambas através de 
um formulário online enviado por endereço eletrónico 
a todos os profissionais. Foi enviado um lembrete via 
endereço eletrónico a todos os profissionais semanal-
mente. Em ambas as avaliações, os resultados foram 
anónimos e acessíveis apenas aos investigadores e 
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INTRODUÇÃO

O
burnout resulta da exposição crónica 
ao stress laboral e é definido como um 
conjunto de sintomas que engloba três 
dimensões: exaustão emocional (EE), 

despersonalização (DP) e realização pessoal (RP).1,2 O 
burnout tem sérias consequências para os profissio-
nais de saúde, os sistemas de saúde e para os doen-
tes.3 Está associado a menor produtividade, aumento 
do absentismo e invalidez, acidentes de trabalho, 
erros de desempenho e consequentemente insatisfa-
ção dos doentes.4 Alguns dos desencadeantes iden-
tificados são o stress laboral e o excesso de trabalho.2

A 11 de março de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde reconheceu como pandemia a doença causada 
pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19).5 O primeiro caso 
em Portugal foi identificado a 2 de março de 2020.6 
Desde então, a pandemia tem obrigado a diversas 
adaptações organizacionais no Serviço Nacional 
de Saúde.5 Os cuidados de saúde primários (CSP), 
aquando do estado de emergência, viram a sua ati-
vidade assistencial não urgente suspensa, permane-
cendo a atividade relacionada com serviços mínimos 
– seguimento de doenças crónicas, programas de 
saúde e vigilância.5,7 Assumiram a função de rastreio 
de contactos, vigilância ativa e passiva e acompanha-
mento clínicos dos doentes com COVID-19 através de 
uma nova plataforma informática – Trace COVID-19.8,9 

Posteriormente, aquando do reinício gradual da ativi-
dade assistencial, foram definidos circuitos de doen-
tes (baixo e alto risco de infeção pelo SARS COV-2), 
áreas dedicadas à COVID-19, foram criados sistemas 
de atendimento telefónico qualificado e dedicado 
com garantia de resposta no período de funciona-
mento da USF (unidade de saúde familiar), atendi-
mento presencial com resposta a situações agudas e 
retoma das carteiras básica e adicional de serviços.9–13 
Os CSP asseguraram ainda o plano de vacinação con-
tra a COVID-19, em Portugal, através dos Centros de 
Vacinação, tendo atingido 86,4% população vacinada 
em janeiro 2022.14,15

Assim, a COVID-19 aumentou potencialmente fa-
tores stressantes e o excesso de trabalho num sis-
tema com recursos limitados e profissionais de saúde 
já em risco de burnout.4

Neste sentido, importa compreender as conse-
quências nos profissionais de saúde para que sejam 
adotadas medidas preventivas.4

O objetivo deste trabalho foi determinar a pre-
valência de burnout e comparar as suas dimensões, 
antes e após a pandemia COVID-19 (a curto e médio 
prazo), nos profissionais da USF.
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o consentimento informado foi obtido no início do 
questionário quer em papel quer online. Foram ex-
cluídos os questionários que não tivessem dado 
consentimento e que não apresentassem a segunda 
secção totalmente preenchida. Dada a dimensão da 
amostra, os dados sociodemográficos tinham carác-
ter de preenchimento facultativo enquanto os itens 
do MBI-HSS eram de preenchimento obrigatório para 
a efetiva submissão do formulário online.

O protocolo do estudo foi aprovado pelo conselho 
técnico da USF e teve parecer favorável da Comissão 
de Ética da Administração Regional de Saúde do 
Centro. Foi obtida autorização para aplicação da ver-
são traduzida e validada por Marcelino et al.16

Foi efetuada análise estatística descritiva univa-
riada simples para as variáveis sociodemográficas 
dos profissionais, os scores de cada dimensão e a 
prevalência de burnout. Na análise quantitativa dos 
scores apresentou-se a mediana (Mdn) e intervalo in-
terquartil (IIQ). Para análise comparativa dos scores 
do burnout em cada momento avaliativo usou-se o 
teste de Kruskal-Wallis. As dimensões do burnout fo-
ram transformadas em variáveis dicotómicas (“alto” 
e “não alto” para as dimensões EE e DP; “baixo” e 
“não baixo” para a dimensão RP) tendo-se posterior-
mente usado o teste do qui-quadrado ou teste exato 
de Fisher para análise quantitativa em função do mo-
mento avaliado. Perante missing values e dimensão 
da amostra, não se procedeu à análise por subgru-
pos. Utilizou-se um nível de significância de 5% para a 
tomada de decisão relativa à significância estatística 
dos resultados. Para a prevalência de burnout foi cal-
culado intervalo de confiança a 95% (IC 95%).

A análise dos dados foi efetuada pelo software 
IBM SPSS Statistics versão 26.0.

RESULTADOS
Em T0 e em T2 nenhum dos profissionais apresen-

tava critérios de exclusão. Em T1 foram excluídos dois 
profissionais por ausência prolongada. Assim, em T0 
verificou-se adesão de 100% (n = 28), em T1 obteve-
-se uma adesão de 65,4% (n = 17) e em T2 obteve-se 
uma adesão de 70,4% (n = 19). Não foi excluído ne-
nhum inquérito.

No Quadro I, encontram-se descritas as caracte-
rísticas dos profissionais de saúde. Não foram preen-
chidos os dados sociodemográficos, relativos à idade 
em 21,4% (n = 6) em T0 e 11,8% (n = 2) em T1, relativo 
ao sexo em 5,9% (n = 1) em T1, e relativo à catego-
ria profissional em 17,9% (n = 5) em T0. Não houve 
missing values em T2. Dos inquéritos analisados, a 
maioria dos profissionais eram do sexo feminino e 

apresentavam idade inferior a 45 anos. Em termos 
de categoria profissional, os médicos representaram 
a maioria da amostra, 53,6% (T0), 64,7% (T1) e 63,2% 
(T2).

Da análise quantitativa das dimensões do burnout 
(Quadro II), verificou-se que a EE mediana em T2 
(Mdn 13,0; IIQ 8,0; 28,0) foi inferior a T0 (Mdn 15,0; IIQ 
7,2; 24,7) e a T1 (Mdn 15,0; IIQ 9,5; 35,0), sem diferença 
estatisticamente significativa (p = 0,625).

No score DP, mediana em T1 (Mdn 7; IIQ 1; 11) foi su-
perior ao verificado em T0 (Mdn 5; IIQ 2;9), tendo em 
T2 (Mdn 4; IIQ 1;7) diminuído para valores inferiores a 
T0, sem diferença estatisticamente significativos (p 
= 0,696). Na RP, em T1 (Mdn 41; IIQ 34;44) houve au-
mento relativamente ao verificado em T0 (Mdn 37; 
IIQ 29;44) e diminuição em T2 (Mdn 38; IIQ 35;43), 
sem diferença estatisticamente significativa.

Na análise qualitativa, na dimensão da EE (Quadro 
III), em T0, 50% dos inquiridos apresentavam nível 
baixo de EE. Em T1 a maioria (58,8%) apresentava 
nível médio-alto, enquanto em T2 a maioria apresen-
tava nível baixo de EE (52,6%). Em T1, houve maior 
proporção de nível alto de EE [14,3% (T0), 35,3% (T1) 
e 26,3% (T2)], sem diferença estatisticamente signifi-
cativa (p = 0,252). 

Na dimensão da DP, a proporção de profissionais 
com alto nível DP foi superior em T1 (17,9% em T0; 
29,4% em T1 e 15,8 em T2), sem diferença estatistica-
mente significativa (p = 0,578).

Na análise qualitativa da RP, em T0, 35,7% dos in-
quiridos apresentava baixo nível e 42,9% alto nível. 
Em T1 a maioria (58,8%) dos inquiridos apresentava 
níveis alto de RP e 17,6% de baixo nível de RP. Em T2 
a maioria (52,6%) apresentava nível médio de RP e 
5,3% nível baixo, com diferença estatisticamente sig-
nificativa (p = 0,044).

Tendo em conta a definição de burnout utilizada 
estimou-se uma prevalência de burnout em T0 de 
7,1% (IC 95%: 0,9 - 23,5), em T1 de 5,7% (IC 95%: 0,15 - 
28,7) e em T2 de 5,3% (IC 95%: 0,13 - 26,0).

DISCUSSÃO
Este estudo analisa a prevalência de burnout e as 

suas dimensões numa USF em três momentos: antes 
da pandemia, a curto e médio prazo após o início da 
pandemia COVID-19, fazendo análise comparativa. 
Neste estudo, foram incluídos todos os profissionais 
da USF por se considerar que nestas unidades fun-
cionais a prestação de cuidados assenta em equi-
pas multiprofissionais e por se considerar que estão 
igualmente sujeitos ao desenvolvimento de burnout, 
dado que contactam com o utente.2
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Considerando a participação dos profissionais, 
verificou-se menor taxa de resposta na segunda e 
terceira avaliações (ambas ocorridas após o início 
da pandemia). Na segunda avaliação (T1), encontra-
vam-se ausentes da USF de forma prolongada dois 
profissionais, tendo sido excluídos. Em T0 a equipa 
estava completa. Em T1 verificou-se a saída de dois 
médicos internos que terminaram a sua formação es-
pecífica de Medicina Geral e Familiar (MGF) e a en-
trada de dois médicos internos. Em T2, houve a saída 
de um médico interno que terminou a formação es-
pecífica de MGF e que explica a variação no número 
total de profissionais da USF. Apesar do inquérito na 
segunda e terceira avaliações ter estado disponível 
mais tempo, não se traduziu em maior taxa de res-
posta. A segunda avaliação ocorreu em período de 
férias, podendo explicar menor adesão. O formato de 
inquérito online (escolhido na segunda e terceira ava-
liações para permitir cumprir normas de higiene e se-
gurança) poderá ter contribuído também para menor 
adesão dos profissionais. Acautelar ainda que a me-
nor percentagem de respostas na segunda e terceira 
avaliação poderá traduzir menor comprometimento 
na organização, o que pode ser explicado por senti-
mento de sobrecarga e exaustão emocional, fatores 
que por si só contribuem para o desenvolvimento de 
burnout.3 

A exaustão emocional caracteriza-se por esgota-
mento emocional, psicológico e físico.3

Após o início da pandemia, na avaliação a curto 
prazo, a maioria dos inquiridos apresentou nível mé-
dio-alto de EE, sendo 35,3% nível alto. Já na avaliação 
a médio prazo após o início da pandemia, verificou-
-se tendencialmente menor proporção de nível alto 
(26,3%) e maior proporção de nível baixo EE (52,6%), 
sem significância estatística. As principais causas 
desta exaustão poderão ter sido a sobrecarga de tra-
balho e conflitos pessoais no trabalho exacerbados 
pela pandemia.3,4

A DP, diz respeito à vertente interpessoal do bur-
nout.3 Nesta dimensão, após o início da pandemia, 
na avaliação a curto prazo, a maioria dos inquiridos 
apresentou nível médio-alto de DP, sendo 29,4% nível 
alto. A médio prazo, a maioria dos inquiridos apre-
sentou nível baixo 57,6% e menor proporção de alto 
nível de DP (15,8%), mas sem significância estatística. 
A DP caracteriza-se por assumir uma atitude de dis-
tanciamento na prestação de cuidados, em relação 
aos colegas e à organização do trabalho, com con-
tacto mais impessoal e menor afetividade.3

Após o início da pandemia, particularmente no dia 
16 de março de 2020, foi decretado o primeiro estado 
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Quadro I. Caracterização da amostra.

Quadro II. Análise quantitativa das três dimensões de burnout 
nos diversos momentos avaliados.

Quadro III. Análise categórica das dimensões de burnout nos 
diversos momentos avaliados.

T0 T1 T2

n (%) n (%) n (%)

Profissionais 28 28 27 ‡

Excluídos - 2 (7,1) -

Respostas 28 (100) 17 (65,4) 19 (70,4)

Idade

Idade < a 45 anos 13 (46,4) 8 (47,1) 10 (52,6)

Idade > ou = a 45 
anos 9 (32,1) 7 (41,2) 9 (47,4)

Missing values 6 (21,5) 2 (11,8) -

Sexo

Feminino 19 (67,9) 12 (70,6) 15 (78,9)

Masculino 9 (32,1) 4 (23,5) 4 (21,1)

Missing values - 1 (5,9) -

Categoria profissional

Assistente 
operacional 2 (7,1) - 1 (5,3)

Secretário clínico - 3 (17,6) 1 (5,3)

Enfermeiro 6 (21,4) 3 (17,6) 5 (26,3)

Médico 15 (53,6) 11 (64,7) 12 (63,2)

Missing values 5 (17,9) - -

Legenda: T0 - antes da pandemia COVID-19; T1 - curto prazo, após a 
pandemia COVID-19; T2 - médio prazo, após a pandemia COVID-19.
‡ saída de um médico interno que concluiu a formação específica de 
MGF.

Legenda: Mdn - mediana. Q1 - primeiro Quartil. Q3 - terceiro Quartil. 
T0 - antes da pandemia COVID-19; T1 - curto prazo, após a pandemia 
COVID-19; T2 - médio prazo, após a pandemia COVID-19.
*: teste Kruskal-Wallis. †: significativo a 5%

Legenda: T0 - antes da pandemia COVID-19; T1 - curto prazo, após a 
pandemia COVID-19; T2 - médio prazo, após a pandemia COVID-19.
 *: teste exato de Fisher. †: significativo a 5%

Dimensão de burnout T0 T1 T2 p

Exaustão emocional, 
Mdn (Q1,Q3)

15,0 (7,2; 
24,7)

15,0 (9,5; 
35,0)

13 (8,0; 
28;0) 0,625 *

Despersonalização, 
Mdn (Q1,Q3)

5,0 (2,0; 
9,0)

7,0 (1,0; 
11,0)

4,0(1,0; 
7,0) 0,696 *

Realização pessoal, 
Mdn (Q1,Q3)

37,0 
(29,0; 
44,0)

41,0 
(34,0; 
44,0)

38,0 
(35,0; 
43,0)

0,635 *

T0 (n = 28) T1 (n = 17) T2 (n = 19) P

Exaustão emocional, n(%)

Baixo 14 (50,0) 7 (41,2) 10 (52,6)

0,252 *Médio 10 (35,7) 4 (23,5) 4 (21,1)

Alto 4 (14,3) 6 (35,3) 5 (26,3)

Despersonalização, n(%)

Baixo 15 (53,6) 7 (41,2) 11 (57,9)

0,578 *Médio 8 (28,6) 5 (29,4) 5 (26,3)

Alto 5 (17,9) 5 (29,4) 3 (15,8)

Realização pessoal, n(%)

Baixo 10 (35,7) 3 (17,6) 1 (5,3)

0,044 *†Médio 6 (21,4) 4 (23,5) 10 (52,6)

Alto 12 (42,9) 10 (58,8) 8 (42,1)
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de emergência que determinou “a suspensão da ati-
vidade assistencial não urgente e que, pela sua natu-
reza ou prioridade clínica, não implicasse risco de vida 
para os utentes, limitação do seu prognóstico e/ou 
limitação de acesso a tratamentos periódicos ou de 
vigilância”.5,7,10 Na USF, houve reestruturação da ativi-
dade assistencial e inicialmente foi estabelecido um 
processo de triagem presencial à entrada do centro 
de saúde, comum a todos os utentes. Posteriormente 
foi criada triagem médica telefónica com avaliação, 
orientação e agendamento quando necessário.7,10 

Posteriormente houve a criação de circuitos diferen-
ciados de doentes de baixo e alto risco para COVID-19 
e retoma da atividade assistencial.7,13 Este sistema or-
ganizativo a curto prazo, mais impessoal e à distância 
(i.e. consulta telefónica), poderá ajudar a explicar os 
níveis de DP identificados no nosso estudo.3,4

A falta de controlo sobre acontecimentos ou ativi-
dades no próprio trabalho e a baixa participação na 
tomada de decisões, geralmente, relacionam-se com 
a baixa RP e associam-se a maiores níveis de stress.3,4 
Adicionalmente, Maslach refere que altos níveis de RP 
associam-se a participação ativa na tomada de deci-
sões, relações interpessoais de apoio e aumento de 
competências profissionais.3

As USF na sua organização promovem o trabalho 
em equipa e os profissionais têm autonomia para se 
organizarem, apresentarem objetivos e metas con-
cretas, responsabilizando-se e comprometendo-se 
na sua concretização e execução.18 O envolvimento 
na tomada de decisões é um dos fatores organiza-
cionais protetores de burnout.4,19 Aquando o início da 
pandemia, a dinâmica da USF foi pautada pela to-
mada de decisões em equipa alargada, o que poderá 
justificar os resultados relativos à RP a curto prazo.18 

No entanto verificam-se níveis tendencialmente pio-
res de realização pessoal que pode ser justificado 
pela maior exigência a nível profissional com múlti-
plas tarefas (atividade assistencial COVID-19 e não 
COVID-19 e funções no Centro de Vacinação), aliado a 
perda de autonomia nas decisões organizativas (p.e. 
imposição de escalas de vacinação), maior exigência 
dos utentes (retoma da atividade assistencial) e falta 
de reconhecimento.4,14,20

Aquando da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS) em 2003, os estudos, que analisaram o im-
pacto nos profissionais de saúde, mostraram correla-
ção entre o burnout e o risco de exposição ao vírus, 
aspeto que se manteve a longo prazo (reavaliado 
após um ano).4,21,22 Também se verificou a longo prazo 
impacto na capacidade laboral, necessidade de redu-
ção do horário laboral e adoção de comportamentos 

de evitamento para com os doentes.4,21,22

A prevalência de burnout identificado em T0 (7,1%) 
é ligeiramente superior ao identificado num estudo 
regional no âmbito dos CSP (5,7%), mas inferior ao 
identificado a nível nacional (12%) e a nível europeu 
(10 - 20%).1,2,17,23

Surpreendentemente, após a primeira vaga da 
pandemia, a curto prazo (T1), verificou-se prevalência 
inferior de burnout (5,9%), que se manteve sobrepo-
nível a médio prazo, em T2 (5,3%).

De notar que a segunda avaliação ocorreu cerca 
de cinco meses após a identificação do primeiro caso 
em Portugal e a classificação como pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde, o que traduz uma 
avaliação do impacto a curto prazo.24 A terceira ava-
liação ocorreu dezoito meses após a identificação do 
primeiro caso em Portugal, em fase de evolução fa-
vorável no contexto pandémico, quer a nível nacional, 
quer a nível regional/local, e encerramento do centro 
de vacinação, traduzindo avaliação a médio prazo.15,24 
Para além disso, a recolha dos dados da segunda ava-
liação em período de férias pode subestimar a preva-
lência de burnout e que não pode ser negligenciado.

A curto prazo, um estudo na Catalunha estimou 
uma prevalência de burnout nos médicos de famí-
lia de 50% (aplicado MBI) e em Portugal apresen-
tou prevalência elevada (aplicado questionário de 
Copenhagen Burnout Inventory).25,26 Estes resultados 
não são corroborados pelo nosso estudo que verifi-
cou prevalência inferior a curto prazo e que se man-
teve a médio prazo, que parece ter sido à custa do 
aumento da realização pessoal dos participantes do 
estudo.

Em Portugal, o principal preditor da incidência de 
burnout nos profissionais de saúde (enfermeiros e 
médicos) foi a perceção de más condições de traba-
lho.1 Após a pandemia, a curto prazo, as condições 
de trabalho na USF sofreram alterações significativas: 
sistema de triagem à entrada na USF (inicialmente 
presencial e assegurado pelos médicos internos), 
restruturação dos horários (modelo flexível, em 2 mi-
ni-equipas, de modo a reduzir contacto entre profis-
sionais).7 Progressivamente houve “retoma” da orga-
nização prévia à pandemia. O aspeto organizacional 
(trabalho em equipa, trabalho flexível) poderá expli-
car a “retoma” da prevalência de burnout ao valor 
pré-pandemia.25,26

Considerando o número reduzido de participan-
tes, não foi realizada análise por subgrupos de forma 
a garantir o anonimato e confidencialidade. No en-
tanto considera-se pertinente identificar grupos 
de maior risco para definir áreas prioritárias e alvos 

artigo de investigação



v.12, nº 3 | novembro de 2022 AIMGF MAGAZINE  63

prioritários de prevenção e intervenção. Analisando 
a literatura, o sexo feminino tem maior propensão a 
desenvolver exaustão emocional, pois respondem de 
forma mais emotiva a situações de stress laboral.4,19 
O sexo masculino associa-se a maior probabilidade 
de desenvolver despersonalização.4,19 No estudo do 
impacto provocado pela SARS nos profissionais de 
saúde verificou-se que os profissionais com menor 
experiência e menos anos de atividade, mais jovens, 
estão sujeitos a maior risco burnout.4,19,22 A prevalên-
cia de burnout durante a COVID-19 verificou-se que 
era maior no sexo feminino, enfermeiros e profissio-
nais mais jovens.22,27 Na USF, os médicos assumiram 
funções nas áreas dedicadas à COVID-19, incluindo 
atividades de triagem, e Trace COVID-19, estando em 
contacto mais próximo com doentes suspeitos ou in-
fetados.13

Todos os profissionais com exceção dos assis-
tentes operacionais prestaram serviço no centro de 
vacinação. Os secretários clínicos não estiveram em 
teletrabalho.

Como fatores desencadeantes de burnout em 
contexto de pandemia COVID-19, foram identificados 
a ausência de equipamento de proteção individual, 
risco de infeção de familiares, dificuldade de testa-
gem em caso de sintomatologia sugestiva, novas exi-
gências laborais e incerteza.21

A curto e a longo prazo, para além do burnout, a 
pandemia pode desencadear ou exacerbar patologia 
mental tal como insónia, abuso de substâncias, stress 
pós-traumático, depressão e ansiedade, variáveis 
que não foram analisadas neste estudo.4,22 Fazendo 
a analogia com outras epidemias, o risco de stress 
pós traumático e depressão está aumentado até três 
anos após o início.22

Este estudo tem diversas limitações, o facto de 
ser um estudo observacional, bem como o facto de 
incluir uma amostra de conveniência numa única ins-
tituição dos CSP, com um reduzido número de parti-
cipantes, o que introduz um viés de seleção. Foram 
incluídos todos os profissionais da instituição, que 
poderá constituir uma limitação na interpretação dos 
resultados dado que foi aplicado o mesmo instru-
mento sem considerar as particulares de cada grupo 
profissional. Também a renovação da equipa (decor-
rente do plano formativo dos médicos internos) pode 
introduzir um viés. Ainda que se tenha aplicado o 
mesmo instrumento de avaliação nas diversas fases 
do estudo, o formato foi diferente, por contingência, 
o que constitui também uma limitação. Apesar das 
limitações, este estudo destaca-se por abordar um 
problema atual com repercussões desconhecidas. 

Destaca-se ainda por apresentar, comparar e analisar 
a evolução da prevalência do burnout antes da pan-
demia, a curto e médio prazo, focando os cuidados 
de saúde primários. No futuro, pretende-se alargar 
o estudo a outras unidades bem como apresentar e 
analisar o potencial efeito a longo prazo da COVID-19, 
nomeadamente tempo de absentismo laboral, pro-
dutividade, ansiedade e depressão. 

CONCLUSÃO
A USF apresenta uma prevalência de burnout de 

5,9%, a curto prazo, após a pandemia COVID-19 e 
5,3% a médio prazo, valores inferiores ao identificado 
antes da pandemia. Ainda assim, verificou-se menor 
taxa de resposta que merece particular atenção e po-
derá constituir um alerta. Analisando as dimensões 
de burnout após a pandemia, a curto prazo verifi-
cou-se tendencialmente níveis mais elevados de DP 
e maior proporção de alto nível de RP. A médio prazo, 
parece haver tendência a voltar aos valores pré-pan-
demia. Apesar das múltiplas limitações, este estudo 
piloto pretende levantar a problemática do impacto 
a curto e médio prazo da COVID-19 no burnout, mas 
também a nível da saúde mental dos profissionais de 
saúde nos CSP.
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