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RESUMO 

A necessidade de compreender a relação aos problemas de saúde no contexto 
do efetivo da Polícia Militar estabelece uma investigação que demonstre um 
estudo das modificações introduzidas no conceito de saúde por meio da 
compreensão do aumento da demanda e das exigências da população com 
relação aos serviços disponibilizados, fortalecendo o papel dos  órgãos públicos 
e serviços disponibilizados, entendendo-se que há necessidade de se 
estabelecer prevenções para mitigar os efeitos dos sintomas de danos à saúde 
dos profissionais que nela atuam. O objeto de investigação deu-se a partir do 
problema investigado ‘quais as dimensões da Síndrome de Burnout que 
prevalecem nas equipes que atuam no CIOSP de Mato Grosso?’, tendo como 
delimitação: uma investigação por meio de uma análise comparativa das 
dimensões da Síndrome de Burnout– o caso do CIOSP de Mato Grosso. O 
objetivo geral foi desenvolver uma análise comparativa (atual e desejada) das 
dimensões da Síndrome de Burnout nas equipes que atuam no CIOSP de Mato 
Grosso. O resultado obtido foi um relato descritivo sobre Síndrome de Burnout 
no contexto dos profissionais que atuam na seção de despacho do CIOSP/MT. 

 Palavras-chave: Burnout, Despacho, CIOSP 
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ABSTRACT 

The need to understand the relationship to health problems in the context of 
Military Police personnel establishes an investigation that demonstrates a study 
of the changes introduced in the concept of health by understanding the increase 
in demand and the demands of the population in relation to the services available, 
Strengthening the role of public agencies and services made available, it being 
understood that there is a need to establish preventive measures to mitigate the 
effects of the symptoms of harm to the health of the professionals who work in it. 
The object of investigation was based on the problem investigated 'what 
dimensions of Burnout Syndrome prevail in the teams that work in the CIOSP of 
Mato Grosso?', Having as a delimitation: an investigation through a comparative 
analysis of the dimensions of the Syndrome Of Burnout - the case of the CIOSP 
of Mato Grosso. The general objective was to develop a comparative (current 
and desired) analysis of the dimensions of Burnout Syndrome in the teams that 
work in the CIOSP of Mato Grosso. The result obtained was a descriptive report 
on Burnout Syndrome in the context of professionals working in the dispatch 
section of the CIOSP / MT. 

Keywords: Burnout, Dispatch, CIOSP 
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INTRODUÇÂO 

O profissional de segurança pública na sua relação com a sociedade 

está compelido a acompanhar e a adaptar as mudanças e evoluções da 

sociedade, assumindo novas funções no contexto social ou agregando as que já 

possuem, deste modo consequentemente por vezes se vê vulnerável as 

patologias psicossociais por exaustão no desenvolvimento neste paradigma de 

sua atividade laboral que advêm do acumulo de atribuições que muitas vezes é 

crescente na percepção comportamental e psicossocial, bem como do avanço 

tecnológico que retém informações em programas de computação, que 

culminam por individualizar, metodizar e dinamizar, concentrando em um só 

agente a expectativa de afazeres praticamente instantâneos decorrente da 

anomia evolutiva e transformadora da sociedade, na qual pode-se observar uma 

patologia denominada de síndrome de burnout. 

A síndrome de Burnout foi inicialmente observada a partir da década 

de 1950, porém somente levado a categoria acadêmica e científica em meados 

da décadade 1970, cujos registros pode-se identificados a partir da investigação 

de transtorno psicossociais típica deste momento contemporâneo. 

A relevância tecnocientífica deste trabalho deu-se em função de 

identificar as ocorrências provenientes do mundo do trabalho tecnologizado, 

devido as mudanças tecnológicas, introduzidas no processo produtivo, que 

possibilitaram às empresas o aumento da produtividade e, consequentemente, 

aumento de suas lucratividades. Não obstante, este desenvolvimento trouxe 
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impactos à saúde do trabalhador, com manifestações tanto na esfera do seu 

físico quanto psíquico, como é o caso da Síndrome de Burnout. 

A relevância social deste trabalho destaca-se ao considerar a 

Síndrome Burnout um problema social de grande relevância, sendo investigada 

em diversos países, uma vez que se encontra vinculada a grandes custos 

organizacionais. Alguns destes custos devem-se a rotatividade de pessoal, 

absenteísmo, problemas de produtividade e qualidade e também por associar-

se a vários tipos de disfunções pessoais, como o surgimento de graves 

problemas psicológicos e físicos podendo levar o trabalhador a incapacidade 

total para o trabalho. 

O avanço para expansão do conhecimento existente, em relação em 

investigação no contexto da Polícia Militar, é demonstrado pelo interesse por 

assunto, em consonância com três fatores: estudo das modificações introduzidas 

no conceito de saúde; compreensão do aumento da demanda e das exigências 

da população com relação aos serviços sociais, educativos e de saúde; 

potencializar  a conscientização de pesquisadores, órgãos públicos e serviços 

clínicos com relação ao fenômeno, entendendo a necessidade de aprofundar os 

estudos e a prevenção da sua sintomatologia. 

As contribuições profissionais oriundas dos resultados obtidos 

documentam um tratado sobre o contexto investigado (do autor) de forma a fazer 

compreender os aspectos das sintomatologias psíquicas e físicas, como a perda 

de energia e a presença de fadiga cominando a síndrome de Burnout ao qual 

diferencia com uma das modalidades do stress ocupacional ou profissional frente 

as inovações das tecnologias. 

O impacto organizacional-cognitivo resultante fará os leitores a 

compreender que dificuldades de: concentração e memorização; tomar decisões 

e a presença de sintomas sensórios-motores, como os tiques nervosos, a 

agitação e a incapacidade para relaxar, pode estar relacionada a sintomas da 

Síndrome de Burnout. 

O tema investigado está relacionado com políticas de segurança 

pública e direitos humanos, já que a legislação brasileira contempla, desde 1999, 
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a síndrome de Burnout como Transtorno Mental e do Comportamento 

relacionado com o trabalho pertencente ao Grupo V da CID-10. Sua inclusão foi 

estabelecida no Decreto nº 3048/99; sua caracterização é descrita no Manual de 

Procedimentos para os Serviços de Saúde (Ministério da Saúde do Brasil, 2001) 

e seu diagnóstico formal abre a possibilidade de afastamento, tratamento e 

compensação financeira.  

O objeto de investigação deu-se a partir da escolha do tema: 

qualidade de vida na segurança pública, tendo como delimitação: uma 

investigação por meio de uma análise comparativa das dimensões da Síndrome 

de Burnout– o caso do CIOSP de Mato Grosso.  

A problemática que originou-se a partir da busca de se compreender 

a relação entre a patologia do local de trabalho e os meios possíveis para 

minimizar ou ainda evitar os danos ao profissional que labora suas atividades em 

um ambiente que a tecnologia e informação são fatores preponderantes, buscar-

se-á entender os pressupostos da Síndrome de Burnout (estado de exaustão 

fruto do trabalho excessivo) torna a investigação em um contexto do Centro 

Integrado de Operações de Segurança Pública, de forma a estabelecer 

parâmetro para avaliações decorrentes dos desgastes do trabalho repetitivo no 

desenvolvimento das atividades de despacho ocorrências sistematizadas pelas 

ações diretivas da segurança pública. 

O problema investigado foi: quais as dimensões da Síndrome de 

Burnout que prevalecem nas equipes que atuam no CIOSP de Mato Grosso?  

A hipótese de trabalho estabelecida foi: a dimensão da Síndrome de 

Burnout que prevalece nas equipes que atuam no CIOSP de Mato Grosso é a 

da ‘Exaustão Emocional (EE)’ 

O objetivo geral foi desenvolver uma análise comparativa (atual e 

desejada) das dimensões da Síndrome de Burnout nas equipes que atuam no 

CIOSP de Mato Grosso. E, os objetivos específicos forma: descrever um marco 

teórico Síndrome de Burnout; investigar as dimensões da Síndrome de Burnout 

nas atividades de despacho do CIOSP (Centro Integrado de Operação da 
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Segurança Pública) de Mato Grosso e, analisar comparativamente o nível de 

ocorrências das dimensões da Síndrome de Burnout, no contexto investigado. 

Este trabalho está organizado em três partes: estudo sobre a 

Síndrome de Burnout; investigação do contexto observado, seção de despacho 

do CIOSP/MT.; e análise comparativa dos dados obtidos. 

O resultado obtido foi um relato descritivo sobre Síndrome de Burnout 

no contexto dos profissionais que atuam na seção de despacho do CIOSP/MT. 
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1 MARCO TEÓRICO SÍNDROME DE BURNOUT E QUALIDADE DE VIDA NO 
TRABALHO 

Os estudos sobre a ‘Síndrome de Burnout’ se deram aos meados da 

década de 70, pelo então psicólogo clínico Freudenberger, que considerou em 

seus próprios sentimentos como uma exaustão, decorrente no ambiente de 

trabalho ou similar. Suposição apenas de que o sintoma já existia e havia sendo 

do experimentado ou vivenciado por muitas outras pessoas (CODO & 

VASQUES-MENEZES, 1999). 

1.1 SÍNDROME DE BURNOUT’ – CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

A ‘Síndrome de Burnout’ é uma patologia da qual o profissional perde 

o sentido com a sua relação com o trabalho, de maneira que as coisas cotidianas 

não o desperta qualquer interesse, e o esforço lhe aparenta ser em vão. Foi um 

termo denominado em português, na qual se entende como ´perder a chama’, 

‘faltar as forças’ ou ‘destruir se para fora’, completamente (CODO & VASQUES-

MENEZES, 1999). 

A Síndrome de Burnout nos dias atuais esta dentre as enfermidades 

emergentes descrita por primeira vez em 1974 nos Estados Unidos por Herbert 

Freudenberger, a partir de estudos sobre a perda de motivação e 

comprometimento, acompanhados de sintomatologias psíquicas e físicas, como 

a perda de energia e a presença de fadiga, manifestados por voluntários de uma 

instituição para tratamento de drogados (Freudenberger & Richelson, 1980; 

Schaufell i& Buunk, 1996). Não obstante, quase paralelamente, Christina 

Maslach também utilizou a expressão burnout como resultado da uma pesquisa 

sobre a influência da carga emocional do trabalho no comportamento de 

profissionais de saúde, assistentes sociais e advogados, recursos humanos, 

agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla 

jornada correm risco maior de desenvolver o transtorno (Maslach & Jackson, 

1981, 1985). 

Entende-se que a ‘Síndrome de Burnout’ está diretamente ligada ao 

desempenho profissional, em que as pessoas são submetidas a um acúmulo de 

tarefas ligadas diretamente com o exercício da função. 
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Ferrari (2016, s/p) descreve que o termo “Burnout tem origem na 

língua inglesa, a partir da união de dois termos: burn e out, que respectivamente 

significam queimar e fora“, a união dos termos é melhor traduzida por algo como 

ser consumido pelo fogo. 

Ao investigar-se alguma organização e ao analisar as expectativas e 

as exigência relacionadas ao dinamismo e eficiência peculiar no 

desenvolvimento de suas atividades, pode-se conjecturar que se deveria 

analisar o efeito concomitante do dispêndio da energia psíquica e física do 

indivíduo em relação a execução continuada do trabalho em longos períodos de 

tempo, de forma a diminuir as frustrações das pessoas em sua expectativa 

esperada decorrente da exaustão a que esta acometida no serviço diário. 

Mayer (2006) Afirma que cansaço, fadiga, irritação, esgotamento, 

assim como outros sintomas físicos e mentais, por muitas vezes  apenas como 

estresse, o que pode agravar mais o quadro pela intervenção inadequado, que 

na verdade a ´Síndrome de burnout` advém do estresse laboral  crônico em 

profissionais que exerce atividades assistenciais na relação interpessoal 

exigindo cuidado e dedicação que finda por afetar a relação entre o trabalho e 

seus agentes culminado  na perda dos valores originas, em que tudo decorrente 

desta relação perde a importância e os seus frutos oriundo são consideradas 

inúteis.  

O indivíduo acometido da ‘Síndrome de Burnout’ ao procurar um 

profissional, suas reações às vezes, é confundido como um fato ocasionado por 

estresse, sendo que na verdade se faz necessário uma avaliação mais 

aprofundada sobre cada caso, contudo deve-se diagnosticar patologicamente o 

transtorno de forma adequada. 

Tanto foram variadas formas de definição e adequação do transtorno 

da ‘Síndrome de Burnout’ que na visão de Cherniss, trata-se de uma forma de 

tentativa de adaptação do indivíduo acometidos por carência de meios 

essenciais a pessoa ou ao trabalho, que podem ocasionar efeito prejudicial não 

só para a pessoa quanto para o próprio local de atividade, pois não dispõe 
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recurso eficaz para contornar o estresse no setor de laboração (DE ABREU & 

KLAYNE & RAMOS & ROSANA & KRISTENSEN). 

 
As três variáveis imprescindíveis para definição da ‘Síndrome de 

Burnout’ foi criada por Maslach e Jackson em 1986, destacando-se: exaustão 

emocional, despersonalização e redução da realização pessoal (MILLS & 

HUEBNER, 1998; CODO & VASQUES-MENEZES, 1999). 

A exaustão emocional é caracterizada como resultado da sofrida 

pressão psicossocial, de onde a pessoa, já não vê animada para lidar com as 

rotinas da prática profissional do dia a dia, devido o contato diário com os 

problemas e a falta de recurso individual, representa a dimensão específica da 

patologia. A despersonalização pode ser definida como mudanças repentinas de 

estado emocional e comportamental desencadeada por um sentimento nocivo 

de desprestígio na sua profissão medida por sua auto avaliação, que ora 

demonstrada por cinismo sendo negligente e desidioso de outrora. A falta de 

envolvimento pessoal no trabalho por sua vez é vista como distanciamento do 

profissional na política da instituição afetando o seu desempenho, assim como 

no contato com colegas e demais usuários, percebido por aqueles que mantêm 

o contato direto com o agente, delimitando assim as relações interpessoais na 

vida profissional, bem como particular (CODO & VASQUES-MENEZES, 1999). 

Denota-se que as profissões nos seus mais diversos modos 

evoluíram, exigindo do profissional mais recurso técnico e cada vez mais de sua 

capacidade em produzir conhecimentos para melhor rendimento na sua 

atividade e produtividade. Contudo estas exigências podem estar contribuindo 

na qualidade de vida e minimizando a utilidade da capacidade laboral peculiar 

do trabalhador culminando no esgotamento físico e mentais do indivíduo, que 

podem ser reduzidos com tratamento e adequações realizadas no próprio local. 

A indivíduo com a ‘Síndrome de Burnout’ apresenta os mais diversos 

sintomas emocionais, que varia desde a solidão para o afastamento das pessoas 

passando pela impotência, assim como a onipotência, cinismo, hostilidade, 

apatia, hostilidade, suspeição, agressividade, mudanças repentinas de 

comportamentos até alterações cardíacas, respiratórias e musculares, assim 
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com alteração no sistema digestivo e nervoso. Percebe-se que os sintomas 

podem produzir doenças com potencial de desencadear alterações 

degenerativas ou ao menos deixar sequelas se não tratado logo que identificado, 

o qual deveria ser investigado com profundidade. 

As relações entre os indivíduos em seus ambientes de trabalho  são 

regidas por tratados, acordos e convenções internacionais, onde o país de 

origem que o descumprir sofre sanções tais como bloqueios e embargos pelos 

países aderidos a este tratado. Os países assinantes estão compelidos a 

desenvolver normas através de leis que promovam os direitos e políticas para 

manter o mínimo de dignidade ao ser humano e a harmonia entre seus 

semelhantes. 

Cunha (2008) relata que com o advento da evolução tecnológica a 

busca pelo manuseio tornou-se mais qualificada, exigindo conhecimentos e 

técnica especifica e continua em diversas áreas humanas. 

Evidencia-se claramente que com avanços da Tecnologia e produção 

em massa, além da necessidade de manter conectado e atualizado e qualificado 

as exigências do mercado, o trabalhador moderno teve que migrar do seu 

ambiente de trabalho que outrora era basicamente manual para o mecanizado e 

posteriormente o ambiente informatizado, em que adveio as mais diversas 

patologias sociais oriundas das exigências quanto ao armazenamento de 

informações e conhecimento de maneira dinâmica, contínua, repetitiva e 

constantemente culminada com sobrecarga acima das capacidades laborativa 

de alguns indivíduos. 

Os efeitos negativos da ‘Síndrome de Burnout’ pode se, ocasionado 

pelo modo de adaptação da própria pessoa quanto ao seu local de trabalho, para 

lidar com o estresse, sendo necessário levar em conta os fatores variante do 

agente quanto ao trabalho e a instituição na adaptação, na tentativa de moldar o 

agente que não dispõem de aptidão para lidar com a patologia, diversamente da 

alienação em que pessoa tem a liberdade reduzida, em ́ Burnout` o sujeito possui 

a liberdade, contudo com uma carga acima de sua capacidade humana de 

trabalho (CODO & VASQUEZ, 1999.) 
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Barbosa (2007) (apud ROSSI, 2011) descreve que as diferenças entre 

as síndromes: burnout, fadiga e stress no indivíduo, em que neste ocorre tanto 

efeito positivo (eustress) quanto negativo (distress), surgindo do acúmulo de 

afazeres relativo à profissão e sua capacidade de adaptação, enquanto burnout 

somente negativo, caracterizado pela falência  da capacidade de absorção das 

tarefas no trabalho, sendo que a síndrome da fadiga que sobrevém em quaisquer 

momento existencial da pessoa, independente que seja do trabalho. 

Em que pese alguns autores preconizarem as diferenças entre as 

síndromes (Burnout, Stress e Fadiga), onde estas decorrem dos desgastes 

excessivos de energia, denota-se que a síndrome de burnout na verdade é a 

falência decorrente do processo de adaptação em quaisquer dessas patologias, 

ao longo do tempo no trabalho. 

Pode-se avaliar um contexto tendo-se como base as características 

da ‘Sindrome de Burnot’ (MILLS & HUEBNER, 1998; CODO & VASQUES-

MENEZES, 1999). 

 
Fonte: Criado pelo Autor (2017) 

a) Dimensão Exaustão emocional pode se entender, por ser um 

sentimento intensivo de tensão emocional que produz 

esgotamento, pela falta de energia e recursos emocionais peculiar 

Figura 01 - Dimensões características da ‘Sindrome de Burnot

Redução da
realização
pessoal

Despersonalização
Exaustão
Emocional

Síndrome de 

Burnot 



16 
 

para lidar com as rotinas proporcionadas pela profissão 

ocasionado a dimensão individual do adoecimento. 

Carlotto & Câmara (2008) ao referir-se sobre as sensações 

relacionadas além do limite, leva-se em conta que exaurisse os 

recursos físicos e emocionais, sugando-se a energia durante o 

contato interpessoal profissional. 

Santini (2004) infere que são os fatores causadores da exaustão 

no trabalho, como a sobrecarga e o conflito pessoal nas relações 

somado ao sentimento de inutilidade em relação aos outros, 

convicto por não ter nada a lhes oferecer. 

Codo & Vasques-Menezes (1999) ao descrever o incremento em 

que o trabalhador possui pela impressão de incredibilidade e falta 

de esperança em seus objetivos no trabalho, uma vez que exige 

demais de si mesmo, advindo à sensação de não poder melhorar, 

em que os problemas que lhe são apresentados são superiores 

aos recursos dos quais se obtém para resolvê-los, reduzindo a 

autoestima profissional ocasionando sentimento de impotência e 

insuficiência. 

Características: 

 Sobrecarga de trabalho: é o discernimento pelos indivíduos 

quanto às demandas de produção exorbitante para o grupo de 

empregados, onde ao executarem várias tarefas em pouco 

tempo tendem a suscitar, cansaço, estresse e desmotivação. 

 Contatos interpessoais: é uma relação entre duas ou mais 

pessoas consistindo em um relacionamento marcado pelo 

contexto onde ele está inserido, podendo ser familiar, escolar, 

trabalho ou da comunidade. 

 Papel conflituoso: é aquele fato gerado por desentendimento 

ou desacatos com os outros ou entre outrem. 
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 Altos níveis de expectativas: é o sentimento elevado de 

esperança ou uma qualidade de aguardar algo, assim como 

esperar alguma coisa que viável e provável aconteça, uma 

grande vontade ou aspiração em receber uma notícia ou um 

acontecimento benéfico ou próspero. 

b) Dimensão Despersonalização: é resultante do desenvolvimento 

de sentimentos e atitudes de negação, por vezes indiferentes e 

cínicas no trato com as pessoas que entram em contato direto, que 

são sua demanda e objeto de trabalho. Em princípio aparenta ser 

um fator de proteção, mas representa um risco, podendo resultar 

na desumanização, consistindo em dimensão interpessoal 

de burnout. 

Carloto & Câmara (2008) exemplificam o indivíduo como um 

sujeito que desenvolve um estado de insensibilidade emocional 

frente às situações vivenciadas pelos outros. Nessa situação o 

relacionamento interpessoal passa a ser distante. 

Tomazela & Grolla (2007) mencionam o desenvolvimento de 

sentimentos e atitudes negativas, como ceticismo, insensibilidade, 

despreocupação e a falta de respeito com as outras pessoas, 

como resultante da despersonalização do indivíduo. 

Codo & Vazuez, (1999) atribuem a despersonalização a mudanças 

do estado emocional para o estado racional, em que o trabalhador 

tende a adotar comportamentos e atitudes mecânicas e 

burocratizadas, correndo o risco de desumanização dos outros,  

tratando as pessoas e a instituição como objetos,  na medida em 

que vai se despersonalizando, o agente passa a fazer o mínimo 

necessário, deixando de tentar fazer o melhor, consistindo na falta 

de confiança nos colegas de trabalho motivando problemas de 

relacionamento e distanciamento emocional. 
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Características: 

 Sentimentos e atitudes negativas: estão relacionados a 

capacidade dos indivíduos de sentir o que se vivencia. Como o 

medo que é originado por meio do significado e interpretação 

do risco, ameaça ou perigo direto para o próprio ser ou para 

interesses correlatos. Há também a atitude negativa que está 

relacionada aos aspectos da liberdade, unidade, auto 

realização e auto ativação. 

 Indiferença: corresponde quando não se quer optar por alguma 

alternativa de solução do problema. Assim, demonstra que a 

escolha de um caminho ou o outro tanto faz, demonstrando 

pouco ou nenhum interesse, sendo insensível, demonstrando 

que nada o comove, não importando com resultados.  

 Cínico: entende se por apresentar comportamento de 

fingimento e ou desfaçatez, contrapondo-se às normas, regras 

sociais e às conveniências morais, tende a se comportar de 

maneira imoral ou escandalosa e ainda desavergonhado. 

 Relacionamento interpessoal: corresponde a relação entre 

duas ou mais pessoas, com relacionamento tendente ao 

contexto onde ele está inserido, sendo este no âmbito familiar, 

escolar, de trabalho ou de comunidade. 

 Desumanização – é um estágio que pode tornar o indivíduo e 

desumanizado, perdendo as qualidades morais do ser humano, 

tornando-o, tirando e/ou perdendo o seu caráter humano, não 

levando em conta as emoções. Tratar o outro como objeto. 

 Distante: vislumbra-se o indivíduo que se apresenta longe da 

realidade; ou seja está longínquo em um tempo 

dessincronizado, em relação aos outros. E que não está junto, 

mantendo-se a uma certa distância, mesmo estando em um 

espaço não muito distante, mas que não se aproxima. 
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c) Dimensão de redução da realização pessoal: denota-se 

influenciar–se diretamente na forma de atendimento e contato 

com as pessoas usuárias do trabalho, assim como a própria 

organização por afetar as habilidades interpessoais relacionadas 

com a prática profissional. Caracteriza-se pela falta de realização 

pessoal no trabalho (MASLACH, 1998).  

A síndrome de Burnout tem sido negativamente vinculada a 

problemas de saúde, performance e satisfação no trabalho, 

qualidade de vida e bem-estar, apresenta-se como uma 

síndrome na qual o trabalhador perde o interesse em sua relação 

com o trabalho, de maneira que as coisas não têm nenhuma 

importância e todo o esforço lhe não adianta mais. (RABIN, 

FELDMAN, & KAPLAN, 1999). 

A dimensão representada pela redução da realização pessoal, 

estigmatizada pela tendência na diminuição das habilidades 

interpessoais relacionadas à prática profissional, interfere 

diretamente na forma de atendimento e contato com outras 

pessoas ligadas ao ambiente de trabalho, caracterizando pelo 

fato das pessoas se sentirem infelizes com elas próprias e 

insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional e ainda por  

sentirem um declínio de competência e êxito de sua capacidade 

de interagir com outras pessoas (TOMAZZELA & e GROLLA, 

2007). 

Enfim, com sensação de incompetência e declínio, aliada a baixa 

realização no trabalho, é o último eixo da perspectiva psicossocial 

e somado a tendência do trabalhador em se auto avaliar de forma 

negativa, tornando-se insatisfeito com seu desenvolvimento 

profissional (CARLOTTO & CÂMARA, 2008). 

Características: 

 Baixa realização no trabalho: revela-se por uma tendência do 

trabalhador em se auto avaliar de forma negativa. Os 
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indivíduos sentem-se infelizes com elas próprias e insatisfeitas 

com seu desenvolvimento profissional. 

 Auto avaliação de forma negativa: está relacionada a um 

momento de muita reflexão, onde o indivíduo pode analisar 

aspectos profissionais e pessoais vida e como poderá mudar 

alguns aspectos dos quais considere negativo. 

 Sentimento de infelicidade e insatisfação: é a adaptação em 

aceitar e a lidar com a realidade. Um estado de uma 

consciência plena de insatisfação, descontentamento e oposto 

ao bem-estar. 

 Sentimento de incompetência: está relacionada ao insucesso e 

associado a esforço não compensatório, logo uma estratégia 

para preservar a auto estima é reduzir o esforço para minimizar 

a demonstração de fraqueza. 

Desta forma, forma-se um quadro sinóptico sobre as dimensões e 

sub-dimensões sobre a ‘Síndrome de Burnout’ que pode servir de referência a 

uma investigação em contextos organizacionais. 

1.2 QUALIDADE DE VIDA  NO AMBIENTE DE TRABALHO (QVT) 

Entende-se QVT por meio da preocupação relacionada ao 

melhoramento da saúde, segurança e satisfação dos trabalhadores. O QVT teve 

seu marco nos anos 50 motivado pelas necessidades de reestruturação das 

atividades frente ao crescimento de uma sociedade progressista, estendendo as 

décadas de 60 e posteriores, tendo seu notável desenvolvimento no Japão na 

década de 80, pelo Ciclo de Controle da Qualidade (CCQ), que se expandiu aos 

demais continentes em busca da Qualidade Total, consolidando nos anos 90. 

Ressalta se que nem sempre a QVT utilizada para justificar as diversidades de 

mudanças nas grandes organizações visa a o bem-estar do trabalhador 

(SCHMIDT & DANTAS, 2006). 

França (2005) destaca as mudanças voltadas: a reengenharia, as 

células de produção, as estruturas matriciais, a informatização e o 
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gerenciamento por projetos, movidos pelas acirradas buscas, pela qualidade, 

forçando mudanças na prática de hábitos antes estável e sagrado por décadas 

em que o foco é à captação de cliente, assim como a produção de resultados 

estratégicos, tudo para garantir a sobrevivência da organização.  

Em princípio a uma visão empírica e genérica, observa-se 

consequências positivas e negativas ao homem com a evolução tecnológica, ao 

permitir o tempo livre  e a escolha dos tipos de atividades relacionadas aos 

trabalhos rudimentar e arriscado, do outro lado, o desenvolvimento tecnológico 

tem contribuído a um universo de trabalho totalmente complexo, assim sendo, a 

população mundial está empregada de maneira direta ou indiretamente sob 

condições de vulnerabilidade que podem comprometer a saúde e o bem-estar, 

pois o indivíduo trabalha em número de horas excessivo em consequências das 

demandas laborais. 

Denota-se que o desemprego e a pouca remuneração são fortes 

fatores de riscos para agravos da saúde física e mental em alguns países, 

principalmente como o Brasil, onde a expectativa de ´bem-estar social` está 

muito aquém das reais necessidades de sobrevivência, visto que alguns 

indivíduos, mesmo empregado, tem que complementar a sua renda com outros 

serviços como os famigerados e conhecidos ´ bicos `. 

Schmidt & Dantas (2006) em sua pesquisa da ênfase aos baixos 

salários como causas de insatisfação profissional, obrigando enfermeiros a mais 

um emprego, onde permanece a maior parte de suas vidas produtiva, 

consequentemente reduzindo o tempo de recreação e lazer, que são essenciais 

a manutenção da saúde física e psíquica, na avaliação da qualidade de vida no 

trabalho.  

Carlotto (2002) destaca que a falta de autonomia e participação nas 

definições das políticas de ensino, aliadas a salários inadequados de 

professores tem relevante antecedentes a síndrome de burnout.  

Destarte, o salário e a posição social são variáveis de medida obtida 

por satisfação obtida em relação ao trabalho e depende da percepção de sua 

equidade por parte do trabalhador, em que o ‘status = salário mais alto = maior 
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satisfação’. Observa-se que não há perspectiva dessa condição, aumentando a 

possibilidade da síndrome no local de trabalho (MAYER, 2006). 

Entende-se que os riscos estão inerente a profissão, quando somados 

a jornada extenuante e ainda atrelada à cobrança pela sociedade por qualidade 

no desempenho da atividade, expondo os indivíduos a patologias ocupacionais, 

e a elevados índices de estresse, esgotamento e adoecimento psíquico do 

espírito do trabalhador, que ao não se recompor necessita prioritariamente de 

intervenções e meios que visem melhorar as condições de trabalho, prevenindo 

adoecimentos e promoção da qualidade de vida (ROSSI. 2011). 

Pode-se conjecturar que a qualidade de vida no trabalho é um modelo 

de gerenciamento, em que vai além de um conceito, trata de uma filosofia de 

trabalho que visa diagnosticar os casos que necessitem da intervenção, cujo 

objetivo é o melhoramento da vida do servidor na organização, destacando ainda 

a importância de mapear os grupo vulneráveis e os níveis de riscos 

diferenciados, para estratégia de atuação de abordagem, objetivando a 

recomposição a saúde física e psíquica individual consequentemente de todos 

nas organizações (CUNHA, 2008). 

O Brasil vem avançado em suas pesquisas, com mapeamento e 

avaliação da saúde do trabalhador, identificando indivíduos mais vulneráveis, em 

que o ideal seria intervir de imediato ao agente, após um evento crítico relevante, 

tratando efetivamente e ajudando os profissionais a conviver com as mazelas da 

profissão. 

Rossi (2011) enfoca que o governo brasileiro tem realizado esforços 

e avanços em melhoria de qualidade de vida dos policiais, contudo de maneira 

remota devido a pouco investimento na Segurança Pública com ênfase nos 

policias e agentes prisionais, e ainda apresenta recursos reduzidos nos sistemas 

organizacionais de segurança e sistema prisional. 

Em 2000 a Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério 

da Justiça (SENASP) lançou o Plano Nacional de Segurança Pública onde foi 

criado o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com várias ações e 

intervenções, visando integrar e aproximar as instituições. Contudo reformulando 
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e avaliando conceitos em órgãos sem interferir em sua autonomia e ainda 

promovendo a qualificação dos profissionais por meio de políticas que visem 

respeito às leis e aos princípios de direitos humanos, cujos principais objetivos 

são recuperar a confiança da sociedade e diminuir o risco de vida dos policiais e 

consequentemente promovendo melhor qualidade de vida no trabalho. 

Para Rossi (2012) nos Estados Unidos da América, no período de 

1989 a 1998,foi revelado em pesquisa nacional que mais de um terço dos seus 

trabalhadores estavam esgotados ou estressados, atribuídos ao fato de novas 

práxis nas organizações com adoções de otimização do sistema e a política de 

flexibilização de empregos, em que foi necessária a inclusão dos indivíduos em 

programas de intervenção nas doenças ocupacionais, averiguando as práticas e 

a estrutura do local de trabalhos das instituições, e ainda abordaram a 

conciliação entre o trabalho e a vida familiar do trabalhador que são fontes da 

patologia, deste modo minimizou as sequelas: fisiológica e psicológica. 

Hieda (2011) enfoca que ainda são pouco os estudos referente aos 

impactos da Síndrome de Burnout na produtividade, em pese já sabido dos 

prejuízos causados pela tanto ao trabalhador quanto à organização, onde são 

desempenhadas as atividades laborais, ainda que presente o absenteísmo 

caracterizado pelas faltas frequente são trabalho, mesmo que justificas por 

motivos diversos, assim como também o presenteísmo, ocorre quando o 

indivíduo não consegue atingir a expectativa em produtividade, apesar estar no 

seu local de trabalho, evidenciado por se encontrar em um estado debilitado, 

tanto fisicamente, assim como psicologicamente.  

As organizações privadas ´com ênfase nos prejuízos e de olho` na 

competitividade, produtividade e qualidade, atualmente do mercado, na década 

de 90, deram enfoque no presenteísmo diante na barreira que esta patologia 

apresentava aos seus interesses frente ao trabalhador. Estudo que teve seu 

início na França já na década de 50 onde se criou meios investigativos direto, 

pelo acompanhamento na produção e na saúde da pessoa e ainda indiretamente 

por questionário a exemplo a Escala de Presenteísmo de Stanford (SPS-6) 

(HIEDA, 2011). 
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São imprescindíveis em uma avaliação, um instrumento para 

diagnóstico e investigação congruente de qualidade de saúde mental, qualidade 

de vida e Síndrome de Burnout que se leve em consideração os fatores sociais 

e pessoais do indivíduo, delineando assim as dimensões ´sociais, trabalho e 

pessoais` contudo analisando os eventos crítico inseridos e fatores cultural, 

somente dessa forma podem detectar os níveis ou graus de fatores estressores 

por pessoas e as formas eficazes de intervenção, proporcionado melhorias nas 

habilidades e no enfrentamento  do fenômeno existente (AREIAS, & 

COMANDULE, s/p.). 

Assumpção apud Rossi (2011) pondera as diversas concepções 

abertas na doutrina sobre qualidade vida em que correlaciona com as ideias 

subjetivas de ´bem-estar` satisfação e felicidades, assim como os valores 

objetivos de ´perspectiva, padrões e preocupações, `bem como, ´qualitativo e 

quantitativo` que varia de pessoa a pessoa devido seu padrão, pares e grupos. 

Vê o termo ´qualidade de vida` como entendimento complexo devido o 

sentimento intrínseco inerente a cada pessoa independe de influência cultural 

sobre bem-estar, em que o indivíduo possui interesses, desejos e projeções que 

determinam as suas próprias convicções e real crença das suas ´necessidades’.  

È necessário compreender os componentes epistemológicos da 

Síndrome de Burnout como condição para análise do contexto investigado, 

sendo assim o próximo capítulo descreve estes componentes e suas relações. 
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2 DIMENSÕES DA SÍNDROME DE BURNOUT NAS ATIVIDADES DE 
DESPACHO DO CIOSP DE MATO GROSSO 

O adoecimento profissional diagnosticado por ´Síndrome de Burnout’ 

é uma patologia diferenciada das demais por ser advinda da sobrecarga da 

evolução da atividade da profissão, alterando drasticamente o comportamento 

do indivíduo pode ser confundido até mesmo com preguiça, por desídia no 

serviço, pois o profissional deixa de produzir, perde a motivação e o interesse 

naquilo de antes, podendo descarrilar no âmbito familiar, na mudança de 

comportamento, nas relações sócias, na forma como se vê as pessoas e o 

mundo. 

Conjecturam-se que distúrbios psíquicos e degenerativos ao serem  

percebidos pode ser uma patologia progressiva, pois afeta de maneira direta e 

indiretamente a vida do trabalhador, que por estar acometido de maneira 

silenciosa nem se dá conta do que está acontecendo, pelo fato de estar inserido 

em um processo de despersonalização e baixa realização profissional, com 

sentimentos negativos em relação a outras pessoas, desesperança, raiva, 

irritabilidade e  impaciência provocando  distanciamento e solidarão depressiva. 

O transtorno de burnout pode ser visualizado no código de 

classificação internacional de Doenças na CID-10, pelo código Z73. 0 Sensação 

de Estar Acabado (´Síndrome de Burnout´, ‘Síndrome do Esgotamento 

Profissional’), assim como no Brasil pelo Decreto presidencial nº 6.042, de 12 de 

fevereiro de 2007, bem como pelo a partir da portaria do Ministério da Saúde nº 

1339 de 18 de novembro de 1999, que normatizou no Brasil internalizando o que 

já existente no código internacional de doenças o CID-10 pelo código Z73.  

Instituindo-o na lista de Doenças relacionadas ao Trabalho em seu capítulo XXI 

no Grupo V. Outrossim, garantindo que trabalhadores acometidos por esta 

patologia afaste do seu trabalho, logo que seja diagnosticado e tratem 

adequadamente da ´ Síndrome de Burnout. ’ 

O Centro Integrado de Operação da Segurança Pública (CIOSP) é um 

órgão de segurança que funciona de maneira integrada com várias instituições 

que objetiva otimizar a operação e tomadas de decisões para melhor promover 

a segurança pública, sendo que se conjectura que o agente do despacho está 
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mais suscetível a vulnerabilidade de quaisquer patologias de saúde por ser-lhe 

atribuídas diversas funções. 

As atribuições dos ‘Despachadores’ destaca-se o encerramento do 

desfecho das ocorrências que foram despachadas ou ainda geradas por eles 

próprios, acumulando os seguintes encargos: ouvir, digitar, ler e interpretar a 

ocorrências que chegam ao monitor despachados via rádio às viaturas desde o 

início de entrada e ainda empenhá-las no sistema automatizado, tendo que 

checar dados sobre pessoas e veículos a pedido dos atores da segurança 

pública que estão de serviço. Assim como, também atender o aparelho telefônico 

sistemática e instantaneamente, causando enorme desgastes de energia, 

principalmente em períodos de alta demanda e em horários de ‘pico’. 

Ressalta-se, que atualmente estão integrados com a função de 

despacho no CIOSP: 

a. Polícia Militar. 

b. Corpo de Bombeiros Militar. 

c. Polícia Civil. 

d. SEMOB (Amarelinho). 

e. Guarda municipal de Várzea Grande. 

Os profissionais detêm as mesmas funções, e dentre os demais 

órgãos integrados a Polícia Militar, estes possuem o maior tempo de usabilidade 

em função de uma maior carga de atendimento / chamamento, devido a sua 

natureza de prestação de serviços e atendimentos de ocorrências. 

Em uma verificação informal, com os responsáveis pelo ́ CIOSP / MT`, 

foi obtida a informação que o´ CIOSP` não possui um lotaciograma, pois todos 

os integrantes envolvidos no sistema integrado, estão lotados em seus órgãos 

de origem, assim como, os PM e BM estão lotados em seus respectivos 

Comando Gerais. Assim sendo, envios os modelos de escalas dos órgãos 

integrantes dos despachos: 
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a) Polícia Militar escala de turnos ininterruptos: 

 No 1º dia 12/24= doze de trabalho por 24horas de folga. (07 h às 19 

h)  

 No 2º dia 12/72= doze horas de trabalho por 72 horas de folga. (19 h 

às 07 h)  

b) Corpo de Bombeiros Militar escala de turnos ininterruptos  

 Turno de 12x60= doze de trabalho por 60horas de folga (07h às 19 

h)  

c) Polícia Civil escala de turnos ininterruptos: 

 No 1º dia 12x24= doze de trabalho por 24horas de folga. (07h às 

19h)  

 No 2º dia 12x 72= doze horas de trabalho por 72 horas de folga. (19 

h às 07h)  

d) Guarda Municipal de Várzea Grande escala de turnos 

ininterruptos: 

 Turno de 12x48 = doze de trabalho por 24horas de folga (07h às 19 

h)  

 No final do mês um turno de 12horas. 

e) SEMOB Cuiabá, com dois turnos e Agentes de trânsito distintos 

de segunda-feira à sexta–feira: 

 No 1º turno das 06:00 horas ás 13:00horas 

 No 2º turno das 13:00 horas ás 20:00horas 
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Figura 02: Organograma do CIOSP 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso1 

2.1 HISTÓRICO DO CIOSP 

A primeira coordenadora do CIOSP foi a Delegada de Polícia Thais 

Camarinho nomeada em 11 de fevereiro de 2003, seguida pelos seguintes 

sucessores:  Delegado Marcio A. O. Dias Cambahuba, nomeado em 01 de março 

de 2005, pelo Coronel PM Antônio Moraes, nomeado em 01 de agosto de 2005 

e pelo Major PM Eduardo Luiz Silva dos Santos, nomeado em 12 de abril de 

2006 a 01 de Julho de 2007,  pelo TenCel BM Cesar C Viana de Brum  nomeado 

em 02 de Julho de 2007 a 28 de Fevereiro de 2010 e pelo Delegado de Polícia 

Clocy Hugueney nomeado em Março de 20102.                                          

Entende que foi da antiga SEJUSP (Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública) que agora é SESP (Secretaria Estadual de Segurança 

Pública), pelo Decreto nº 5.394 de 04 de novembro de 2002, publicado no Diário 

Oficial do Estado da mesma data, sendo inaugurado oficialmente em 10 de 

                                                           
1 Disponível em: www.seguranca.mt.gov.br/. Acesso em 02/01/2017. 

2 Disponível em: www.seguranca.mt.gov.br/. Acesso em 01/12/2016. 
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agosto de 2004, pelo Governador do Estado de Mato Grosso Blairo Borges 

Maggi, originando a estrutura organizacional O CIOSP.  

A missão do CIOSP é ‘Coordenar o atendimento integrado de 

ocorrências, facilitando o acesso da população aos serviços emergenciais da 

área de segurança pública. E, por ser unidade de gestão compartilhada, 

instituída na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública (SESP), tem por finalidade centralizar e otimizar os serviços de 

atendimento e despacho de ocorrências de emergência na região metropolitana 

de Cuiabá.  

O CIOSP coordena as ações de respostas integradas nos seus mais 

diversos aspectos às solicitações emergenciais, colaborando no controle 

operacional da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros Militar, 

Semob, Guarda Municipal de Várzea Grande e da Politec de forma a garantir 

atuação complementar e harmônica, centralizando a população.  

As instituições dividem o mesmo ambiente físico com que o compõem, 

permitindo a gestão compartilhada de meios materiais, humanos e de 

informações buscando a eficiência a eficácia e um melhor atendimento a 

sociedade sobre tudo a efetividade das ações de segurança.  

Os números de emergência 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de 

Bombeiros, 118 da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) e a Guarda 

Municipal de Várzea Grande / MT (GMVG) e o 197 e 181 da Polícias Judiciária 

Civil funcionam ininterruptamente e acolhendo diversos tipos de chamadas.  

O CIOSP faz uso de tecnologia da informação, dentre: 

a. Sistema para transmissão de voz e dados. 

b. Sistema de localização automática de veículos 

c. Sistema de vigilância eletrônica e geoprocessamento 

georeferenciadas, por meio de mapa digitalizado das cidades de 

Cuiabá e Várzea Grande.  
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Estas tecnologias atuam de forma integradas para atendimento ao 

cidadão e despacho de ocorrências denominado de SIOSP-GEO - Sistema 

Integrado de Operações de Segurança Pública com Georeferenciamento.  

O CIOSP / MT objetiva: 

a) Centralizar e gerenciar as informações decorrentes do atendimento 

emergencial, de forma a garantir o planejamento, e fortalecer a 

tomada de decisões e a efetiva ação dos Órgãos de Segurança. 

b) Contribuir de forma a agilizar o atendimento ao cidadão para 

melhorar a ordem pública e da defesa da coletividade. 

c) Registrar, autorizar, controlar e acompanhar o atendimento das 

ocorrências na área de atuação da: 

 Policia Militar. 

 Polícia Judiciária Civil. 

 Corpo de Bombeiros Militar. 

 Secretária de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

 Guarda Municipal de Várzea Grande (GMVG). 

Os recursos humanos atuais são compostos de3: 

a. ATENDENTES – “profissionais cuja finalidade é atender as 

chamadas telefônicas da população direcionadas aos números de 

emergência, ao colher informações necessárias ao atendimento 

destas”. 

b. SUPERVISORES – “profissionais que possuem a finalidade de 

supervisionar e monitorar as atividades dos atendentes, 

                                                           
3 Disponível em www.seguranca.mt.gov.br/. Acesso em 01/12/2016. 
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acompanhando a demanda das chamadas de emergência 

direcionadas ao Centro Integrado”.  

c. CHEFE DE OPERAÇÕES – “profissional que cuja função compete 

a um oficial ou delegado que comanda, supervisiona, fiscaliza e 

coordena todo atendimento emergencial e todas as operações dos 

despachadores”.  

d. GERENTES OPERACIONAIS -  “profissionais que designados por 

cada instituição que além de mediar as relações entre estas e o 

CIOSP, são encarregados de gerenciar tudo que for relativo às 

instituições de origem”.  

e.  COORDENADOR – “profissional que coordena o Centro de 

Operações e é responsável pelo seu gerenciamento e o seu 

emprego, são Indicado pelas instituições que compõem o CIOSP”. 

Os atuais recursos tecnológicos do CIOSP são4: 

a) As distribuições automáticas de chamadas e gravação de voz são 

realizadas por Centrais telefônicas de alta capacidade de 

atendimento simultâneo.  

b)  Móveis, Equipamentos e terminais de comunicação ergonômicos;  

c) Os sistemas foram desenvolvidos especificamente para atendi-

mento de ocorrências por computadores de última geração. 

d) Com rede de Rádio digital; 

e) O funcionamento ininterrupto do Centro de Emergenciais é 

garantindo por sistemas redundantes.  

f) São dotados de câmeras de vídeo de alta definição no Sistemas de 

Vigilância Eletrônica Monitorada (VEM).  

                                                           
4 Disponível em www.seguranca.mt.gov.br/. Acesso em 01/12/2016. 
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A estrutura Física do CICCR (CENTRO INTEGRADO DE COMANDO 

E CONTROLE REGIONAL) é composto essencialmente5: 

a. Sala de monitoramento. 

b. Sala de atendimento e despacho das denúncias feitas 

pela população. 

Figura 02: CICCR - CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE 
REGIONAL 

 

Fonte: Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso6 

A disposição estabelecida na estrutura física atende aos padrões 

internacionais da segurança pública, 

2.2 O PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

Foi utilizado para atender a questão investigada: “quais as dimensões 

da Síndrome de Burnout que prevalecem nas equipes que atuam no CIOSP de 

                                                           
5 Disponível em www.seguranca.mt.gov.br/. Acesso em 01/12/2016. 
6 Disponível em: www.seguranca.mt.gov.br/. Acesso em 02/01/2017. 
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Mato Grosso?” um contexto epistemológico para explicitar a problemática de 

forma a sustentar a casualidade, validação e cientificidade. 

De forma disciplinada, cuidadosa e lógica procurou-se compreender 

sob a ótica teórica o fenômeno da Síndrome de Burnout’ e seus aspectos no 

contexto investigado, mediante o exame das evidências disponível, mesmo que 

sujeito a correções futuras e o seu devido aperfeiçoamento de novas evidências. 

Este trabalho foi realizado em várias fases, como: 

a. Observação dos aspectos conjecturais (suposições), contextual e 

ambiental – o foco era a Polícia Militar de Mato Grosso, no 

ambiente de funcionalidade dos profissionais que atuam no CIOSP 

/ despacho, cuja observação deu-se baseada conjecturalmente na 

teoria existente sobre o tema. 

b. Formulação da descrição da hipótese de trabalho – deu—se a 

partir da identificação da dimensão sobre a ‘Exaustão Emocional 

(EE)’ da ´Síndrome de Burnout’. 

c. Utilizou-se um método de abordagem dedutiva, onde buscou-se a 

compreender o fenômeno de forma generalizada, baseado nas 

premissas das sub-dimensões, e assim particulariza-se. Tendo 

premissa maior – ‘sub-dimensão Desejada’ e a premissa menor 

sub-dimensão Atual’, e a conclusão de que:  

Se o valor dos dados coletados da “sub-dimensão Desejada” for 
superior aos dados da “sub-dimensão Atual’ em no mínimo 
1(uma) das dimensões 

      Então há prevalência da ‘Síndrome de Burnot’. 

d. Foi utilizado o método de procedimento estatístico descritivo, 

devido ao experimento ter sido utilizado para comprovar a escrita 

técnica-científica em questão em combinação com o método 

comparativo de forma a compreender razoavelmente o fenômeno 

e assim dispor de uma documentação que possa nortear trabalhos 

futuros com maior grau de profundidade. 

e. O campo de investigação foi o setor de atendimento / despacho do 

CIOPS / PM – MT. 
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f. O questionário foi aplicado nos 4 (quatro) turnos de 

funcionamento, para todos os integrantes presentes (26-vinte e 

seis) sendo recolhido 19 questionários devidamente preenchidos. 

2.3 DADOS COLETADOS 

Foi utilizado um questionário elaborador pelo autor com questões 

fechadas, utilizando-se 6(seis) dimensões de análise. 

1. Dimensão da exaustão emocional (característica dominante). 

2. Dimensão da despersonalização (liderança). 

3. Dimensão da despersonalização (ênfase estratégica). 

4. Dimensão da realização pessoal (motivação profissional). 

5. Dimensão da realização pessoal (união organizacional) 

6. Dimensão da realização pessoal (critérios de sucesso) 

As sub-dimensões ‘Atual’ e ‘Desejada’ foram estabelecidas e 

deveriam ser preenchidas da seguinte forma: 

a.  Nenhuma importância Deve-se atribuir pesos para cada 

alternativa nas colunas “ATUAL” e “DESEJADA”. 

b. Deve-se atribuir pesos para as alternativas. 

c. O somatório dos pesos para cada alternativa deve ser 10 (dez) 

pontos. 

d. Os valores dos pesos devem ser atribuídos de acordo com a 

escala: 

0  Sem preencher 

1  Pouca Importância 

2  Razoável Importância 

3  Boa importância 

4  Ótima importância  

5 Excelente 

e. O preenchimento dar-se-ia da seguinte forma:  

Descrição Atual Desejada 

a Alternativa  0 3 

b Alternativa  5 2 

c Alternativa  3 4 

d Alternativa  2 1 
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Desta forma obteve mais de 60% dos respondentes, o que torna 

minimamente possível estabelecer conjecturas com possibilidades de se 

tornarem verdadeiras para o contexto analisado. 
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3 ÁNALISE COMPARATIVA DAS OCORRÊNCIAS DAS DIMENSÕES DA 

SÍNDROME DE BURNOUT 

Após a aplicação do questionário, obteve-se os seguintes resultados, 

que levariam a aceitação ou rejeição da hipótese estabelecida. 

3.1 DADOS ‘SÓCIO PROFISSIONAL’ 

Houve uma prevalência de servidores com situação de casados na 

ordem de 68,4%, sendo 52,6% homens 15,8% mulheres. Enquanto o 

contingente de solteiros 26,3%, e separados 5,3%, Tabela 01.  

Tabela 01: Dados sócio profissional 

 Masculino Feminino 
Total 

Idade  Solteiro Casado Viúvo Separado Solteiro Casado Viúvo Separado 

18 a 25 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

26 a 35 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 15,8% 0,0% 0,0% 26,3% 

35 a 45 10,5% 26,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,8% 

+ 45 0,0% 26,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,6% 

Total 15,8% 52,6% 0,0% 5,3% 10,5% 15,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fonte: Autor (2017) 

Observou-se que 68,4% possui idade superior a 36 anos, 

apresentando experiência / amadurecimento quanto ao desenvolvimento / 

cumprimento de suas ações e com o contingente de 68,4% são casados, pode-

se conjecturar que há uma preocupação na manutenção do emprego e 

consequentemente na estabilidade dada ao servidor com vínculo ao governo 

estadual. Devendo-se levar em conta que todos são servidores efetivos e quem, 

pelas normas da legislação, são subordinados a rígida hierarquia estabelecida. 

3.2 DADOS ‘DIMENSÃO DA EXAUSTÃO EMOCIONAL’ 

Na análise da ‘Dimensão da exaustão emocional’, Tabela 02, sendo 

uma característica dominante, identificado na Síndrome de Burnout, pode-se 

concordar com Mills & Hebner, 1998; Codo & Vasques-Menezes (1999), há um 

sentimento com valores consideráveis somente na disposição para arriscar 

tomadas de decisão, podendo este fato ocorrer devido a estrutura hierárquica 

estabelecer normas quanto a decisões a serem tomadas somente por membro 

do efetivo de maior patente.  
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Tabela 02: Dimensão da exaustão emocional 

Descrição Atual Condição Desejada 

O CIOSP é um local em que as pessoas compartilham 
experiências tanto pessoais profissionais? 

52,6% < 58,9 

O CIOSP é um local onde os servidores estão dispostos 
a arriscar na tomada de decisão? 

31,6% < 45,3% 

O CIOPS é um local de trabalho voltado para resultados, 
onde os profissionais são competitivos e orientados para 
a realização profissional? 

44,2% > 40,0% 

O CIOSP possui um modelo de gestão organizacional 
estruturado e controlado (procedimentos formais 
determinam o que deve ser feito). 

71,6% > 56,8% 

Média 42,0% > 40,0% 

Fonte: Autor (2017) 

A ‘Dimensão da exaustão emocional’, sob a ótica de suas sub-

dimensões, constata-se o registro da ocorrência da situação atual 42% e a 

situação desejada ser 40%, gerando um registro aparente de não ocorrência de 

exaustão emocional, já que ambas situações ficam abaixo de 50%, com 

prevalência de 2% a mais da situação atual sobre a situação desejada. 

3.3 DADOS ‘DIMENSÃO DA DESPERSONALIZAÇÃO (ÊNFASE LIDERANÇA)’ 

Na análise da ‘Dimensão da despersonalização (ênfase liderança) ’, 

Tabela 03, observa-se o registro na sub-dimensão ‘Liderança Mentora’ no 

ambiente de trabalho que apresenta um desejo considerável entre o momento 

atual e o desejado.  

Tabela 03: Dimensão da despersonalização (liderança) 

Descrição Atual Condição Desejada 

A liderança é mentora, facilitadora e estimuladora? 38,9% < 56,8% 

A liderança é empreendedora, inovadora e corredora de 
riscos? 

37,9% > 35,8% 

A liderança é exemplo de maior seriedade, ambição e 
com foco nos resultados? 

61,1  > 55,8% 

A liderança é exemplo de coordenação, organização e 
de eficiência? 

64,2%  > 51,6% 

Média 50,5% > 50,0% 

Fonte: Autor (2017) 

A ‘Dimensão da despersonalização (liderança), sob a ótica de suas 

sub-dimensões, constata-se o registro da ocorrência da situação atual 50,5% e 

a situação desejada ser 50,0%, gerando um registro aparente de não ocorrência 

de despersonalização relacionada a liderança, já que ambas situações ficam 

próximas de 50%, com prevalência de 0,5% a mais da situação atual sobre a 
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situação desejada. Pode-se conjecturar que há um sentimento de insensibilidade 

emocional frente às situações vivenciadas pelos outros, caracterizando 

relacionamentos interpessoal entre os indivíduos observados de distância entre 

eles, considerando  Carloto & Câmara (2008). 

3.4 DADOS ‘DIMENSÃO DA DESPERSONALIZAÇÃO (ESTRATÉGICA)’ 

Na análise da ‘Dimensão da despersonalização (Estratégica) ’, Tabela 

04, observa-se o registro na sub-dimensão relacionado a promoção da confiança 

nas decisões que deseja-se uma maior transparência e participação nas 

decisões,  

Tabela 04: Dimensão da despersonalização (Estratégica) 

Descrição Atual Condição Desejada 

O CIOSP enfatiza o desenvolvimento humano, 
promovendo a alta confiança, transparência e 
participação? 

33,7% < 63,2% 

O CIOSP  enfatiza a aquisição de novos recursos e a 
criação de novos desafios, estabelecendo  valorização 
das coisas novas e das oportunidades surgidas? 

42,1% < 57,9% 

O CIOSP  enfatiza a ação competitiva e o alcance dos 
resultados, de forma que se atinja metas que são 
objetivos dominantes? 

61,1%  > 33,7% 

O CIOSP  enfatiza a estabilidade e continuidade das 
atividades realizadas, utilizando-se de mecanismos de 
eficiências, controles e funcionamento sem transtornos? 

57,9%  > 45,3% 

Média 48,7% < 50,0% 

Fonte: Autor (2017) 

A ‘Dimensão da despersonalização (Estratégica)’  constata-se um 

equilíbrio de valores, já que a diferença não é considerável, entre ambas 

situações atual e desejada. 

3.5 DADOS ‘DIMENSÃO DA REALIZAÇÃO PESSOAL (MOTIVAÇÃO 
PROFISSIONAL)’ 

Na análise da ‘Dimensão da realização pessoal (motivação 

profissional)’, Tabela 05, observa-se o registro na sub-dimensão relacionado ao 

ambiente quanto ao estilo de gestão e o relacionamento com a equipe que há 

um anseio para que a condição desejada seja melhorada    
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Tabela 05: Dimensão da realização pessoal (motivação) 

Descrição Atual Condição Desejada 

O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pelo 
trabalho em equipe, consenso e participação? 

49,5% < 69,5% 

O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pela 
aceitação a riscos individuais, inovação, liberdade e 
singularidade? 

37,9% < 52,6% 

O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pela 
competitividade energética e exigência para o alcance 
dos objetivos? 

54,7%  > 43,2% 

O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pela 
estabilidade profissional, previsibilidade, conformidade e 
estabilidade nas relações? 

56,8%  > 33,7,3% 

Média 49,7% = 49,7% 

Fonte: Autor (2017) 

Percebe-se que a ‘Dimensão da realização pessoal (motivação 

profissional)’ a relação entre as condições: Atual x Desejada mantém-se com 

valores semelhantes podendo-se conjecturar que a prevalência sobre o natureza 

organizacional do ambiente, ser gestionada por servidores militares, possa-se 

inferir pouca alteração entre ambas situações.   

3.6 DADOS ‘DIMENSÃO DA REALIZAÇÃO PESSOAL (UNIÃO ORGANIZACIONAL)’ 

Na análise da ‘Dimensão da realização pessoal (união organizacional)’, 

Tabela 06, observa-se o registro na sub-dimensão relacionado a relação de 

lealdade entre os membros da equipe necessita ser trabalhada. Assim como. 

Seja implementada ações de colaboração quanto a inovação, já que as regras 

estabelecidas, em relação as práticas, estar funcionado razoavelmente sem 

conflitos consideráveis que impeçam o normal andamento dos trabalhos. 

Tabela 06: Dimensão da realização pessoal (união organizacional) 

Descrição Atual Condição Desejada 

O que mantém o CIOSP unido é a lealdade e a 
confiança mútua, ou seja, há um alto 
comprometimento? 

51,6% < 64,2% 

O que mantém o CIOSP unido é o comprometimento 
com a inovação e desenvolvimento, pois há uma ênfase 
em se estabelecer na fronteira das inovações? 

34,7% < 45,3% 

O que mantém o CIOSP unido é a ênfase na conquista 
e realização dos objetivos? 

38,9%  > 36,8% 

O que mantém o CIOSP unido são as regras, práticas e 
políticas formais, ao manter a organização funcionando 
sem conflitos? 

63,2%  > 44,2% 

Média 47,1% < 47,6% 

Fonte: Autor (2017) 
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A ‘Dimensão da realização pessoal (união organizacional)’ apresenta 

a relação entre as condições: Atual x Desejada   com valores próximos podendo-

se conjecturar que a prevalência sobre o natureza organizacional do ambiente, 

ser gestionada por servidores militares, possa-se inferir pouca alteração entre 

ambas situações.   

3.7 DADOS ‘DIMENSÃO DA REALIZAÇÃO PESSOAL (CRITÉRIOS DE 
SUCESSO)’ 

Na análise da ‘Dimensão da realização pessoal (critérios de 

sucesso)’, Tabela 07, registra-se que mesmo que possa haver atividades 

consideravelmente relacionadas ao desenvolvimento humano, o desejo dos 

indivíduos apresenta considerável valor de interesse. 

Tabela 07: Dimensão da realização pessoal (critérios de sucesso) 

Descrição Atual Condição Desejada 

O CIOSP define sucesso com base no desenvolvimento 
de recursos humanos, trabalho em equipe, 
comprometimento dos funcionários e a preocupação 
com os servidores? 

42,1% < 64,2% 

O CIOSP define sucesso com base em oferecer 
produtos ou serviços inovadores e diferenciados? 

35,8% < 46,3% 

O CIOSP define sucesso com base na satisfação dos 
usuários, procurando ser reconhecido pela sua 
efetividade?  

49,5%  > 50,5% 

O CIOSP define sucesso com base na eficiência – 
cumprimento de prazos, qualidade do serviço, 
promoção meritocrático? 

60,0%  > 28,4% 

Média 46,8% < 47,4% 

Fonte: Autor (2017) 

A ‘Dimensão da realização pessoal (critérios de sucesso)’ apresenta 

a relação entre as condições: Atual x Desejada   com valores próximos podendo-

se conjecturar que a prevalência sobre o mecanismo a natureza do modelo de  

governança  organizacional atualmente existente, podendo inferir sobre poucas 

alterações entre ambas situações.   

Pode-se constatar que os dados coletados apresentam valores, no 

atendimento do modelo de coleta estabelecido, que ao serem demonstrados 

pela estatística descritiva, podem ser considerados razoáveis para uma análise 

a priori, e aprofundamento do contexto investigado. 
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CONCLUSÃO 

A ‘Síndrome de Burnout’ ao apresentar elementos que o caracterizam, 

como: sobrecarga de trabalho; contatos interpessoais conflituosos; nível de 

expectativas geradas, que podem levar a exaustão. Assim como, potencializar 

sentimentos e atitudes negativas; indiferença de ou pelo outro; cinismo; 

dificuldades de relacionamento; contextualização de desumanização no 

ambiente de trabalho; indivíduos com comportamentos fora da realidade; 

expectativa não concretizada de promessas evidenciadas, entre outras. 

Potencializa um clima organizacional de conflitos, subserviências, dificuldades 

de comando e gestão, comprometendo a produtividade das equipes, assim como 

mitigando o desejo de permanecer no ambiente de trabalho de forma agradável, 

harmonizada e construtiva. 

Os dados revelam que a situação no contexto do CIOSP de Mato 

Grosso com alguns indicadores que podem levar a configuração que pode 

comprometer a gestão organizacional, pois a governança corporativa será 

sempre exigida na compreensão das regras estabelecidas e na forma 

democrática de fazê-las cumprir. 
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Constatou-se que a hipótese de trabalho foi confirmada, ou seja ‘Se o 

valor dos dados coletados da “sub-dimensão Desejada” for superior aos dados 

da “sub-dimensão Atual’ em no mínimo 1(uma) das dimensões Então há 

prevalência da ‘Síndrome de Burnot’. 

Uma vez que as dimensões da: Despersonalização (ênfase 

estratégica); Realização pessoal (união organizacional) e Realização pessoal 

(critérios de sucesso) apresentaram valores Desejadas superiores aos valores 

da situação atual. 

Tornou-se relevante os dados coletados / analisados da ‘Dimensão 

da exaustão emocional’, que por ser uma característica dominante, não 

apresentou uma diferença pró o desejo dos indivíduos investigados. Assim como 

a Dimensão da realização pessoal (motivação profissional), onde a natureza do 

desenvolvimento das atividades no contexto do trabalho motiva os operadores, 

pois pode-se conjecturar que a dinamicidade proporcionada pelas tecnologias 

utilizadas e as situações imprevisíveis possibilite o desenvolvimento de alerta do 

indivíduo frente as situações reais do cotidiano, tornando-o mais atento e 

motivado. 

Este trabalho produziu um resultado de uma análise significativa 

sobre a ‘Síndrome de Burnout’ no ambiente de trabalho hiperdinâmico de 

situações reais do cotidiano de servidores civis e militares da Segurança Pública, 

onde documentou-se uma quadro simplificado sobre o assunto, e que pode gerar 

novas investigações utilizando de métodos formais mais apurados como 

estatística multivariada, otimização e ou pesquisa operacional. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA E CIDADANIA 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 

 
 

***  QUESTIONÁRIO *** 

 

Dimensões da Síndrome de Burnout que prevalecem  
nas equipes que atuam no CIOSP de  Mato Grosso (2017) 

 
Eu, RODILSON TACIANO DA SILVA, servidor público da Polícia Militar de Mato 

Grosso, aluno do curso de Pós-Graduação (Lato Sensu) em POLÍTICAS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS, solicito a sua colaboração quanto a 

participação da pesquisa que busca identificar: “quais as dimensões da Síndrome 

de Burnout que prevalecem nas equipes que atuam no CIOSP de  Mato 

Grosso?”.  

Dessa forma espero que possas contribuir com o trabalho de conclusão do curso em 

questão, informando que esta pesquisa não identifica o indivíduo pesquisado, e os 

resultados serão divulgados após homologação da avaliação. As normas para 

preenchimento do questionário são: 

f. Deve-se atribuir pesos para cada alternativa nas colunas “ATUAL” e 

“DESEJADA”. 

g. Deve-se atribuir pesos para as alternativas. 

h. O somatório dos pesos para cada alternativa deve ser 10 (dez) pontos. 

i. Os valores dos pesos devem ser atribuídos de acordo com a escala: 

0  Nenhuma importância 

1  Pouca Importância 

2  Razoável Importância 

3  Boa importância 

4  Ótima importância  

5 Excelente 

Vê exemplo: 

Descrição Atual Desejada 

a Alternativa  0 3 

b Alternativa  5 2 

c Alternativa  3 4 

d Alternativa  2 1 

Total 10 10 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE ESTUDOS DA VIOLÊNCIA E CIDADANIA 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 

 

***  QUESTIONÀRIO *** 
 

Dimensões da Síndrome de Burnout que prevalecem  
nas equipes que atuam no CIOSP de  Mato Grosso (2017) 

 

 Idade (anos)  Sexo  Estado Civil  Vínculo  Renda familiar  

a 18 a 25  Masculino  Solteiro  Efetivo (Militar)  Provedor único  

b 26 a 35  Feminino  Casado  Efetivo (Civil)  Compartilhado  

c 35 a 45  Gênero  Viúvo  Contratado  Arrimo de família  

d + 45    Separado  Estagiário    
 

1. Dimensão da exaustão emocional (característica dominante) Atual Desejada 

a O CIOSP é um local em que as pessoas compartilham experiências tanto pessoais 
profissionais? 

  

b O CIOSP é um local onde os servidores estão dispostos a arriscar na tomada de decisão?   

c O CIOPS é um local de trabalho voltado para resultados, onde os profissionais são 
competitivos e orientados para a realização profissional? 

  

d O CIOSP possui um modelo de gestão organizacional estruturado e controlado 
(procedimentos formais determinam o que deve ser feito). 

  

Total 10 10 

2. Dimensão da despersonalização (liderança) Atual Desejada 

a A liderança é mentora, facilitadora e estimuladora?     

b A liderança é empreendedora, inovadora e corredora de riscos?     

c A liderança é exemplo de maior seriedade, ambição e com foco nos resultados?     

d A liderança é exemplo de coordenação, organização e de eficiência?     

Total 10 10 

3. Dimensão da despersonalização (ênfase estratégica) Atual Desejada 

a O CIOSP enfatiza o desenvolvimento humano, promovendo a alta confiança, transparência 
e participação? 

    

b O CIOSP  enfatiza a aquisição de novos recursos e a criação de novos desafios, 
estabelecendo  valorização das coisas novas e das oportunidades surgidas? 

    

c O CIOSP  enfatiza a ação competitiva e o alcance dos resultados, de forma que se atinja 
metas que são objetivos dominantes? 

    

d O CIOSP  enfatiza a estabilidade e continuidade das atividades realizadas, utilizando-se 
de mecanismos de eficiências, controles e funcionamento sem transtornos? 

    

Total 10 10 

4. Dimensão da realização pessoal (motivação profissional) Atual Desejada 

a O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pelo trabalho em equipe, consenso e 
participação? 

    

b O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pela aceitação a riscos individuais, inovação, 
liberdade e singularidade? 

    

c O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pela competitividade energética e exigência 
para o alcance dos objetivos? 

    

d O estilo de gestão no CIOSP é caracterizado pela estabilidade profissional, previsibilidade, 
conformidade e estabilidade nas relações? 

    

Total 10 10 
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 5. Dimensão da realização pessoal (união organizacional) Atual Desejada 

a O que mantém o CIOSP unido é a lealdade e a confiança mútua, ou seja, há um alto 
comprometimento? 

    

b O que mantém o CIOSP unido é o comprometimento com a inovação e desenvolvimento, 
pois há uma ênfase em se estabelecer na fronteira das inovações? 

    

c O que mantém o CIOSP unido é a ênfase na conquista e realização dos objetivos?     

d O que mantém o CIOSP unido são as regras, práticas e políticas formais, ao manter a 
organização funcionando sem conflitos? 

    

Total 10 10 

 
6. Dimensão da realização pessoal (critérios de sucesso) Atual Desejada 

a O CIOSP define sucesso com base no desenvolvimento de recursos humanos, trabalho 
em equipe, comprometimento dos funcionários e a preocupação com os servidores? 

    

b O CIOSP define sucesso com base em oferecer produtos ou serviços inovadores e 
diferenciados? 

    

c O CIOSP define sucesso com base na satisfação dos usuários, procurando ser 
reconhecido pela sua efetividade?  

    

d O CIOSP define sucesso com base na eficiência – cumprimento de prazos, qualidade do 
serviço, promoção meritocrático? 

    

Total 10 10 

 
 


