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RESUMO 

 

No sistema legal português, e no que se refere aos advogados, é-lhes exigida a defesa 

dos direitos e liberdades dos seus clientes. O seu quotidiano laboral implica exigências 

temporais, cognitivas, etc., que constituem riscos psicossociais no trabalho e tornam estes 

profissionais vulneráveis ao burnout, definido em maio 2019 pela Organização Mundial de 

Saúde como fenómeno ocupacional cujas consequências afetam o trabalhador e a 

organização onde trabalha, desencadeando também conflito trabalho-família. 

Este estudo tem como objetivos conhecer os níveis de burnout e conflito trabalho-

família em advogados, a sua inter-relação e verificar se variam em função de características 

sociodemográficas e laborais.   

Para o efeito, foi aplicado um questionário online que integra variáveis 

sociodemográficas, laborais, a Survey Work Home Interaction NijmeGen (SWING, Guerts 

et al., 2005; Pereira et al., 2014) e o Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo (CESQT, TEA Ediciones & P. Gil-Monte, 2010; Figueiredo-

Ferraz et al., 2009). A amostra foi constituída por 182 advogados, que participaram de forma 

anónima e voluntária.  

Os resultados revelaram níveis baixos a moderados de burnout e níveis baixos de 

conflito trabalho-familia. Os advogados mais jovens apresentam maior nível de conflito, 

além disso quem sente mais conflito também apresenta maior exaustão, atitudes de 

indolência e burnout. A análise de regressão revelou que o burnout e o conflito trabalho-

família predizem-se mutuamente em cerca de 40%.  

Estes resultados alertam que a longo prazo se expõe a nova geração de advogados ao 

desenvolvimento do burnout. É por isso necessário sensibilizar estes profissionais, e 

sobretudo as suas organizações, para os riscos psicossociais no trabalho, devendo adotar 

estratégias que permitam lidar com os altos níveis de stress associados à sua prática 

profissional e equilibrar trabalho e família.  

 

Palavras-chave: Burnout, Conflito trabalho-família, Advogados, Estudo Correlacional. 
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ABSTRACT  

 

In the legal system Portuguese, lawyers are required to defend the rights and freedoms 

of their clients. Their daily work implies temporal, cognitive and other demands, which 

constitute psychosocial risks at work and make these professionals vulnerable to burnout. 

Burnout was defined in May 2019 by the World Health Organization as an occupational 

phenomenon whose consequences affect the worker and the organization where he works, 

also eliciting work-family conflict. 

This study aims to know the levels of burnout and work-family conflict in lawyers and 

their interrelation, and to verify if those levels vary according to sociodemographic and work 

characteristics. 

For this purpose, an online questionnaire was applied, which includes 

sociodemographic and work variables, the Survey Work Home Interaction NijmeGen 

(SWING, Guerts et al., 2005; Pereira et al., 2014) and the Cuestionario para la Evaluación 

del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT, TEA Ediciones & P. Gil-Monte, 2010; 

Figueiredo-Ferraz et al., 2009). The sample consisted of 182 lawyers, who participated 

anonymously and voluntarily. 

The results revealed low to moderate levels of burnout and low levels of work-family 

conflict. Younger lawyers have a higher level of conflict, and those who feel more conflict 

also have greater exhaustion, attitudes of indolence and burnout. Regression analysis 

revealed that burnout and work-family conflict predict each other nearby 40%. 

These results warn that in the long term the new generation of lawyers is exposed to 

the development of burnout. It is necessary to alert these professionals, and especially their 

organizations, to psychosocial risks at work. They should adopt strategies that allow dealing 

with the high levels of stress associated with their professional practice and to balance work 

and family. 

 

Keywords: Burnout, Work-family conflict, Lawyers, Correlational Study. 
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RÉSUMÉ  

 

Dans le système juridique portugais, dans ce qui concerne les avocats, ils doivent 

défendre les droits et libertés de leurs clients. Leur travail quotidien implique des exigences 

temporels, cognitifs, parmi d’autres, qui constituent des risques psychosociaux au travail et 

rendent ces professionnels vulnérables à l’épuisement professionnel (burnout). Ceci a été 

défini en mai 2019 par l’Organisation Mondiale de la Santé comme un phénomène 

professionnel dont les conséquences affectent le travailleur et l’organisation où il travaille, 

et qui déclenchant des conflits travail-famille. 

Cette étude veut connaître les niveaux d’épuisement professionnel et du conflit entre 

le travail et la famille chez les avocats, leur interrelation et vérifier si ces niveaux varient 

selon les caractéristiques sociodémographiques et du travail. 

Pour cette fin, un questionnaire en ligne a été appliqué, comprenant des variables 

sociodémographiques et du travail, le Survey Work Home Interaction NijmeGen (SWING, 

Guerts et al., 2005; Pereira et al., 2014) et le Cuestionario para la Evaluación del Síndrome 

de Quemarse por el Trabajo (CESQT, TEA Ediciones & P. Gil-Monte, 2010; Figueiredo-

Ferraz et al., 2009). L’échantillon était composé de 182 avocats, qui ont participé de façon 

anonyme et volontaire. 

Les résultats ont révélé des niveaux faibles à modérés d’épuisement professionnel et 

de faibles niveaux de conflit travail-famille. Les jeunes avocats ont un niveau de conflit plus 

élevé, et ceux qui se sentent plus en conflit ont également un plus grand épuisement, des 

attitudes d’indolence et d’épuisement professionnel. L’analyse de régression a révélé que 

l’épuisement professionnel et le conflit entre le travail et la famille se prédisent d’environ 40 

%. 

Ces résultats préviennent qu’à long terme, la nouvelle génération d’avocats est exposée 

au développement de l’épuisement professionnel. Il est nécessaire de sensibiliser ces 

professionnels, et en particulier à leurs organisations, aux risques psychosociaux au travail, 

et, aussi, d’adopter des stratégies qui permettent de faire face aux niveaux élevés de stress 

associés à leur pratique professionnelle et d’équilibrer le travail et la famille. 

 

Mots clés: Épuisement professionnel (Burnout), Conflit travail-famille, Avocats, Étude de 

corrélation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA, 

2018) nos últimos anos têm ocorrido no universo profissional diversas alterações que 

parecem implicar alguns riscos para a saúde física e mental dos trabalhadores. De facto, após 

a revolução industrial, foram várias as alterações no mundo laboral. A globalização e a 

evolução tecnológica acarretaram consigo diversas exigências que não existiam até à data, e 

que podem constituir novas fontes de stress. Para além disso, a terciarização, com a 

passagem de mais trabalhadores para o setor de serviços, exacerbou a necessidade de 

robustez emocional, o que contribuiu no aumento dos níveis de stress.  

O stress proveniente do trabalho tornou-se uma grande preocupação, pois constitui-se 

um risco psicossocial que poderá acarretar consequências indesejadas na saúde e no bem-

estar dos trabalhadores, afirma a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida 

e Trabalho (Eurofound, 2020).  

Os riscos psicossociais podem relacionar-se com o conteúdo, carga e ritmo de trabalho, 

os horários laborais, o controlo ou falta dele, o ambiente organizacional, os próprios 

equipamentos, a cultura e funcionamento da organização, as relações interpessoais no 

trabalho e a interação trabalho-casa (Pinho, 2015). Além disso, os resultados preliminares 

do Terceiro inquérito europeu às empresas sobre riscos novos e emergentes, no sentido de 

refletir sobre a saúde e segurança no trabalho, nomeadamente no que toca a riscos 

psicossociais, mostraram que entre os fatores de risco mais encontrados na Europa está o ter 

que lidar com clientes difíceis (61%), reportados mais frequentemente pelo setor de serviços 

(EU-OSHA, 2019).  

A má gestão destes agentes stressores, pode resultar em altos níveis de stress, que 

quando recorrentes, poderão levar ao burnout dos trabalhadores. O burnout foi classificado 

como doença relacionada com o mundo laboral pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2019), formando atualmente parte integrante da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-11).  

O burnout, além das implicações que acarreta a nível laboral, também parece interferir 

na vida pessoal dos profissionais, afetando o seu bem-estar geral (Gauche, Beer, & Brink, 

2017).  

A área de serviços, ou seja, de contacto direto com outras pessoas parece ser 

grandemente afetada pelo burnout (Faúndez & Gil-Monte, 2012). Pese embora a advocacia 
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não se enquadre na área de serviços na forma de cuidador de outrem, como médico ou 

enfermeiro, esta é também uma área que está ligada à prestação de serviços, no caso, em 

defesa dos direitos e liberdades dos seus clientes. Ora, parece-nos plausível considerar que 

esta seja também uma área suscetível ao desenvolvimento da síndrome. Isto porque, ser 

advogado, além de requerer uma análise muito cuidadosa de peças legais, é uma profissão 

que está sujeita à interação constante com os clientes, e ao seu inerente confronto (Tsai, 

Huang, & Chan, 2009). Desse modo, e tendo em conta a informação anterior, estão expostos 

a vários fatores de risco, e em consequência a elevados níveis de stress. Teichmann e 

colaboradores (2015) verificaram que o burnout está presente na indústria da lei.  

A exaustão causada pela síndrome pode contaminar para além da esfera profissional, 

afetando e provocando conflito trabalho-família e, inclusive prejudicar a forma como o 

advogado desempenha a sua função (Alves, 2018). Assim, há que ter particular atenção que 

estes riscos podem incurrer em consequências devastadoras a título pessoal, para o próprio 

trabalhador, assim como para a sua organização, e neste caso, para o sistema legal em geral.   

Os dados da EU-OSHA (2018) conferem que o contexto nacional é fundamental para 

a gestão destes riscos, o que implica que criem iniciativas que tenham por base a gestão dos 

mesmos. Para isso, pressupõe-se uma consciência nacional de cada país, assim como a sua 

capacidade de detetar tais riscos e adotar estratégias de prevenção adequadas. 

Frequentemente o erro situa-se na própria identificação destes riscos, desse modo o presente 

estudo pretende, de alguma forma, sensibilizar para esta temática e fornecer informação que 

elucide acerca destes fatores de risco e os torne mais facilmente identificáveis na advocacia.  

Assim, esta dissertação tem como objetivos conhecer os níveis de burnout e de conflito 

trabalho-família numa amostra de advogados portugueses, a forma como estes conceitos se 

inter-relacionam, e verificar se estes níveis variam em função de variáveis demográficas, 

como o sexo, idade, ter filhos ou estar num relacionamento afetivo, assim como variáveis 

relativas ao trabalho, como os anos de experiência, o número médio de horas que passam 

com os seus clientes e média de horas de prática profissional. O estudo está organizado de 

forma a abordar, em primeiro lugar, o conceito de burnout, seguido do conceito de conflito 

trabalho-familia, e ainda a relação entre ambos os conceitos e o seu efeito nos advogados. 

No final, será apresentado o estudo empírico efetuado com 182 advogados, onde estarão 

descritos o método, resultados obtidos e referente discussão, assim como as conclusões e 

sugestões para investigações posteriores.  
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1.1. Burnout  

Leiter, Bakker e Maslash (2014) concluíram a partir dos seus estudos que o burnout 

constituía a maior crise na carreira do século vinte e um. Anos mais tarde, Carvalho, Oliveira 

e Pinto (2018), corroboraram tal afirmação, argumentando que o burnout constitui um dos 

danos laborais de caratér psicossocial mais importantes da atualidade.    

O termo burnout, quando pesquisado em diversas bases de dados, está frequentemente 

associado aos títulos “stress no trabalho”, “stress ocupacional/profissional”, assumindo que 

se tratam de sinónimos. Porém, ainda que o burnout seja inteiramente ligado a questões 

laborais e ao stress, não é exatamente o mesmo que stress ocupacional, profissional ou no 

trabalho.  

Sucintamente, o stress é um aspeto imprescindível na vida de um ser humano, que diz 

respeito não só a aspetos individuais, como também ambientais, e que permite a adaptação 

do ser humano ao seu meio envolvente (Lazarus & Folkman, 1984). Além disso, é passível 

de apresentar duas facetas: eustress e o distress. No fundo, existe um limiar de stress que, 

quando excedido ou transcedido, perturba a homeostase do indivíduo, afirma Selye (1980, 

citado por Silva, 2017). Melhor dizendo, assemelha-se a uma faceta positiva (quando se 

encontra nesse limiar) e negativa (quando os níveis de stress são superiores ou inferiores a 

esse patamar). Benevides-Pereira (2002) acrescenta que o burnout corresponde apenas à 

faceta negativa. Neste caso, em níveis superiores de stress.  

Quanto ao termo “stress profissional/ ocupacional”, é correto utilizá-lo quando este 

reporta a elevados níveis de stress no trabalho fruto, por exemplo, de uma grande carga de 

trabalho. Nessa perspetiva, este poderia acontecer apenas uma única vez. Já quando nos 

referimos ao burnout, falamos de algo que é recorrente, ou seja, de um stress ocupacional ou 

profissional regular. Ademais, o burnout abrange outras dimensões, como é o caso da 

dimensão social, a despersonalização (Benevides-Pereira, 2002) que iremos abordar à 

posteriori.  Dessa forma, estar stressado no local de trabalho, não significa necessariamente 

estar em burnout. O burnout é um processo, é gradual e pode inclusive demorar anos (Rosa, 

Passos, & Queirós, 2015).  

A complexidade do mundo laboral e a gestão de todas as suas exigências, pode de 

grosso modo, ser encarada pelos profissionais de duas formas distintas: de uma forma 

ajustada, quando é possível conciliar as demandas do mundo laboral com os seus recursos 

individuais, e dessa forma não afetam o seu bem-estar; ou, em contrapartida, de forma 

desajustada, quando não lhes é possível manter o equilíbrio entre os seus recursos e as 
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exigências laborais e atingem níveis de stress tão elevados e recorrentes, que podem 

culminar em burnout.  

São várias as razões para um trabalho se tornar mais complexo em termos de gestão 

de stress, como por exemplo, exigências em termos de flexibilidade de tarefas e funções e 

uma consequente intensificação do trabalho e/ou devido um maior desequilíbrio entre o 

trabalho e a família (Gil-Monte, 2009). Para além disso, hoje em dia e fruto do grande avanço 

tecnológico, é muito mais fácil aceder às tarefas laborais em diferentes contextos e, desse 

modo, não desligar das suas funções, o que acaba por aumentar os níveis de stress (Ulucan 

& Yavuz, 2019). 

Foi então que, como supracitado, em Maio de 2019 o burnout foi declarado pela OMS 

como doença ocupacional e passou a integrar o CID-11, que define, entre outras coisas, que 

o burnout se caracteriza pelo stress laboral crónico que não foi bem gerido.  

Anteriormente a essa data, já existiam diversas teorias e autores que debatiam o tema. 

Sendo que partilhavam entre eles o facto de assumirem uma influência direta do mundo do 

trabalho nesta doença (Benevides-Pereira, 2002).  

Uma das concetualizações que demonstrou maior suporte corresponde à de Maslash e 

Leiter (1997) que define o burnout como o desequilíbrio entre a natureza da pessoa que faz 

o trabalho e a natureza do próprio trabalho, apresentando-se atráves de três compontentes 

independentes, mas correlacionadas: a exaustão emocional, o cinismo ou despersonalização 

e a ineficácia. Sendo que, respetivamente, a pessoa se sente tão sobrecarregada que não 

encontra energia para enfrentar as suas tarefas e projetos do dia a dia, acaba por tomar 

atitudes mais frias e desinvestidas, tanto com colegas de trabalho, como clientes, devido à 

incapacidade que sente em exercer as suas funções e do consequente descrédito que sente 

em relação às suas capacidades, gerando desprazer no trabalho.  

Numa linguagem mais coloquial, o burnout é conhecido como “aquilo que deixou de 

funcionar por absoluta falta de energia” (Trigo, Teng, & Hallak, 2007, p. 225). Ainda assim, 

tendo em conta a definição acima, podemos constatar que a exaustão ou falta de energia 

sentida é apenas um dos fatores que representa esta doença, ainda que para Maslash e Leiter 

(1997) este constitua o primeiro indicador para o desenvolvimento da síndrome.  

Uma outra concetualização, surge anos mais tarde por Gil Monte (2005) que afirma 

que o burnout está muito ligado ao setor dos serviços, caracterizado pelo contacto direto com 

clientes ou colegas de profissão. O autor defende que esta síndrome é caracterizada de forma 

idêntica pelas três componentes propostas por Maslach e Leiter (1997), concedendo-lhes 
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terminologias diferentes, mas com siginifcado semelhante. Assim, caracteriza o burnout 

através da perda de Ilusão pelo trabalho, semelhante à ineficácia, e na qual o trabalhador 

apresenta deteoração cognitiva e perde a motivação pelo trabalho, o que gera desprazer. 

Desgaste psíquico, homólogo à exaustão emocional, que diz respeito à deteoração emocional 

do profissional. E, finalmente a Indolência, referente às atitudes de cinismo e 

despersonalização.   

Além das três componentes acima descritas, aquando do desenvolvimento do burnout, 

existem indivíduos que poderão também desenvolver sentimentos de culpa, agravando os 

restantes sintomas. Segundo o autor, os casos clínicos mais criticos de burnout são aqueles 

em que a pessoa também desenvolve sentimentos de culpa.  

A culpa, por sua vez, relaciona-se com sentimentos desagradáveis, fruto do 

reconhecimento de uma hipotética, ou violação real de alguma norma moral, segundo 

Olivares-Faúndez, Gil-Monte e Figueiredo-Ferraz (2014).  Isto porque quando falamos em 

culpa falamos inerentemente em moralidade. Esta é a responsável por atribuir ao indivíduo 

sentido de identidade e de formar o seu autoconceito de forma a determinar o seu próprio 

sistema de valores, crenças, a sua própria conduta e forma de sentir. Segundo Figueiredo- 

Ferraz, Grau-Alberola e Gil-Monte (2016) também é a moralidade que está na base do 

desenvolvimento da culpa no processo de burnout.  

Sucintamente, detemos valores que podem ser considerados terminais, quando nos 

referimos àqueles valores mais resistentes à mudança, que são por exemplo ter uma vida 

confortável ou ser feliz. Por outro lado, existem valores instrumentais que são mais 

idiossincráticos, como a honestidade ou responsabilidade, sendo que estes são mais 

suscetíveis de gerar sentimentos de culpa, pois podem entrar mais rapidamente em conflito 

na relação trabalhador-cliente. Estes sentimentos de culpa surgem posteriormente ao 

aparecimento da exaustão, indolência e perda de ilusão (Figueiredo- Ferraz et al., 2016).  

De salientar que parece existir uma robusta relação entre a indolência e o 

desenvolvimento da culpa, ou seja, a presença de pensamentos negativos sobre os outros, 

sobretudo relativamente às pessoas com as quais detém relação profissional parece contribuir 

em maioria para o desenvolvimento da culpa no burnout (Figueiredo-Ferraz et al., 2016; 

Rabasa et al., 2016; Olivares-Faúndez et al., 2014).  

Assim, Gil Monte (2005) distinguiu dois perfis distintos no desenvolvimento do 

burnout: O perfil um, que não incorpora sentimentos de culpa, e que mesmo desenvolvendo 

burnout, tende a adaptar-se e a adotar mecanismos e estratégias adequadas para minimizar 
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as consequências negativas, como é o caso de utilizar a forma fria e desinvestida nas suas 

relações interpessoais no trabalho no sentido de se proteger. Ao passo que o perfil dois, acaba 

por internalizar esses sentimentos e tornar os sintomas de burnout mais severos, entrando 

numa escalada de sintomas que podem levar à depressão, ou em última instância, ao 

abandono da profissão.  

Integrando as duas perspetivas descritas acima, podemos concluir que o 

desenvolvimento da síndrome se deve, inicialmente a sintomas de exaustão e de esgotamento 

emocional. Consequentemente, o indivíduo desenvolve a sensação de incapacidade e 

ineficácia face à execução do seu trabalho, ou seja, de descrédito nas suas capacidades que, 

aliado há perceção negativa dos outros, reflete-se em atitudes negativas e hostis face aos 

mesmos. Neste caso, profissionais que se enquadrem no perfil dois, incorporam sentimentos 

de culpa e acabam por aumentar a exaustão já existente, agudizar as suas atitudes 

desinvestidas perante os outros, e continuar com a perceção de auto-eficácia perturbada, 

entrando desta forma num ciclo vicioso. Por sua vez, as condições de trabalho que levaram 

à exaustão inicial em nada diferem pois não foram detetados quais os riscos que incorreram 

em tal situação e contribuem sistematicamente para que este ciclo não cesse.  

Assim, quando falamos em burnout, temos que ter em conta que falamos de uma 

síndrome que tem por detrás, não só características da pessoa, mas também da organização 

onde cada profissional desempenha as suas funções (Maslash, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Até então temos vindo a referir o burnout como uma doença unicamente causada pelo 

facto de um trabalhador não conseguir corresponder às expectativas que o seu trabalho ou 

organização tem para si, de esgotar os seus recursos. Por essa razão, Maslash e Leiter (1997) 

assumem que os próprios locais de trabalho parecem ter algum impacto a nível psicológico, 

físico e espiritual, pois mostram-se lugares mais frios, hostis e exigentes. Assim sendo, 

podem também constituir um fator de risco psicossocial (Maslash & Leiter, 2008).  

Os riscos organizacionais podem ser a própria organização do trabalho, a hierarquia 

de funções, a realização das tarefas e o próprio ambiente de trabalho (Pinho, 2015). Para 

além disso, a excessiva burocracia, as constantes mudanças organizacionais, a falta 

autonomia e de recompensas, ou até mesmo o contágio dos outros colegas com burnout, 

também são fatores organizacionais que devem ter sidos em conta, atesta Benevides-Pereira 

(2002).   

A longo prazo, são diversas as consequências, não só a nível individual (Baixa 

produtividade, acidentes de trabalho, intenção em abandonar o posto de trabalho, isolamento, 
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e inclusive a degradação da família) como também organizacional, nomeadamente 

absentismo, acidentes de trabalho, rotatividade, contágio e baixa produtividade (Benevides-

Pereira, 2002). 

Em conclusão, um profissional exausto é um profissional que não tem a capacidade 

para trabalhar e usufruir de todos os seus recursos, e por isso diminui a qualidade do seu 

trabalho, como por exemplo, oferece má prestação de atendimento a clientes, 

consequentemente, perpetua as atitudes de cinismo e os pensamentos negativos 

relativamente aos outros, podendo inclusive sentir-se culpado. Assim, é criada no 

trabalhador a incessante perspetiva de ineficácia das suas capacidades, de tal forma que pode 

vir a gerar impacto na sua auto-estima, fazendo com que altere de posto ou de funções, ou 

inclusivamente que chegue a abandonar a sua profissão. Muitas pessoas, em níveis mais 

severos de burnout chegam a desenvolver depressões (Figueiredo-Ferraz et al., 2016) e a 

somatizar sintomas, como é o caso de doenças cardíacas, músculo-esqueléticas ou até 

mesmo infeções (Ahola & Hakanen, 2014). Além disso, isolam-se muito mais, perturbando 

simultaneamente a sua vida laboral e familiar (Wallace, 2005).  

 

1.2.Conflito Trabalho-Família 

Ao longo da vida executam-se múltiplos papéis, como o ser profissional, ser pai/mãe, 

ser filho/a, ser amigo/a, etc. Frequentemente, são domínios que os indivíduos assumem e 

têm que gerir em simultâneo. Greenhaus e Powell (2006) denominam-nos como “role 

accumulation” e defendem que, para aqueles que gerem eficazmente os papéis, há maiores 

níveis de bem-estar, comparativamente com aqueles que participam apenas num domínio, 

ou ainda relativamente àqueles que participam em vários, mas que estão insatisfeitos com 

algum deles. Este é um tema relevante e que suscita vários debates ao longo de décadas. 

Além disso, atualmente, a gestão da vida familiar com a profissional revela-se uma tarefa 

difícil, tal como sugere Choroszewicz e Kay (2019).  

À semelhança do burnout, existem diversas perspetivas e autores que se posicionam 

relativamente à conciliação entre o trabalho e a família e por essa razão surgem 

frequentemente os termos “balanço”, “interação”, “conflito”, “spillover”, entre outros.  

Greenhaus e Beuttel (1985) utilizam o termo conflito e defendem que este “acontece 

quando as pressões no domínio familiar e laboral são incompatíveis de alguma forma” 

(Greenhaus & Beutell, 1985, p.77). 
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Nos primórdios da investigação sobre o tema, a maioria das descobertas e propostas 

de estudo assentavam precisamente no entendimento do que contribuía para este 

desiquilíbrio, ou na prespetiva dos autores acima referenciados, conflito. Partindo do 

pressuposto que este equilíbrio trabalho-familía era impossível e se tratava de uma interação 

de domínios pouco parcimoniosa, e por isso negativa.  

Foi nesta linha de pensamento que Greenhaus (1987) distinguiu três grandes razões 

que se encontravam na base do conflito: Tempo, pressão e o comportamento.  

O conflito baseado no tempo diz respeito às horas, minutos e momentos que são 

dispendidos numa atividade de um determinado domínio, e que inerentemente reduzem o 

tempo para outros papéis e para as suas respetivas tarefas. Este, pode advir do meio 

profissional, quando, por exemplo há um extenso número de horas de trabalho semanal, ou 

porventura viagens que têm de ser feitas por questões profissionais que limitam e restringem 

o tempo dedicado às atividades familiares. Além disso, tambem está relacionado com 

questões de inflexibilidade do trabalho. Por outro lado, pode ter como génese do conflito a 

família, onde existe a pretensão de passar mais tempo em casa, e por isso há uma maior 

dificuldade nas escolhas profissionais.   

No que concerne ao conflito baseado na pressão, este prende-se com a pressão que é 

sentida num dos domínios, e que pode tornar-se impactante no desempenho dos restantes 

papéis. Mais uma vez, a fonte pode ser o trabalho, quando a pressão sentida no trabalho é 

suscetível de gerar tensão, irritabilidade, fadiga, apatia ou inclusive depressão, que não 

permitirá, por exemplo no caso de profissionais com filhos, ser um cuidador atento. A tensão 

gerada no contexto laboral está muito associada à ambiguidade e robustez emocional do 

trabalho. Já no que toca à família como fonte geradora de conflito, podemos estar perante 

alguma situação que gera tensão familiar, e que dificulta a capacidade de atenção e de 

empenho no seu trabalho. O conflito com base na pressão encontra-se ainda muito ligada a 

questões de falta de apoio e suporte, sobretudo familiar.  

A última forma que parece estar na base do conflito é o comportamento e refere-se ao 

facto de diferentes domínios exigirem da mesma pessoa comportamentos distintos. Os 

comportamentos no trabalho exigem na sua maioria objetividade, racionalidade, 

assertividade, etc. Características que muito provavelmente não são exigidas em casa, que 

passam predominantemente por demonstrações do foro emocional.  O não conseguir ajustar 

estas formas de estar, pode de igual forma tornar-se uma fonte de conflito.  
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O que se traduz na possibilidade de, quer as implicações postivas, quer as negativas 

afetarem de alguma forma a prestação em ambos os domínios (Kinnunen et al., 2006), 

independentemente de qual seja a fonte do conflito.  Assim sendo, conseguimos perceber 

que estamos perante uma relação que é bidirecional, e onde trabalho e família se influenciam 

mutuamente (Greenhaus & Beutell, 1985).  

Não obstante, o conflito relaciona-se com os objetivos que cada individuo estabelece 

para si (Greenhaus, 1987). São estes objetivos que ditarão a importância que cada pessoa 

atribui aos diferentes domínios e a forma como se comporta nos diferentes papéis, isto 

porque, quanto mais imprescindível for esse domínio na sua vida, mais energia e tempo irá 

despender para o mesmo, em detrimento de outros domínios. Por essa razão, se ambos os 

domínios (família e trabalho) se revelarem fulcrais no autoconceito de um individuo, o 

conflito intensifica-se (Greenhaus & Beutell, 1985), pois terá a pretensão de dispender o 

mesmo tempo e energia em ambos, o que dificultará a sua gestão. Um estudo feito por 

Cinamon e Rich (2002) mostrou efetivamente que para aqueles que colocam o trabalho como 

prioridade, o domínio da família parece ser mais permeável à interferência do domínio do 

trabalho. 

O conflito parece estar associado a um baixo bem-estar no trabalho, e 

consequentemente, embora não de forma tão evidente, relacionada com o bem-estar geral 

(Kinnunen et al., 2006).  Além disso, e tendo em conta a bidirecionalidade da relação, a 

meta-análise de Allen e colaboradores (2000) propõe que este desiquilíbrio entre domínios 

tem impato a nível profissional, associado com o absentismo, a inteção de abandonar a 

profissão e o próprio desempenho laboral, mas também afeta a nível familiar pois quem 

apresenta níveis mais altos de conflito, sofre igualmente de  uma maior  pressão psicológica 

e, em consequência, elevados níveis de ansiedade, irritabilidade e frustração, que por sua vez 

se repercutem em baixos níveis de satisfação familiar, sobretudo no matrimónio. Ademais, 

em alguns casos avançam para doenças do foro psicológico, como depressão ou distúrbios 

de ansiedade, assim como problemas de adição (Grzywacz & Bass, 2003).  Atualmente o 

aumento da utilização de aplicações e instrumentos digitais, acaba demonstrar uma grande 

influência neste desequilíbrio entre domínios (Huang et al., 2019).   

As consequências deste conflito podem então revelar-se devastadoras, quer para o 

próprio indivduo, quer para o seu empregador, como para a sociedade em geral (Allen et al., 

2000)  
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Em contrapartida, com o passar dos anos e com a evolução das políticas 

organizacionais implementadas, revelou-se ultrapassado o objetivo de encontrar o impacto 

pouco benéfico do desequilíbrio entre o trabalho e família, para tentar entender as 

características positivas e salúbres desta interação. Foi então que surgiu o termo 

enrichement, que Greenhaus e Powell (2006) definem como sendo as experiências num 

determinado domínio, que melhoram a qualidade de vida noutro domínio. Assim, passamos 

de uma visão negativa e na qual o trabalho e a família se assemelhavam impossíveis de 

conciliar, para uma prespetiva onde é possível verificar equilíbrio entre a família e o trabalho, 

assumindo também uma visão positiva. A possibilidade deste equilíbrio demonstra 

repercussões diretas nos níveis de bem-estar do trabalhador, demonstram Pereira e 

colaboradores (2014). 

Assim sendo, na mesma linha de pensamento que integra contributos mútuos da 

interação entre a esfera pessoal e profissional surge a teoria do spillover, que evidencia tanto 

o caráter positivo como negativo da interação, que se assumem idênticos ao enrichement e 

ao conflito, respetivamente (Greenhaus & Powell, 2006; Grzywacz, 2000). O spillover 

apresenta-se sobre quatro formas distintas: spillover positivo família- trabalho e trabalho-

família e spilllover negativo trabalho-família e família-trabalho, cujos resultados se 

relacionam com várias dimensões da saúde e bem-estar do individuo (Grzywacz 2000). Por 

sua vez, esta prespetiva relaciona-se com a teoria dos papéis (Grzywacz & Marks, 2000) na 

qual é suscetível de apresentar conflito de papéis (quando a relação entre domínios é 

negativa) ou promoção de papéis (aquando da relação positiva entre domínios). Quanto 

maior a acumulação de papéis, maior o risco de desequilíbrio entre os domínios e por essa 

razão, maior o risco de conflito (Voydanoff, 2002). Esta teoria surge ainda aliada à conceção 

de conservação dos recursos, que argumenta que o balanço entre o pessoal e familiar é feito 

através dos recursos que o individuo dispõe, e que esgotar todos ou a maioria deles num 

domínio, impede que estes possam ser utilizados noutro domínio (Wepfer, 2016). O que gera 

conflito (Matias & Fontaine, 2012).  

A pretensão para gastar recursos, ou para decidir qual o tempo disponível para cada 

domínio depende dos objetivos e prioridades que cada indivíduo estabelece. Esta escolha, 

que se reflete em termos de tempo, esforços e recursos, para além de estar relacionada com 

características pessoais, relaciona-se igualmente com a expectativa dos parceiros e as normas 

sociais de comportamento (Dau-Schmidt et al., 2009). Como visto anteriormente, aqueles 
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indivíduos cuja prioridade são ambos os domínios, parecem estar mais suscetíves de 

vivenciar conflito.  

Assim, e em jeito de conclusão, o termo spillover revela-se o mecanismo que melhor 

descreve a relação entre os domínios pessoal e profissional (Kinnunen, et al., 2006) pois esta 

dualidade é propensa de se demonstrar negativa, conforme a prespetiva do conflito onde não 

há a possibilidade, por algum motivo, em conciliar ambos os domínios; E, por outro lado, 

enrichment, onde afinal esta relação não é maioritaritamente negativa, e na qual o equilíbrio 

é possível e apresenta benefícios no indivíduo. Ainda assim, tudo isto depende dos recursos 

que cada um dipõe, assim como da sua intenção em utilizá-los. Por sua vez, esta intenção 

em utilizar determinados recursos tem por base as prioridades de cada um, que têm por detrás 

fatores pessoais e contextuais. 

 

1.3. Burnout e Conflito Trabalho-Família em Advogados  

Conforme o dicionário, a palavra advogado surge do latim advocatus, e significa 

“letrado cuja profissão é de alegar o direito no foro”; “defensor” (Priberam, n.d.). No que 

diz respeito ao exercício da profissão de advocacia em Portugal, os advogados, só podem 

assim denominar-se quando inscritos na Ordem dos Advogados, sendo alvo de uma série de 

princípios, que lhes conferem o dever de integridade, honestidade, proibidade, retidão, 

lealdade, cortesia e sinceridade, independência e ainda “a obrigação de defender os direitos, 

liberdades e garantias, a pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida aplicação da 

justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e instituições jurídicas” (Lei nrº145/2015, 

Assembleia da República, 2015, p. 7302).  

Segundo a Direção Geral da Política e da Justiça (2020), em 2019 estavam inscritos 

36827 advogados em Portugal, atigindo o seu maior número desde 2009. Pereira (2020) 

demonstra, numa entrevista a uma sociedade de advogados, que o zelo pela saúde mental 

dos colaboradores constitui-se uma preocupação, assim como a procura de estratégias que 

possam prevenir eventuais situações de burnout e, simultaneamente permitir aos advogados 

um balanço do trabalho com a família positivo. Acrescenta ainda que já existiram casos 

pontuais da síndrome na sociedade em questão. Mas será que essa é efetivamente uma 

preocupação real e transversal?  

Segundo a literatura, parece haver uma certa negligência das necessidades de redução 

de stress por parte dos próprios profissionais (Murtaugh, 2017) e das organizações onde 

estão inseridos (Taylor, 2019).  
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A prática da lei é algo stressante por natureza, e por inúmeras razões (Pierson et al., 

2017).  A primeira razão que faz da advocacia uma prática profissional stressante relaciona-

se com facto de ser uma profissão respeitante à área de serviços, e pese embora não estejamos 

a falar de prestadores de cuidados de saúde, como médicos ou bombeiros, falamos de uma 

laboração de igual modo com contacto permanente com uma heterogeneidade de pessoas, 

personalidades e casos, onde independentemente dos seus valores e crenças, o ofício do 

profissional assenta na resolução do problema do seu cliente, neste caso, ao abrigo da lei. 

Um estudo feito por Sousa (2018) concluiu que qualquer individuo, independentemente da 

sua profissão englobar ser cuidador ou não, é suscetível de desenvolver burnout.  

Outra das razões diz respeito ao facto de ser uma profissão com alguma 

vulnerabilidade à frustração. Como anteriormente referido, aos advogados é-lhes exigida a 

defesa dos direitos e liberdades dos clientes que os procuram, porém, muitas das vezes esta 

defesa e a forma para a atingir não é imediata, outras vezes pode mesmo revelar-se 

infrutífera, o que poderá culminar na frustração do profissional. A frustração, por sua vez 

pode resultar em grandes níveis de stress, que quando crónico, acaba por esgotar os recursos 

emocionais do trabalhador e fá-lo sentir-se incapaz a nível psicológico (Sharma et al., 2010).  

Ademais, a advocacia é um meio extremamente exigente. Impele-se aos advogados 

que no seu dia-a-dia enfrentem diversas histórias, muitas delas traumáticas, e até várias num 

mesmo dia, o que acarreta robustez psicológica e intelectual (Morgillo, 2015). 

Particularmente a nível da regulação das emoções (Tsai, Huang, & Chan, 2009). De tal forma 

que o profissionalismo é um dos adjetivos que melhor caracteriza esta classe profissional.  

Kadowaki (2015) defende que o profissionalismo atua nestes profissionais como uma 

forma de se manterem imparciais e racionais, deixando de parte todas as emoções, tanto 

positivas, como negativas, que sintam ou possam vir a sentir. No fundo, o profissionalismo 

baseia-se no trabalho emocional que desenvolvem, utilizando estratégias (e.g. surface 

acting, deep acting, detaching) que lhes permitem afastar as suas emoções do exercício 

profissional, de forma a não comprometerem o seu trabalho, nem a sua própria credibilidade. 

Eventualmente, podem demonstrar as suas emoções, mas apenas quando estas podem 

representar algum tipo de benefício profissional.  

A estratégia emocional deep acting caracteriza-se por “calçar os sapatos do cliente” 

(Kadowaki, 2015, p. 334), no fundo, trata-se de uniformizar os seus sentimentos internos 

com aqueles que considera que o cliente espera que sejam demonstrados, independentemente 

do que está realmente a sentir. Na utilização desta estratégia, o importante é entender o seu 
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cliente e auxiliá-lo, ainda que por vezes o desfeche possa não ser o mais favorável ou 

pretendido por ambos. O profissional recorre ao deep acting com o intuito de se 

autoconsciencializar que esgotou todas as opções que estavam ao seu alcance para servir o 

seu cliente, pois desse modo, na eventualidade de o resultado ser desvantajoso para o cliente, 

descarta possíveis consequências negativas a nível psicológico, como a frustração. Por sua 

vez, o surface acting é utilizado quando o profissional não se identifica em alguma medida 

com o seu cliente, e opta por ocultar as suas emoções pessoais e demonstrar aquelas que lhe 

parecem mais apropriadas ao desempenho profissional, de forma a não tornar o seu exercício 

profissional improdutivo e pouco profissional. Ou seja, na implementação desta estratégia 

emocional não procura ir de encontro ao que o cliente espera de si, mas sim adotar uma 

postura que lhe parece a mais adequada. Por fim, a estratégia emocional detaching relaciona-

se com profissionais que não se identificam de todo com o seu cliente e quando a estratégia 

surface acting se mostra insuficiente. Isto é, opta por apresentar uma postura estritamente 

profissional, onde não existe qualquer demonstração de emoção ou sentimento, ao contrário 

do que acontece nas estratégias emocionais referidas anteriormente.  

A estratégia surface acting parece ser a mais utilizada pelos advogados (Alves, 2018). 

Um estudo feito por Gopalan, Culbertson e Leiva (2013) verificou que o surface acting está 

correlacionado positivamente com a exaustão emocional. Assim como com a 

despersonalização, pressão psicológica e queixas psicossomáticas e correlacionada de forma 

negativa com a satisfação no trabalho e com os vínculos profissionais (Hulsheger & Schewe, 

2011). Como visto anteriormente, a exaustão e despersonalização correspondem a duas 

facetas do burnout, o que implica que esta inibição emocional possa estar relacionada com 

o desenvolvimento da síndrome. EU-OSHA (2014) corrobora esta afirmação e assevera que 

a inibição emocional está relacionada com o desenvolvimento do burnout.  

O perfecionismo é também uma particularidade que está muito associada a esta classe 

profissional, pois falamos de trabalhadores extremamente críticos em relação a si e ao seu 

trabalho. Otey (2014) reconhece que a advocacia é uma profissão assente em expectativas 

altas, e consequentemente num nível de trabalho e de exigência elevados, que acarretam 

altos níveis de stress. Todavia, o que aparenta ser uma qualidade pode tornar-se em algo 

negativo quando projetam para si metas inflacionadas, criando uma fonte de stress interna 

que tem dificuldade em cessar (Carter, 2006).  

Tudo isto acaba por perpetuar, não só a forma como se comportam no exercício da sua 

profissão, mas também como são vistos e reconhecidos pela sociedade, conferindo-lhes uma 
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expectativa social (Alves, 2018). Esta expectativa é muito assente na ideia de que estes são 

protetores exímios da justiça, que auxiliam na reivindicação dos direitos dos seus clientes e 

os protegem de injustiça (Tsai et al., 2009). No fundo, a ideia de que os advogados têm de 

ser profissionais extremamente racionais, imparciais, éticamente corretos, e isentos de 

emoções. Além de que, a competitividade do seu meio confere-lhes uma certa desconfiança 

agressividade e hostilidade, afirma Sharma e colegas (2010). Simultanemente, cria nos 

profissionais a exigência de atuarem deste modo e acabam por basear-se nestas expectativas 

para determinar as suas condutas, desenvolvendo uma espécie de “script de carreira”, que 

acaba por ser internalizado e que dita os seus comportamentos tanto nas ações individuais, 

como sociais (Dau-Schmidt et al., 2009).  

Perante tal cenário, podemos verificar que os advogados estão submetidos a diversas 

pressões diariamente, o que os torna suscetíveis a altos níveis de stress diários. Segundo 

Patel, Rajderkar e Naik (2012) cerca de 90% dos advogados já experienciaram stress na sua 

prática laboral. 61% chegou a sentir ansiedade no seu trabalho (Krill, Johnson, & Albert, 

2016). A ansiedade, embora se trate de um construto diferenciado do burnout, está 

relacionada com o seu desenvolvimento (Koutsimani, Montgomery, & Georganta, 2019).  

Ora, parece-nos plausível afirmar que os advogados são profissionais particularmente 

vulneráveis ao desenvolvimento de burnout. São vários os autores que corroboram o 

desenvolvimento de burnout em advogados (Huang et al, 2019; Ulucan & Yavuz, 2019; 

Sharma et al., 2010; Tsai et al., 2009).  

Além disso, a advocacia trata-se de um meio competitivo por natuzera, o que leva a 

que atualmente e em consequência e fruto da globalização e do avanço tecnológico, os 

advogados tenham que se reinventar diariamente de forma a fazer valer as suas competências 

(Pierson et al., 2017). É a produtividade que almejam (Figueiredo-Ferraz et al., 2016; Patel 

et al., 2012), pois é esta que lhes permite destaque entre colegas de profissão e a distinção 

em termos de competência. O que, indicam Monahan e Swanson (2019) no presente, 

necessita de mais esforços para ser alcançado. A progressão das novas tecnologias e o seu 

crescente e constante uso resultou num maior número de horas extra-laborais, numa maior 

flexibilidade e acessibilidade do trabalho, mantendo o exercício das suas funções laborais 

fora do seu local de trabalho, facilitado pelos novos aparelhos tecnológicos que permitem 

estar disponível para trabalhar permanentemente, nomeadamente nas suas habitações, o que 

consequentemente apresenta implicações a nível familiar (Thornton, 2016).  
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Ora, se trabalham mais horas por dia, este acaba por ocupar grande parte das suas 

vidas, diminuindo ou até mesmo cessando o tempo que despendem para a sua vida pessoal. 

Boiarintseva e Richardson (2019) referem que o balanço entre a família e o trabalho é 

particularmente desafiador na indústria legal, pois referem que devido a toda a sua exigência 

profissional, sobretudo em questões temporais, eles têm que adapatar a sua agenda pessoal 

consoante a profissional, o que invarialvelmente reduz o tempo para atividades extra-

laborais. Visto estarem perante um meio extremamente competitivo, encontram-se num 

limiar muito ténue onde qualquer decisão enquanto profissional poderá ter implicações a 

título pessoal, ou em contrapartida, eventuais decisões na sua vida privada podem afetar o 

exercício da sua profissão, como o avanço para a parentalidade (Dau-Schmidt et al., 2009).  

Byron (2005) relata que aqueles que têm um maior e mais stressante envolvimento 

com o trabalho ou que, passam mais horas no trabalho, acabam por apresentar níveis mais 

altos de conflito trabalho-familia do que conflito família-trabalho.  

Perante tais afirmações, é-nos permitido constatar que há uma grande probabilidade 

de os advogados experienciarem conflito trabalho-família.  

Além das razões mencionadas anteriormente, o próprio burnout dos trabalhadores 

parece contribuir para esta experiência de conflito, pois um trabalho tão desafiador, 

prestigioso e economicamente recompensador requer a dedicação da maioria do tempo dos 

profissionais à sua esfera profissional, o que faz com que se sintam exaustos e que anseiem 

por passar mais tempo em família (Dau-Schmidt et al., 2009). Não obstante, segundo 

Brough, Brown e Biggs (2016, citado por Brough & Boase, 2019) a impossibilidade de 

conciliar a esfera pessoal com a profissional parece ser uma das causas de burnout sentidas 

pelos advogados. Desse modo, parece que estes conceitos se relacionam de alguma forma e 

se predizem mutuamente.  

Em suma, os advogados quando exaustos emocionalmente acabam por não alcançar a 

produtividade desejada, e por consequência apresentam uma maior dificuldade em afirmar-

se e demonstrar as suas competências. Por sua vez, a relação com os seus clientes e colegas 

de trabalho torna-se mais desumanizada e desinvestida, resultando possivelmente na 

frustração do profissional, que desencadeará a sensação de inceficácia, entrando deste modo 

no ciclo vicioso do burnout, agravado-o se a relação com a sua família não for 

suficientemente suportativa. Deste modo, o não conseguir corresponder às demandas da sua 

vida pessoal, acaba por aumentar os níveis de stress pessoais, que terá repercurssões no seu 

trabalho, impactando a sua capacidade de produtividade, interferindo nas suas relações 
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interpessoais e por consequência na credibilidade das suas próprias capacidades, 

continuando incessancemente neste ciclo. As consequências de tudo isto serão 

principalmente sentidas pelos seus clientes (Kadowaki, 2015), e em consequência pelo 

sistema legal em geral (Elwork & Benjamin, 1995). 

Terminada a revisão da literatura, apresenta-se o estudo empírico.   
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2. MÉTODO  

 

  Este estudo tem como objetivos conhecer os níveis de burnout (incluíndo a culpa, 

proposta pelo modelo de Gil-Monte) e de conflito trabalho-família em advogados 

portugueses, verificar a sua inter-relação e se variam em função de características 

sociodemográficas e laborais. O estudo foi realizado através de uma metodologia 

quantitativa, do tipo transversal, descritiva e correlacional. Para concretizar os objetivos 

descritos e com base na revisão da literatura, foram formuladas as hipóteses seguintes: 

H1: Os advogados apresentam níveis elevados de burnout.  

H2: Os advogados apresentam altos níveis de conflito trabalho-familia.  

H3: Os níveis de burnout e conflito trabalho-família variam em função de 

características sociodemográficas e laborais.  

H4: O burnout e o conflito trabalho-familia estão positivamente correlacionados e 

predizem-se mutuamente.  

 

2.1. Participantes 

Foi selecionada uma amostra por conveniência, através do método bola de neve 

(snowball), tendo como único critério de inclusão estar no momento a exercer enquanto 

advogado. A participação foi voluntária e anónima, sendo a amostra composta por 182 

advogados portugueses (Tabelas 1 e 2), com idades compreendidas entre os 23 e os 67 anos 

(M=38,6 DP= 9,9). Dos inquiridos, 65% são do sexo feminino e 35% sexo masculino. 

Relativamente aos anos de experiência enquanto advogado, a média encontra-se nos 13 anos 

(DP= 9,2).  A média de contacto semanal com os seus clientes é de aproximadamente 18 

horas (DP= 12,3) e trabalham, em média, cerca de 49 horas por semana (DP=29,5).  
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Tabela 1. Caracterização da amostra segundo variáveis sociodemográficas e laborais 
       Variáveis  N % 

Sexo Feminino 
Masculino 

 118 
63 

65,2 
34,8  

Ter Filhos  Sim 
                              1 filho/a 
                              Mais de 1 filho/a 
Não 

 82 
58 
25 
98 

45,6 
31,8 
13,5 
54,4 

 
 
 
Relacionamento afetivo Sim 

Não 
 149 

30 
83,2 
16,8  

Situação Profissional  
Individual e independente 
Individual e independente, c/ partilha de despesas 
escritório 
Sócio numa sociedade de advogados 
Prestador de serviços p/ sociedade de advogados 
Prestador de serviços p/ outro organismo 
Por conta de outrem  
Outro ou Várias em simultâneo 

 

  
54 
30 
 

21 
36 
1 
10 
29 

 

 
29,8 
16,6 

 
11,6 
19,9 
0,6 
5,5 

16,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verificou-se, ainda (Tabela 1), que no que diz respeito ao exercício profissional: 

aproximadamente 30% da amostra exerce apenas de forma individual e independente; cerca 

de 17% somente de forma individual e independente, mas com partilha de despesas de 

escritório; 12% apenas como sócio numa sociedade de advogados; 20% só como prestador 

de serviços para uma sociedade de sócios; aproximadamente 6% apenas exerce funções por 

conta de outrem/empresa/instituição ou outro organismo; e 0,6% dos inquiridos trabalha 

somente como prestador de serviços para uma empresa/instituição/outro organismo. 

Observou-se também que 16% dos advogados inquiridos trabalham noutro tipo de exercício 

da advocacia ou em várias destas formas em simultâneo. Sensivelmente 83% da amostra 

encontrava-se num relacionamento afetivo, e perto de 46% tinha um filho ou mais.  

 

 
Tabela 2. Média e desvio padrão da Idade, Anos de experiência, Média de horas contacto semanal c/ clientes 

e Média de horas de trabalho semanal 
Variáveis  Média Desvio-Padrão 

Idade  
  

38,61 
13,09 
17,89 
48,91 

9,881 
9,204 
12,376 
29,501 

Anos de experiência  
Média horas contacto semanal com clientes  
Média horas trabalho semanal  
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2.2. Materiais 

 Os dados foram recolhidos através de um questionário de autopreenchimento 

online, subdividido em 3 grupos distintos: o Grupo I, referente a características 

sociodemográficas e a particularidades relacionadas com a prática profissional de 

advocacica; o Grupo II, constituído pela escala Cuestionario para la Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT, TEA Ediciones & P. Gil-Monte, 2010; 

Figueiredo-Ferraz et al., 2009); e o Grupo III, composto pelo Survey Work Home Interaction 

NijmeGen (SWING, Guerts et al., 2005, adaptada para português por Pereira et al., 2014).  

 O Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

(CESQT) é um instrumento que pretende avaliar os níveis de burnout através da avaliação 

das cognições, emoções e atitudes pessoais em relação às experiências laborais. É composto 

por 20 itens, que variam conforme uma escala de 5 pontos (0-4), onde 0 corresponde a 

“Nunca” e 4 a “Muito frequentemente”. Existem duas versões do instrumento, o CESQT e 

o CESQT-DP. No presente estudo foi utilizada a versão para serviços, devido ao facto do 

público-alvo incidir sobre trabalhadores que têm contacto direto com pessoas. O instrumento 

é divido em 4 escalas: Ilusão pelo trabalho (desejo de alcançar as metas laborais, por estas 

serem uma fonte de satisfação pessoal), Desgaste Psíquico (esgotamento emocional e físico 

devido ao exercício profissional), Indolência (presença de atitudes negativas e indiferença 

face às pessoas com quem trabalha, incluindo clientes) e Culpa (aparecimento de 

sentimentos de culpa devido ao comportamento e atitudes negativas desenvolvidas no 

contexto laboral). Somadas as três primeiras escalas é possível obter a pontuação total de 

burnout. Quanto mais alta a pontuação de desgaste psíquico e indolência e menor de ilusão, 

mais altos os níveis de burnout. A culpa não constitui parte integrante deste cálculo final, 

permite apenas distinguir dois perfis díspares no desenvolvimento do burnout: o perfil 1, 

com baixos níveis de culpa, ou em contrapartida o perfil 2, com níveis de culpa elevados. A 

escala é uma tradução em curso na FPCEUP para adaptação portuguesa, em conjunto com o 

autor P. Gil-Monte com adequados alfa de Cronbach (Tabela 3). 

 No tocante ao Survey Work Home Interaction NijmeGen (SWING), a sua versão 

original é composta por um total de 22 itens, que pretendem avaliar a direção e a qualidade 

(positiva ou negativa) da interação entre trabalho-familia. Esta avaliação é feita através de 

quatro componentes: 1- Interação trabalho-família negativa (quando reações negativas 

desenvolvidas no trabalho dificultam a dinâmica familiar); 2- Interação família-trabalho 

negativa (quando reações negativas na família dificultam o desempenho profissional); 3- 
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Interação trabalho-familia positiva (quando reações positivas no trabalho facilitam o 

funcionamento familiar); e 4- Interação família-trabalho positiva (quando reações positivas 

em casa facilitam o exercício da profissão). As possibilidades de resposta variam consoante 

uma escala de Likert de 0 (“Nunca”) a 4 (“Sempre”). Valores mais altos correspondem a 

níveis elevados de interação trabalho-familia, quer positiva, quer negativa. A versão 

utilizada foi a versão adaptada para português de Pereira e colegas (2014), que apresentam 

adequados alfa de Cronbach (Tabela 3). 

 

2.3. Procedimento 

O questionário em versão online foi enviado a entidades cujos membros integrantes 

eram advogados, assim como partilhado em várias plataformas online (LinkedIn, Facebook, 

grupos de advogados, etc.), através do método bola de neve para facilitar a adesão e a rápida 

disseminação do questionário. A participação foi voluntária e anónima, respeitando os 

requisitos formais e éticos necessários à investigação. 

Os dados recolhidos foram processados no programa estatístico Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS versão 25), recorrendo às análises descritivas, Teste t de 

Student para amostras independentes, Coeficiente Correlação R de Pearson e Regressão 

utilizando o método Enter e Stepwise.   
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3. RESULTADOS 

 

No que se refere à análise descritiva por dimensões (Tabela 3), relativamente ao 

burnout, encontraram-se níveis moderados de ilusão pelo trabalho e desgaste psíquico e 

baixos de indolência. Na pontuação de burnout total também se verificaram níveis baixos. 

Ainda que de forma geral se demonstrem níveis baixos/moderados, foi possível aferir que 

existiram indivíduos que pontuaram nível máximo (4) nas dimensões de desgaste psíquico e 

indolência, pois a escala, como supracitado variava de 0 a 4. Pese embora a culpa não 

contribua para o cálculo que determina os níveis de burnout, era também objetivo do estudo 

perceber em que medida os advogados a desenvolvem no processo de burnout e conclui-se 

que a culpa apresenta níveis baixos,o que significa que, de forma genérica estes profissionais 

se enquadram no Perfil 1 proposto por Gil-Monte (2005) onde, embora possam desenvolver 

a síndrome, não desenvolvem sentimentos de culpa. Nesta dimensão foi também possível 

constatar que existiram advogados que se encontravam em níveis máximos.  

Os resultados para o conflito entre trabalho-família e família-trabalho revelaram-se 

baixos. Assim como os níveis da interação trabalho-família e família-trabalho positiva. 

Porém, refere-se que os níveis de conflito trabalho-família, são ligeiramente superiores 

quando comparados com a interação trabalho-familia positiva. Ademais, quando 

confrontados os niveis da interação positiva entre a família e o trabalho, os níveis de conflito 

família-trabalho revelam-se inferiores.  

 
Tabela 3. Estatística Descritiva das dimensões do Burnout e Conflito 

Dimensões Alfa Cronbach Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Ilusão Pelo Trabalho (0-4) 0,911 0,40 4,00 2,65 ,842 
Desgaste Psíquico 0,890 0,00 4,00 2,50 ,997 
Indolência 0,836 0,00 4,00 1,71 ,790 
Culpa 0,858 0,00 4,00 1,09 ,794 
Burnout 0,911 0,30 3,30 1,63 ,637 
Trabalho Fam Negativa (0-4) 0,910 0,13 3,00 1,46 ,599 
Familia Trab Negatva 0,793 0,00 3,00 0,87 ,545 
Trabalho Fam Positiva 0,796 0,20 3,00 1,18 ,611 
Familia Trab Positiva 0,820 0,00 3,00 1,25 ,685 

 

No que concerne à análise correlacional (Tabela 4), foi possível verificar que existe 

uma correlação positiva entre a variável média de horas de contacto semanal com os clientes, 

idade e anos de experiência, o que significa que, os advogados mais velhos e com mais anos 

de experiência são os que apresentaram maior número de horas de contacto semanal com os 

seus clientes.  
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Relativamente à culpa, foi possível verificar que esta se correlaciona positivamente 

com a média de horas de contacto semanal com os clientes. Assim, é possível aferir que 

aqueles advogados que passam mais tempo em contacto com os seus clientes, são mais 

suscetíveis a desenvolver sentimentos de culpa.  

O spillover negativo entre trabalho e família demonstrou correlacionar-se 

negativamente com as variáveis idade e ilusão pelo trabalho e positivamente com desgaste 

psíquico, indolência, culpa e burnout. Relativamente às correlações negativas, podemos 

constatar que os advogados mais novos foram aqueles que demonstraram mais conflito 

trabalho-família. E que, por sua vez, os profissionais que sentem mais este conflito, são 

aqueles que se verificaram menos motivados para a sua prática laboral. No que concerne às 

correlações positivas, conluiu-se que os advogados que relataram sentir este conflito, 

demonstraram-se mais exaustos, com mais atitudes frias e desinvestidas perante os outros 

(indolência), assim como desenvolviam sentimentos de culpa e sentiam mais burnout. 

Assim, por outras palavras, no presente estudo são os profissionais mais jovens que se 

demonstram menos satisfeitos no seu trabalho, mais exaustos, com atitudes negativas face 

aos outros, e consequentemente que experienciam mais burnout. Assim como apresentam 

sentimentos de culpa no desenvolvimento da síndrome.  

Relativamente à interação família-trabalho positiva, verificou-se que se 

correlacionava de forma negativa com o desgaste psíquico e o burnout, ou seja, aqueles 

advogados que sentem na família suporte e sustento emocional, demonstraram-se menos 

exaustos e com pontuações mais baixas de burnout. Além disso, foi possível verificar que 

quanto mais positiva esta interação entre família-trabalho, mais postiva a interação trabalho-

família, pois as variáveis apresentam uma correlação positiva. A dimensão ilusão pelo 

trabalho também se correlaciona positivamente com a interação família-trabalho positiva, o 

que demonstra que aqueles advogados que estão mais satisfeitos e motivados para o trabalho, 

são os que se mostram mais equilibrados a nível familiar.  

Seguindo esta prespetiva, é possível concluir que quanto mais conflito trabalho-

família, mais altos os níveis de burnout. Correlações inversas verificam-se no que toca ao 

spillover positivo.  
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 Tabela 4. Correlação entre a Idade, Anos de Experiência, Média de horas semanais com clientes, Média de horas semanais de trabalho, Burnout e Conflito positivo e negativo 

Dimensões Idade Anos de          
experiência 

Média de horas 
semanais 
clientes  

Média de horas 
semanais 
trabalho 

Ilusão Pelo 
Trabalho 

Desgaste 
Psíquico Indolência Culpa Burnout 

Trabalho 
Fam 

Negativa 

Familia    
Trab 

Negativa 

Trabalho 
Fam   

Positiva 
Média de horas semanais 
clientes ,162* ,249**             

Média de horas semanais 
trabalho ,098 ,065                     

Ilusão pelo Trabalho  ,005 ,010 ,103 ,139          
Desgaste Psíquico -,136 -,077 ,101 ,029 -,414**         
Indolência -,039 -,038 ,145 -,102 -,395** ,577**        
Culpa ,029 ,025 ,212** ,096 -,231** ,442** ,457**       
Burnout -,05 -,034 ,114 -,046 -,679** ,802** ,826** ,696**         
TrabalhoFam Negativa  -,163* -,134 ,108 ,054 -,284** ,602** ,421** ,401** ,564**    
FamiliaTrab Negativa ,05 ,073 ,066 ,016 -,249** ,378** ,328** ,441** ,460** ,413**   
TrabalhoFam Positiva ,216**   ,172* ,01 ,086 ,350** -,206** -,081 ,018 -,205** -,169* ,024  
FamiliaTrab Positiva ,081 ,043 ,063 -,015 ,449** -,222** -,125 -,013 -,269** -,143 ,03 ,663** 

* p≤ .050   ** p≤ .010 *** p≤ .001 
 
 



 

Através do método de regressão Enter (Tabela 5) podemos verificar que o conflito 

explica o burnout em 44%, constituindo-se neste estudo a sua única variável preditiva, ao 

invés das variáveis individuais (sexo, idade, ter filhos, e estar num relacionamento afetivo) 

e laborais (anos de experiência, média de horas de contacto semanal com clientes e média 

de horas semanal de trabalho). Pela regressão stepwise apenas para o conflito (única variável 

significativa), foi possível aferir que no conflito, são apenas três as dimensões que predizem 

o burnout: conflito trabalho-familia negativo, conflito familia-trabalho negativo e a interação 

família-trabalho positiva, sendo que o que contribui em maior percentagem é o conflito 

trabalho-familia com 32%.  
 

Tabela 5. Variáveis preditivas do Burnout (regressão método Enter e Stepwise) 
Preditores (Enter) R Square R Square Change F Sig. 

Conflito  ,440 ,440 30,249 ,000*** 
Individuais ,458 ,018 1,233 ,299 
Laborais ,479 ,021 1,971 ,121 
Preditores (Stepwise) R Square R Square Change F Sig. 

TrabalhoFam Negativa  
Famlia Trab Negativa  
Familia Trab Positiva 

,318 
,381 
,427 

,318 
,062 
,046 

84,096 
55,022 
44,241 

,000*** 
,000*** 
,000*** 

* p≤ .050   ** p≤ .010  *** p≤ .001 
-  

Já no que toca ao Conflito (Tabela 6), verificou-se que o burnout também é o seu 

único preditor, excepto na interação positiva família-trabalho em que as variáveis laborais 

explicam 4,5%. O burnout prediz mais fortemente o conflito trabalho-família 

(aproximadamente 40%) do que as restantes formas de conflito.  

Posto isto, é possível verificar que o burnout e o conflito são preditores recíprocos.  

 
Tabela 6. Variáveis preditivas do Conflito (Regressão método Enter) 

Dimensões Preditores R Square R Square Change F Sig. 

Trabalho Fam Negativa Burnout 
Individuais 

Laborais 

,394 
,403 
,407 

,394 
,009 
,003 

25,062 
,574 
,279 

,000*** 
,682 
,840 

 
 
Familia Trab Negativa Burnout 

Individuais 
Laborais 

,245 
,256 
,257 

,245 
,011 
,001 

12,520 
,530 
,076 

,000*** 
,714 
,973 

 
 
Trabalho Fam Positiva Burnout 

Individuais 
Laborais 

,137 
,179 
,212 

,137 
,042 
,033 

6,130 
1,896 
2,074 

,000*** 
,114 
,106 

 
 
Familia Trab Positiva Burnout 

Individuais 
Laborais 

,217 
,232 
,277 

,217 
,015 
,045 

10,679 
,727 

3,075 

,000*** 
,575 

,030* 
 
 

* p≤ .050   ** p≤ .010  *** p≤ .001 
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De seguida, efetuaram-se análises comparativas com recurso a testes T-Student para 

amostras independentes em função das variáveis sexo, ter ou não filhos e estar ou não num 

relacionamento afetivo. Na Tabela 7, referente ao sexo, revelaram-se diferenças 

estatisticamente significativas para desgaste psíquico, indolência e burnout, sendo o sexo 

feminino quem demostrou níveis mais elevados em todas as dimensões. Ainda assim, 

salienta-se que o sexo masculino revela níveis muito próximos aos do sexo feminino nas 

diferentes dimensões.   

Tabela 7. Comparação de médias em função do sexo 
Dimensões (0-4)     Feminino (N=118)                 Masculino (N=63) t-Student Sig. 
Ilusão Pelo Trabalho  2,590 2,737 1,123 ,263 
Desgaste Psíquico 2,608 2,298 -2,020 ,045* 
Indolência 1,788 1,548 -2,010 ,046* 
Culpa 1,139 ,952 -1,568 ,119 
Burnout 1,695 1,478 -2,237 ,026* 
Trabalho Fam Negativa 1,480 1,391 -,967 ,335 
Familia Trab Negatva ,907 ,774 -1,636 ,104 
Trabalho Fam Positiva 1,176 1,156 -,222 ,825 
Familia Trab Positiva 1,283 1,171 -1,060 ,290 

* p≤ .050   ** p≤ .010  *** p≤ .001 
 

Na variável “ter ou não filhos” (Tabela 8) não se verificaram diferenças 

estisticamente significativas em nenhuma das dimensões, embora seja possível constatar que 

os níveis de desgaste psíquico são moderados, tanto para quem tem filhos, como para quem 

não. Os níveis de ilusão também se mantém elevados para profissionais com e sem filhos.  

Tabela 8. Comparação de médias em funçáo de ter filhos 
Dimensões (0-4)              Não (N=98)                            Sim (N=82) t-Student Sig. 
Ilusão Pelo Trabalho  2,608 2,676 -,536 ,593 
Desgaste Psíquico 2,543 2,451 ,617 ,538 
Indolência 1,709 1,705 ,034 ,973 
Culpa 1,110 1,037 ,640 ,523 
Burnout 1,647 1,592 ,580 ,563 
Trabalho Fam Negativa 1,511 1,372 1,583 ,115 
Familia Trab Negatva ,860 ,851 ,116 ,908 
Trabalho Fam Positiva 1,108 1,249 -1,549 ,123 
Familia Trab Positiva 1,214 1,283 -,677 ,499 

* p≤ .050   ** p≤ .010  *** p≤ .001 
 

Por fim no que toca à análise comparativa e à apresentação dos resultados, na Tabela 

9 está explicito que encontrar-se num relacionamento afetivo não demonstrou nenhum efeito 

significativo. Mas ainda que a diferença não seja significativa do ponto de vista estatístico, 

os níveis de ilusão pelo trabalho são níveis ligeiramente superiores para quem não está num 
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relacionamento afetivo, e mais baixos de desgaste psíquico, quando comparados com 

aqueles advogados que se encontram num relacionamento afetivo.  

 

Tabela 9. Comparaçao de médias em função de relacionamento afetivo 
Dimensões (0-4)              Não (N=30)                            Sim (N=149) t-Student Sig. 
Ilusão Pelo Trabalho  2,740 2,612 ,761 ,448 
Desgaste Psíquico 2,442 2,507 -,389 ,699 
Indolência 1,739 1,704 ,227 ,821 
Culpa 1,267 1,046 1,449 ,149 
Burnout 1,642 1,621 ,164 ,870 
Trabalho Fam Negativa 1,504 1,442 ,525 ,601 
Familia Trab Negatva ,933 ,846 ,845 ,399 
Trabalho Fam Positiva 1,233 1,158 ,624 ,534 
Familia Trab Positiva 1,453 1,204 1,849 ,066 

* p≤ .050   ** p≤ .010  *** p≤ .001 
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4. DISCUSSÃO  

 

Perante os resultados obtidos, e contrariamente ao espectável, os advogados 

demonstram níveis baixos de burnout. Santos (2012) corrobora estes resultados onde 

concluiu que os advogados sentem níveis baixos a moderados da síndrome.  

Na tentativa de explicar tal resultado, em primeiro lugar podemos constatar as 

características inerentes à amostra, pois no presente estudo os únicos requisitos para a 

participação baseavam-se numa participação voluntária e no facto de estar a exercer 

advocacia o que pode levar a que os resultados demonstrem o “Mito do Trabalhador 

Saudável” (Chowdhury, Shah, & Payal, 2017) que implica que os participantes se 

encontrassem saudáveis emocionalmente, pois um profissional com níveis elevados da 

síndrome muito provavelmente não estaria a trabalhar e não teria condições físicas ou  

psicológicas para o fazer, e por essa razão pode não estar  representado no estudo. Tal, vai 

de encontro à pontuação baixa na dimensão da culpa, que posiciona os advogados inquiridos 

no Perfil 1 do desenvolvimento de bunout, onde mesmo que venham a desenvolver a 

síndrome, são dotados de estratégias que os permitem contornar os sintomas. Alguma das 

estratégias utilizadas por estes profissionais passam, como já referido anteriormente, por 

utilizar trabalho emocional, incluindo a estratégia emocional surface acting, da qual não há 

aprofundamento suficiente que garanta a sua relação com o aparecimento do burnout (Allen, 

et al., 2000). Assim sendo, apesar da robustez psicológica e cognitiva que tais estratégias 

acarretam, podem efetivamente permitir uma estratégia de coping eficaz.   

Outra justificação para tal dado surge a partir do conceito “hardiness”, muito ligado 

a profissionais relacionados com a justiça e ao stress inerente da prática das suas funções. 

Este conceito diz respeito a traços de personalidade do profissional, relacionados com um 

grande sentido de controlo, pertença e flexibilidade cognitiva. No caso, estes trabalhadores 

utilizam estes altos níveis de stress, não como algo que os perturba e os imobiliza, mas pelo 

contrário como um plano para ação (Pierson et al., 2017).  

No referente aos resultados da análise comparativa, verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas no que toca ao sexo, em relação ao burnout. No presente 

estudo, foi o sexo feminino quem demonstrou níveis mais elevados de burnout total, 

exaustão e indolência. O mesmo já tinha acontecido em estudos anteriores, onde as mulheres 

apresentam niveis mais elevados de burnout comparativamente aos homens (Huang et al., 

2019; Patel, et al., 2012). É também condizente com a literatura pontuações mais altas na 
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exaustão emocional no sexo femino (Santos, 2012; Purvanova & Muros, 2010). Além de 

que, o facto de as mulheres nesta amostra terem demonstrado níveis mais altos em todas 

estas dimensões pode relacionar-se com o facto da amostra ser maioritariamente feminina, 

com cerca de 65% de mulheres inquiridas.  

Na presente amostra os valores de conflito trabalho-família revelaram-se baixos. Na 

tentativa de encontrar uma resposta para tal resultado, é possível constatar que, e como visto 

anteriormente, os advogados dedicam muito tempo da sua vida ao seu trabalho, o que implica 

limitarem o tempo a dispender em atividades não laborais. Segundo Tsai e colaboradores 

(2009) os advogados trabalham muito devido ao facto da sua profissão ter um papel central 

na sua vida. Por esse motivo são frequentemente rotulados de workaholics (Drew, Datta, & 

Howieson, 2015). Nesta linha de pensamento, situam-se aqueles profissionais da advocacia 

que consideram esta impossibilidade de conciliar ambos os domínios e que dão primazia ao 

trabalho. Estes, acreditam que a incompatibilidade de domínios é inerente ao facto de exercer 

advocacia, que constitui parte da sua identidade profissional, e que é necessária para serem 

bem-sucedidos (Boiarintseva & Richardson, 2019). Por essa razão não experienciam, ou 

sequer percecionam o conflito.   

Tal justificação pode ainda contribuir com uma das razões pelas quais os advogados 

mais novos experienciam mais conflito no presente estudo. O facto de ainda não terem 

desenvolvido essa identidade profissional pode significar que tenham que se esforçar mais 

numa fase inicial. Os advogados mais jovens sentem no seu início de carreira uma maior 

pressão organizacional, que os leva a trabalharem mais horas com o intiuito de aprimorar a 

sua prática e competência profissional, inclusive fora do seu horário laboral (Boiarintseva & 

Richardson, 2019). Ou seja, tal resultado poderá estar relacionado com a sua entrada recente 

no mundo profissional, e por deterem ainda escassas e pouco consolidadas ferramentas de 

trabalho (Krill, 2018). Acrescido de ser um período caracterizado pela dualidade da rápida 

acumulação de experiência e avanço profissional, assim como o avanço para a criação da 

sua própria família (Tremblay, 2016). 

No estudo vigente, os advogados que apresentaram niveis superiores de interação 

positiva entre a família e o trabalho revelaram-se menos exaustos e com pontuações mais 

baixas de burnout. Da mesma forma que, os participantes que experenciaram mais conflito 

foram aqueles que se revelaram sentir mais exaustos, com mais atitudes frias perante os 

outros e mais burnout total. Tal, é coerente com estudos de vários autores (Innstrand et al., 

2008; Rubab, 2017; Huang et al., 2019; Ulucan & Yavuz, 2019) que mostram a existência 
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de correlação positiva entre o burnout e conflito e da forma como estes se demonstram 

preditores recíprocos. Corroborado de igual forma por Rubab (2017) que demonstra que o 

conflito trabalho-familia perdiz o burnout, e inclusivamente pela forte evidência de que 

experienciar o burnout, afeta não só a vida laboral, mas também a vida pessoal (Gauche et 

al., 2017).  
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5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo pretendeu conhecer os níveis de burnout e conflito trabalho-família nos 

advogados, a sua interrelação e ainda se variavam em função de características 

sociodemográficas e laborais, tendo sido para o efeito formuladas três hipóteses.  

Considerando a Hipótese 1 (os advogados apresentavam níveis altos de burnout), e 

tendo em conta os resultados, é possível constatar que esta hipótese foi rejeitada, pois as 

pontuações situam-se em níveis baixos a moderados, nomeadamente níveis baixos de 

indolência, culpa e burnout e moderados de ilusão pelo trabalho e desgaste psíquico. 

Contudo, em todas as dimensões (exceto no burnout total) existiram participantes que 

pontuaram no nível máximo da escala (4), o que significa que o burnout nesta área 

profissional deve continuar a ser uma preocupação.  

No que se refere à Hipótese 2 (os advogados apresentam niveis altos de conflito 

trabalho-família), esta não se confirmou na totalidade pois os resultados não demonstraram 

níveis altos deste conflito. Comparativamente às outras formas de interação da vida familiar 

e profissional, foi o conflito trabalho-familia que apresentou pontuações mais altas, 

sobretudo nos participantes mais jovens, o que, mais uma vez, aumenta o enfoque na 

prevenção e no investimento de estratégias que permitam aos profissionais gerir mais 

eficazmente os vários domínios das suas vidas. 

De entre as variáveis sociodemográficas e laborais, apenas uma variável apresentou 

diferenças estatisticamente significativas: o sexo, e apenas para o burnout. Assim, a Hipótese 

3 (os niveis de burnout e conflito trabalho-familia variam em função de características 

sociodemográficas e laborais) foi apenas parcialmente confirmada, pois pelas análises 

comparativas verificou-se que foi o sexo feminino quem revelou níveis superiores de 

desgaste psíquico e indolência e ainda burnout total.  

Relativamente à Hipótese 4 (burnout e conflito trabalho-familia estão positivamente 

correlacionados e predizem-se mutuamente), os resultados permitiram confirmar a hipótese, 

uma vez que o burnout e o conflito trabalho-familia se correlacionaram positivamente e se 

demonstraram preditores mútuos. De salientar que o conflito neste estudo explicou o burnout 

em 44%, sendo que o conflito trabalho-familia foi o preditor mais robusto (32%). Já no que 

toca ao burnout, o conflito também se demonstrou seu preditor, sobretudo no conflito 

trabalho-familia (40%).  
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Foram encontradas algumas limitações no presente estudo, nomeadamente o facto de 

se tratar uma amosta de voluntários, e por essa razão os dados revelarem entraves de 

generalização, acrescido de uma amostra reduzida face ao total de advogados existente no 

contexto nacional.  Contudo, apesar de vários esforços e contactos para a sua ampliação foi 

esta a amostra possível.  

Ao longo de toda a pesquisa efetuada foi possível perceber que vão existindo mais 

estudos sobre os profissionais em questão, todavia ainda se revelam escassos a nível do 

contexto português, o que também constitui um entrave à interpretação dos resultados, pois 

podem sofrer algum tipo de eniviesamento cultural ou social. Deste modo, uma sugestão 

para investigação futura passa pela maior procura pela amostra em contexto português, assim 

como a análise de outras variáveis que possam dar a conhecer um pouco mais acerca dos 

advogados e da sua prática laboral, sobretudo ao nível de fatores de vulnerabilidade ou 

proteção relativamente ao burnout e ao conflito. Sugere-se ainda a exploração de variáveis 

que se relacionem com traços de personalidade (e.g. Neuroticismo, extroversão, etc.) e que 

possam contribuir para entender de forma mais elucidativa estratégias de coping utilizadas 

por estes profissionais. Também seria importante alargar o estudo e comparar diferentes 

áreas dentro da advocacia, no sentido de entender se existem diferenças em termos de 

vulnerabilidade ao burnout e conflito em função da especificidade de cada área. Seria de 

igual modo pertinente identificar os níveis de satisfação pelo trabalho e incluir variáveis 

como a retribuição monetária, e vinculação afetiva profissional pois noutros estudos parecem 

ser determinantes para a satisfação no trabalho e consequente bem-estar geral (Caetano, 

2003). Notoriamente também seria necessária uma maior e mais representativa amostra, 

sobretudo do sexo masculino.  

Ainda assim, o presente estudo pode demonstrar contributos úteis para se conhecer o 

estado psicológico deste grupo profissional. O facto de os níveis de burnout apresentarem 

em alguns participantes pontuação máxima, traduz a importância de alertar que estes 

profissionais são um público particularmente suscetível ao aparecimento da doença, pelas 

razões anteriormente apresentadas. Além disso, as pontuações obtidas pelos inquiridos mais 

jovens no tocante ao conflito e dos resultados indicarem que na presente amostra que quem 

sente mais conflito, sente mais burnout, reforça mais uma vez a necessidade de apostar numa 

lógica de prevenção, no sentido de sensibilizar quer as organizações, quer os próprios 

profissionais para os riscos psissociais a que estão sujeitos e educar para possíveis estratégias 

que lhes permitam salvaguardar a sua saúde mental, e em consequência o seu bem-estar 
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geral. Como o burnout é um processo, as consequências destes resultados só serão visíveis 

posteriormente, pelo que, e conforme afirma Taylor (2019) é essencial intervir e ser 

prudente, no sentido de identificar o problema e resolvê-lo precocemente, ao invés de 

aguardar que este desapareça por si só. O burnout gera sofrimento contínuo para o 

profissional, mas é necessária a distinção de conceitos como a ansiedade, depressão e 

burnout, pois representam construtos diferentes e continuam a ser frequentemente 

confundidos (Koutsimani et al., 2019).  

Além disso, este estudo permite verificar a facilidade com que o meio profissional 

pode afetar o familiar e vice-versa, o que procura chamar a atenção para o facto de ambos 

os domínios não serem indissociáveis, e que a sua gestão depende das proridades e objetivos 

de cada um, mas também das políticas organizacionais onde se encontra, pois serão mais ou 

menos benevolentes com estas necessidades. A interação positiva entre a família e o trabalho 

demonstrou consequências benéficas na presente amostra. Posto isto, as instituições que 

incorporem advogados devem ter em consideração essa premissa e facilitar e auxiliar os seus 

profissionais neste sentido, permitindo que consigam uma gestão o mais eficaz possível 

destes domínios, pois terão como consequência benéfica trabalhadores mais realizados, 

consequentemente mais produtivos e mais bem-sucedidos no seu trabalho.  

De realçar que perante a fragilidade em termos de saúde que o país e o mundo 

enfrentam no momento, e embora nos encontremos já numa fase de regresso à normalidade, 

a verdade é que os últimos meses assentaram na gestão da vida familiar e laboral num mesmo 

espaço, o habitacional. O impacto destes meses de teletrabalho e confinamento poderá ter 

repercursões negativas, como o aparecimento de burnout e por isso é necessária atenção 

redobrada e cuidados de saúde mental que sejam difundidos e facilmente assecíveis a todos 

os profissionais (Moreira, 2020).  

Por fim, perante todo este cenário, e pese embora sejam irrefutáveis os niveis de stress 

e as pressões a que os advogados estão sujeitos diariamente, parece-nos de toda a 

legitimidade realçar os níveis de ilusão pelo trabalho, que se revelaram razoáveis e que vão 

de encontro à literatura, que confere que quem escolhe esta profissão mostra-se bastante 

satisfeito com a sua escolha e que o  trabalho constitui efetivamente uma fonte de prazer 

para estes profissionais (Teichman et al., 2015).  
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