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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo perceber quais os fatores e 

impacto da síndrome de burnout na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol, e analisar as variáveis que lhes 

são fortemente associadas.  

A amostra ficou concluída com 302 atletas de futebol 

sénior, do género masculino, com idades compreendidas 

entre os 18 e 38 anos de idade.  

Para recolha dos dados usámos o Inventário Burnout para 

Atletas, a Escala de Satisfação do Suporte Social, o inventário 

de qualidade de vida, e um questionário 

sociodemográfico.  

Os resultados revelam que a síndrome de burnout, a 

satisfação com o suporte social e a qualidade de vida são 

influenciados pela idade, escolaridade, estado civil, 

escalão competitivo, lesões ou doenças atuais, tempo de 

deslocação para o treino, número de treinos semanais, 

período de treino e posição de jogo. A síndrome de 

burnout correlaciona-se negativa e significativamente com 

a qualidade de vida e com a satisfação com o suporte 

social, e estas duas influenciam-se positiva e 



significativamente.  

Revela ainda que os atletas ponta de lança e os da III 

divisão competitiva, sentem mais a síndrome de burnout, 

têm menor satisfação com o suporte social e menor 

perceção da qualidade de vida. Os atletas da II divisão 

competitiva sentem menos o impacto da síndrome de 

burnout e têm melhor perceção da qualidade de vida. Os 

atletas da 1ª liga sentem maior satisfação com o suporte 

social.  

 

Palavras-chave: burnout, suporte social e qualidade de 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT:  

 

 

This study has as objective to understand which are the 

burnout syndrome factors and its impact in the 

satisfaction with the social support and in the quality of 

life of professional athletes, and to analyse the variables 

which are strongly associated to them.  

The sample was concluded with 302 senior football 

athletes, males, aged from 18 to 38 years old.  

To gather the data the Athlete Burnout Inventory, the 

Satisfaction with Social Support Scale, the quality of life 

inventory, and a socio-demographic questionnaire were 

used. 

The results reveal that the burnout syndrome, the 

satisfaction with social support and the quality of life are 

influenced by the athlete’s age, level of education, marital 

status, competition ranking, injuries or current diseases, 

the time they spend getting to the training, the number of 

weekly trainings, the period of training and their position 

in the game. The burnout syndrome is negative and 

significantly correlated with the quality of life and with 

the satisfaction with social support, and these influence 

each other positive and significantly. The results also 



reveal that the strikers and the athletes from the III 

division of competition, feel the burnout syndrome more, 

have less satisfaction with social support and have a 

smaller perception of the quality of life. 

The athletes from the II division of competition feel the 

burnout syndrome impact less and have a better 

perception of the quality of life. The athletes from the 1st 

league feel a bigger satisfaction with the social support. 

 

Keywords: burnout, social support, and quality of life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN:  

 

 

Este estudio tiene como objetivo comprender cuáles son 

los factores del síndrome de burnout y su impacto en la 

satisfacción con el apoyo social y la calidad de vida de los 

deportistas profesionales de fútbol, y analizar las variables 

que están fuertemente asociadas a los mismos. 

La muestra se concluyó con 302 atletas de fútbol de alto 

nivel, hombres, de entre 18 y 38 años. 

Para recopilar los datos se utilizaron el Inventario de 

Burnout en deportistas, la Escala de Satisfacción con el 

apoyo social, el inventario de la calidad de vida, y un 

cuestionario socio-demográfico. 

Los resultados revelan que el síndrome de burnout, la 

satisfacción con el apoyo social y la calidad de vida son 

influenciados por la edad del atleta, su nivel de educación, 

estado civil, el ranking competitivo, las lesiones o 

enfermedades actuales, el tiempo que dedican a llegar al 

entrenamiento, el número de entrenamientos semanales, 

el periodo de entrenamiento y su posición en el juego. El 

síndrome de burnout es negativo y significativamente 

correlacionado con la calidad de vida y la satisfacción con 

el apoyo social, y estos se influyen mutuamente positiva y 



significativamente. Los resultados también revelan que los 

delanteros y los atletas de la III división competitiva, 

sienten más el síndrome de burnout, tienen menos 

satisfacción con el apoyo social y tienen una percepción 

menor de la calidad de vida. 

Los atletas de la II división competitiva sienten menos el 

impacto del síndrome de burnout y tienen una mejor 

percepción de la calidad de vida. Los atletas de la primera 

liga sienten una mayor satisfacción con el apoyo social. 

 

Palabras clave: burnout, apoyo social y calidad de vida 
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Resumen en Castellano 

 

Introducción 

El estrés es un concepto tan antiguo como la 

existencia humana, está relacionado con la supervivencia y 

adaptaciones humanas inherentes a la vida misma. 

El hombre es un ser eminentemente social, cuando 

interactúa con el medio ambiente es sujeto a las presiones 

de este, desencadena mecanismos químicos, físicos y 

hormonales, de defensa para sobrevivir en situaciones 

adversas a la condición humana. 

El estrés es un concepto polivalente y puede ser 

utilizado como estímulo, causa, efecto o reacción, se 

encuentran todavía en la literatura varias definiciones de 

este concepto. 

El primer autor que describió el estrés fue Hans 

Seyle en 1959, considerado una respuesta biológica como 

consecuencia de la percepción de una amenaza, causando 

uno desequilibrio en el cuerpo, cambiando su homeostasis. 

Sin embargo, cada persona tiene su propia manera 

de percibir el mundo que los rodea, e interpretarla de 

acuerdo con sus experiencias, lo que determinará cómo va 



II 

 

a reaccionar en ciertas situaciones,  por lo que el mismo 

evento adverso puede ser considerado estresante para una 

persona, pero puede no representar ninguna amenaza a 

otra persona. 

Se consideran agentes o factores de estrés, todos lo 

que cambian la homeostasis interna del individuo y 

requieren una adaptación. Según varios autores, éstos 

pueden ser externos o internos, de carácter físico, 

cognitivo o emocional (Lipp, 2003). También existen 

factores estresantes de por sí negativos, tales como el 

hambre y la sed, son esenciales para la supervivencia 

humana, otros pueden llegar a ser negativos, por la forma 

en que se interpretan.  

La respuesta al estrés tiene una componente de 

psicológica, fisiológica y conductual. En el nivel cognitivo 

la respuesta  depende de cómo se evalúa. A nivel 

conductual  las respuestas pueden ser de afrontamiento o 

ataque, evitación o escape y pasividad o colapso, en 

función de aprendizajes previa. 

Frente a situaciones estresantes, el individuo utiliza 

mecanismos psicológicos para reducir el impacto de los 

agentes estresantes, con el fin de recuperar el equilibrio 

homeostático,  utiliza estrategias cognitivas de evaluación 
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de la situación, del medio ambiente, de las experiencias 

pasadas, y dependiente de la maduración psicológica, que 

son llamadas estrategias de coping o afrontamiento. 

La vulnerabilidad al estrés incluye el riesgo de 

reaccionar negativamente, hacia determinado evento. 

Según Vaz Serra (2011) las personas más vulnerables al 

estrés son menos resistentes, y son aquellos que son más 

propensos a enfermarse. 

La experiencia del estrés prolongado, como 

resultado de la actividad profesional, puede conducir al 

síndrome de burnout. En la literatura no existe una 

definición unánime para definir el síndrome, sin embargo, 

parece haber un consenso, considerando que aparece 

debido al estrés laboral crónico, causando problemas y 

trastornos psicológicos nocivos, afectando la salud y la 

calidad de vida. 

Algunos investigadores asocian el síndrome de 

burnout  al estrés profesional, sin embargo otros la definen 

como resultado de esta exposición. 

La síndrome de burnout surge como consecuencia 

de la exposición prolongada al estrés derivado de la 

actividad laboral y se caracteriza por el agotamiento físico, 

mental y emocional, puede estar presente en diversos 
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campos profesionales. El aumento de las expectativas y la 

experiencia de síntomas ansiógenos,  aumentar la cantidad 

de situaciones de estrés y en consecuencia conducen a 

estados burnout, que resulta en daño físico y psicosocial 

(Leal, 1998; Ribeiro, 2007; Seabra, 2008; Silverio, 1995, 

Weinberg y Gould, 2007). 

El síndrome de burnout fue definido inicialmente 

para los profesionales con relaciones de ayuda, sin 

embargo hoy en día implica un concepto más amplio, se 

redefine como una crisis en las relaciones laborales, lo que 

puede existir en cualquier profesión. 

Freudenberger en 1974 fue el primer autor que 

describió el síndrome de burnout, como resultado de la 

devoción a un ideal, para lo cual movilizó una cantidad 

significativa de esfuerzo, sin embargo sin éxito, dando 

lugar a cambios emocionales, sentimientos de vacío y 

fracaso personal, inhabilitación  de la persona para el 

trabajo. Este ajuste sólo comenzó a mostrar síntomas en la  

actualidad, las investigaciones sobre este tema han sufrido 

importantes avances, fundamentada en perspectivas 

teóricas, en modelos que incluyen factores etiológicos de 

desarrollo y resultados, y en estudios longitudinales capaz 



V 

 

de establecer relaciones causales entre el síndrome, sus 

determinantes y sus consecuencias. 

Desde la conceptualización del síndrome de 

burnout, hecha por Freudenberger, se ha reconocido como 

un problema individual y social, que afecta lo equilibrio 

físico y psicológico de las personas. 

Según varios autores, el síndrome de burnout, se 

caracteriza por el agotamiento físico, mental y emocional, 

y puede estar presente en varias profesiones. Son 

propuestas diversas definiciones, pero todas involucran 

elementos comunes tales como: el ambiente de trabajo, las 

fuentes de estrés y el individuo; así como características: 

físicas, psicológicas, emocionales, sociales, sentimientos, 

actitudes, motivaciones y expectativas que generan estrés, 

malestar físico y la disfunción. 

La definición de Raedeke (1997) parece ser el más 

utilizado, caracteriza al síndrome como un agotamiento 

físico y emocional, disminución del sentido del logro, así 

como la creencia disminuida y la cínica creencia en el valor 

personal. 

El burnout entonces surge como una respuesta al 

estrés crónico laboral, donde los eventos principales son el 

agotamiento físico y emocional, la despersonalización y el 
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cinismo y la desrealización o inoperancia laboral, y sus 

consecuencias se reflejan en los planos individual, familiar, 

social, profesional y de organizativo. 

En este sentido burnout resultadron de una 

experiencia interna subjetiva, que conduce a sentimientos 

y actitudes negativas hacia el trabajo, con los demás y 

consigo mismo. 

El síndrome de Burnout se considera entonces un 

proceso individual y su desarrollo puede llevar años, es 

progresiva y grave, y no se puede notar de inmediato. 

El estrés existe en todas las profesiones, implica 

aspectos positivos que permitan el desarrollo personal y 

profesional, así como aspectos negativos debidos a los 

obstáculos y deterioro de actitud para trabajar. Ya que 

burnout, supera la experiencia individual e involucra sólo 

aspectos negativos, por la experiencia de sentimientos y 

situaciones ansiógenas continuos, que afectan el bienestar 

físico, mental y social, relacionadas con el absentismo y 

abandono incluso profesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el síndrome de 

burnout es uno de los problemas psicosociales 

importantes, debido a la gravedad de las sus 

consecuencias a nivel individual, social y organizacional 



VII 

 

(Ferenhof y Ferenhof, 2002; García, 1997; Schaufeli, 2003). 

En términos de trabajar, ocurre cuando el profesional 

percibe que las demandas exceden los recursos, activación 

y la emisión de una serie de reacciones emocionales, 

fisiológicas y/o de comportamiento, que cuando se viven 

tanto tiempo, lo que lleva al desgaste. 

La actividad profesional es necesaria para la 

supervivencia humana, es la fuente principal de 

satisfacción del Ser Social, que es esencial en la 

construcción de la identidad y puede proporcionar 

bienestar, equilibrio, salud, realización personal y 

profesional, así como puede causar molestias, 

desequilibrio, estrés, frustración y  enfermedad, por la 

exposición a factores de riesgo físicos y psicosociales. 

El deporte es un fenómeno sociocultural, y el fútbol 

es un deporte de mucho contacto físico e interpersonal, 

puede ser una fuente de estrés y burnout. Los atletas 

trabajan en los límites máximos de agotamiento, tanto en 

términos de entrenamiento y los juegos, y donde los 

entrenamientos y las competiciones son excesivos, puede 

afectar y debilitar la vida social del atleta, quien ya no 

tiene tiempo para algunas actividades que le dan placer, 
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ya sea con amigos, familiares, u otras representaciones 

sociales (Gould, Tuffey, Udry, y Loehr, 1996, 1997). 

El proceso de entrenamiento físico, táctico y técnico, 

así como los factores psicológicos debido a su complejidad, 

pudieran interferir y decidir sobre los resultados finales de 

las competiciones, así como también, pueden interferir con 

la continuidad de este deporte (Pires, Brandão, y 

Machado, 2005). 

Los jugadores profesionales de fútbol alcanzar la 

popularidad, el prestigio y la situación financiera, sin 

embargo, están expuestos a las presiones y los agentes 

estresantes que pueden interferir con el rendimiento 

deportivo. Es una profesión exigente e inestable, que 

requiere tiempo y dedicación diaria, donde el proceso de 

entrenamiento físico, táctico y técnico, así como los 

factores psicológicos pueden influir en los resultados, así 

como la continuidad de este deporte. 

Según Dosil (2004), hay varios factores que causan 

estrés en el deporte. 

El deporte por sí solo puede iniciar estrés, siendo 

considerado como una fuente de estrés (Berger, Pargman, 

& Weinberg, 2007). 
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El atleta tiene todavía que enfrentar adecuadamente 

y contar con estrategias de adaptación para hacer frente a 

las expectativas de los entrenadores, miembros del equipo, 

familia, amigos, apostadores y medios de comunicación, 

no sólo cuenta poseer una buena condición física, técnica y 

táctica excelente si las influencias y presiones son lo 

suficientemente fuertes como para interferir 

negativamente con el rendimiento, ingresos, metas y 

resultados. Por lo tanto, el rendimiento depende de la 

armonía entre el talento, la técnica, la táctica, la capacidad 

física, mental y emocional atleta.  

El síndrome de burnout comenzó a ser asociado en 

el deporte, cuando se descubrió que los atletas en la cima 

de sus carreras deportivas abandonaban el deporte, 

alegando que se habían agotado. 

Son varios los modelos teóricos del síndrome, 

aplicada al contexto deportivo, parece que hay un 

consenso, donde el atleta se somete los diversos factores 

de estrés de carácter social, afectivo, de entrenamiento 

deportivo, competitivos, familia, entre otros, en el 

desempeño de su trabajo que si no se puede poner en 

práctica estrategias de coping eficaces, lo que lleva al 
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agotamiento físico, emocional y social, pueden 

experimentar el síndrome burnout.  

El atleta usualmente continua o abandona su 

deporte, por el balance positivo o negativo que hace, una 

evaluación de los beneficios y los costos asociados con la 

práctica de este deporte, sin embargo, cada atleta ve su 

trabajo como una fuente de estrés o no, subjetivamente y 

propio. 

Así, el síndrome de burnout en el contexto del 

deporte, se presenta un conjunto de síntomas, donde las 

consecuencias pueden ser empujadas al límite, puede 

conducir el atleta al abandono del deporte. 

En la literatura encontramos una diversidad de 

concepciones y modelos explicativos del síndrome de 

burnout, aunque con diferentes concepciones teóricos, en 

la que cada autor trata de explicar la aparición de factores 

desencadenantes, los signos y síntomas. Sin embargo, en 

los deportes son esencialmente tres modelos explicativos 

del síndrome de burnout, el modelo cognitivo-afectivo de 

Smith, el modelo de respuesta negativa de stress de Silva, 

y el modelo de desarrollo de una identidad 

unidimensional y de control externo de Coackley. 
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Varios autores, dicen que el síndrome de burnout 

en relación con la salud produce síntomas físicos, 

psicológicos, cognitivos, emocionales, comportamiento 

defensivos, que dependerán de las características 

personales y circunstancias. Así, las dimensiones que da 

síndrome de burnout involucran la fatiga física y mental, 

despersonalización y baja profesional, donde las 

consecuencias ocurren a nivel individual, organizacional y 

social.  

Para desarrollar estrategias para la prevención del 

síndrome, tenemos que atender a las causas y síntomas, 

sin embargo, es en la prevención donde reside el 

tratamiento. Las causas son múltiples, dependerá de las 

características personales, de  la personalidad y de las 

características socio-demográficas, así como el tipo de 

actividad profesional y las variables organizacionales. 

Una vez diagnosticado el síndrome, importa 

invertir y promover la recuperación de lo profesional, 

tanto a nivel físico, táctico, técnico y psicológico. El 

tratamiento incluye psicoterapia, tratamiento 

farmacológico e intervenciones psicosociales dependiendo 

de la severidad y la especificidad de cada caso. 
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El síndrome de burnout tiene repercusiones 

negativas sobre la vida del individuo, reduce su calidad de 

vida y la capacidad de la productividad, como se refleja 

negativamente en la calidad y cantidad de trabajo 

producido. En este sentido, el atleta debe participar en 

estrategias de coping adaptativas, para controlar, reducir o 

tolerar las demandas provocadas por factores o agentes 

estresantes. 

El ser humano, como un ser eminentemente social, 

necesita el apoyo social, que implica relaciones 

interpersonales, y donde aparece su ausencia, tiene un 

impacto perjudicial en la vida de las personas. Es el apoyo 

social que permite a las personas para frente a los agentes 

estresantes, y su escasez tiene impacto en la salud física y 

mental. En este sentido, la falta o insuficiencia del apoyo 

social, es un factor que puede provocar estrés y síndrome 

de burnout. 

El apoyo social es el apoyo proporcionado por otras 

personas importantes en tiempos de necesidad. 

Según diversas investigaciones, el apoyo social 

tiene efectos de mediación sobre la protección de la salud 

y desempeña un papel importante en la recuperación de 

enfermedades, sigue desempeñando un papel importante 
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en la longevidad y la mortalidad, así como alivia el estrés 

en situaciones de crisis (Badoux, 2000; Bancila, 2006; 

Broadhead, Kaplan, James, Wagner, Schoenbach, 

Grimson, Heyden, Tibblin, & Gehlbach, 1983; Ell, 

Nishimoto, Mediansky, Mantell, & Hamovitch, 1992; 

Hanson, Isacsson, Janzon, & Lindell, 1989; Hohaus & 

Berah, 1996; Kessler, Price, & Wortman, 1985; Ornelas, 

1996; Ridder & Schreurs, 1996; Rutter & Quine, 1996; 

Schwarzer & Leppin, 1991; Wethingston & Kessler, 1986).  

La satisfacción con el apoyo social, a su vez, implica 

la evaluación cognitiva del individuo en relación con el 

tipo y la calidad del apoyo social, una evaluación subjetiva 

y personal. 

La satisfacción con el apoyo social es una variable 

de éxito para los ingresos y para el rendimiento deportivo. 

Por lo tanto, la satisfacción con el apoyo positivo 

social, contribuye para al bienestar general, promover la 

calidad de vida, puede sin embargo, la falta o la escasez de 

esta satisfacción social, conducen al estrés y el 

agotamiento, por lo que es importante para evaluar la 

satisfacción en su apoyo. 

La calidad de vida es un concepto que está en 

constante cambio en nuestra sociedad, ya que los factores 
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que influyen en la vida del día a día de las personas son 

múltiples determinados y están cambiando 

constantemente. 

La percepción que el individuo tiene de su calidad 

de vida, involucra la satisfacción en diversos ámbitos 

físico, psíquico y social (Cheik, Reis, Heredia, Ventura, 

Tufik, Antunes, & Mello, 2003). 

La calidad de vida incluye la satisfacción armoniosa 

de los objetivos y deseos de las personas, y se compone de 

un conjunto de factores subjetivos para garantizar la 

supervivencia, y los factores subjetivos como la felicidad, 

el amor, el placer y la satisfacción personal. La buena 

calidad de vida consta de cuatro áreas diferenciadas, la 

salud, emocionales, sociales y profesionales (Gonçalves & 

Villarte, 2004; Minayo, Hartz, & Buss, 2000). 

En la literatura, la definición de calidad de vida, no 

es consensual, no existe una definición clara ni un 

conjunto de instrumentos consensuales que la valoran, sin 

embargo, hay varios factores que influyen en la 

percepción de la calidad de vida, y es un concepto 

influenciado por la percepción individual. Sabemos que 

está estrechamente relacionado con el grado de 

satisfacción de que el individuo ha dado su vida, 
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subyacentes a varios factores y por cómo cada uno percibe 

el entorno en el que opera. 

El nivel de trabajo profesional, hay varios factores 

que afectan el bienestar,  la salud física y mental, así como 

la calidad de vida para los profesionales, con 

repercusiones individuales, sociales y organizacionales. 

Por tanto, es necesario identificar y analizar las situaciones 

de inducción de estrés, de modo que hay una intervención 

eficaz, con el fin de modificar o reducir al mínimo los 

efectos negativos, de modo que no interfieran con la 

calidad de vida del profesional. 

Dentro de los deportes, la calidad de vida y la salud 

no son una prioridad, pero sí el rendimiento deportivo, la 

eficiencia y los resultados, lo que provoca situaciones 

estresantes. A menudo, los cambios psicológicos preceden 

a los trastornos fisiológicos. Sin embargo, el individuo sólo 

tiene una buena calidad de vida, si es sano. 

Factores estresantes internos o externos pueden 

afectar a la calidad de vida del atleta profesional 

(Samulski, 2009). 

Todos los factores de superar el rendimiento y 

desempeño, donde los atletas están implicados, junto con 

las situaciones de la vida cotidiana, contribuyen a la 
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aparición de situaciones de estrés, que a su vez se 

considera como un indicador que deteriora la calidad de 

vida de lo deportista. 

Sin embargo, sabemos que los diferentes individuos 

difieren en cómo hacer frente a las mismas situaciones, 

donde cada uno tiene una manera particular de hacer 

frente a más diversas situaciones. 

Atletas profesionales de fútbol profesional, antes de 

que el mismo agente o factor estresante puede percibir de 

manera diferente, como un estímulo, desafío o amenaza, 

que difieren en reacción a los mismos estímulos, y puede 

ser considerado como una amenaza a un atleta y no se 

considera un peligro o amenaza a otro. El estrés crónico 

experimentado por la práctica de este deporte, puede 

conducir al síndrome de burnout, donde se no 

proporciona  o no está provisto un apoyo social adecuado, 

tendrá un impacto negativo sobre su calidad de vida y 

puede conducir a la enfermedad, el abandono del deporte 

e incluso la muerte.  

Los cambios sociales crean nuevos problemas todos 

los días, lo que resulta en la necesidad de entenderse y 

abordarse al promover el surgimiento de nuevas 

investigaciones sobre temas que ya existen, pero siguen 
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siendo válidos. 

 Hoy en día, existe una creciente necesidad en la 

adquisición de hábitos saludables que promuevan el 

bienestar y mejorar la calidad de vida, lo que es 

importante para detectar qué factores que  influyen en la 

calidad de vida de los atletas, en los entornos de 

entrenamiento y competición, para adoptar medidas 

preventivas,  para adquirir una mejora significativa en la 

calidad de vida de los atletas y en consecuencia un mayor 

rendimiento deportivo. 

Según Selye (1959) la esencia del descubrimiento 

científico no está viendo algo primero, pero sí en 

establecer una relación sólida entre lo ya conocido y lo 

desconocido hasta ahora. 

Vivimos en entorno de cambios rápidos en el nivel 

profesional, lo que hace que sea difícil lograr una armonía 

y un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, la 

productividad, la salud y el éxito, lo que lleva a la persona 

al estrés, al agotamiento físico y emocional. 

Todos los días nos enfrentamos a estresantes 

condiciones, sin embargo, la ausencia de estrés puede ser 

interpretado tan perjudicial como su exceso. Cuando 

entramos en falta de armonía, la calidad de vida, el 
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bienestar físico, psicológico y social es, se ven afectados.  

De acuerdo con esta perspectiva, el estrés es 

indispensable para el mantenimiento de la vida y las 

actividades diarias, siendo considerado un estímulo 

necesario para el cambio, para el crecimiento y para el 

desarrollo integral de la persona. Sin embargo, los altos 

niveles de estrés pueden conducir a enfermedades físicas 

y mentales que afectan a las relaciones personales, 

profesionales, familiares y sociales. 

Hoy en el nivel profesional, vivimos en un 

agotamiento físico y emocional, donde las exigencias del 

trabajo consumen grandes cantidades de tiempo, energía 

física y mental, que comprometen la dedicación y el 

compromiso del individuo con su actividad laboral, 

siendo vulnerable al fracaso, sin éxito, y a la insatisfacción 

laboral (Maslach, 2003; Maslach & Leiter, 1999).  

A nivel organizativo y de trabajo, los individuos 

están sujetos a múltiples presiones diarias, influyendo 

tanto a los individuos, como los grupos y la estructura 

organizativa. 

El burnout surge entonces como una síndrome 

específica que puede afectar uno individuo sano, por físico 

y mental al degradar física y psicológica, impactando en la 
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calidad de vida y satisfacción social, de manera breve 

transitorio y reversible o permanente, que puede 

constituir un peligro irreversible. 

La experiencia de estrés prolongado conduce a un 

desgaste, un estado de agotamiento físico, mental y 

emocional, que lleva a los atletas a desarrollar negativas 

de uno mismo, las actitudes negativas hacia las personas y 

otros trabajos, así como una pérdida del idealismo, 

energía y propósito. 

Sin embargo, hay varios factores que influyen en la 

satisfacción con el apoyo social y la percepción de la 

calidad de vida de los individuos (Marques, 2007). 

Antes de abandonar la carrera deportiva, el atleta 

puede experimentar agotamiento, cansancio físico, mental 

y social. A menudo, el cese de deportes surge no sólo 

como consecuencia de burnout, pero también en respuesta 

a la falta de satisfacción y la calidad de vida pobre 

El deporte puede causar trastornos físicos, 

psicológicos y sociales, puede influir en la satisfacción 

social y la calidad de vida de los atletas.  

Parece, pues, hay coexistencia entre el burnout y la 

insatisfacción social, y la disminución de la percepción de 

calidad de vida, se espera que los atletas que están 
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satisfechos muestra niveles claramente más bajos de 

burnout y una mejor percepción de la calidad de vida. Así 

como parece coexistir relación entre la satisfacción con el 

apoyo social y la percepción de calidad de vida, se espera 

que cuanto más satisfecho está un atleta con su apoyo 

social, mejor su percepción de la calidad de vida. Sin 

embargo, hay pocos estudios que lo muestran, no existente 

en los deportes. 

Sin embargo, el trabajo en sí mismo no genera 

estrés o burnout, ni buena o mala calidad de vida, y estos 

factores están relacionados con las características 

personales y de personalidad, así como las estrategias 

para la resolución de problemas de los individuos, lo que 

incluye su satisfacción con el apoyo social. 

Varias investigaciones se centran en la 

investigación de los factores de estrés, que pueden limitar 

el desarrollo de los atletas de alto nivel, sin embargo, es 

importante determinar el impacto y las consecuencias 

asociadas con el síndrome de burnout en relación con la 

satisfacción del atleta con el apoyo social y su percepción 

de la calidad de vida, con el fin de minimizar el estrés que 

causa la interferencia, que puede conducir al abandono de 

la carrera deportiva. 
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Pertinencia y motivación 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una 

preocupación creciente en la investigación, hay que darse 

cuenta de los efectos y el impacto del estrés y síndrome de 

burnout, en la calidad de vida de las personas, así como el 

nivel de satisfacción con el apoyo social. Como esta 

relación nunca ha sido estudiado, y dada la escasez de 

estudios sobre estos temas en jugadores profesionales de 

fútbol, y una vez que interfieren y afectan al atleta a nivel 

individual, organizacional y social, esta investigación 

parte como un estudio pionero. 

Objetivos y finalidad 

 Con la intención este estudio contribuyen a un 

avance en la investigación científica, a pesar de saber que 

está en la prevención del burnout, que se encuentra a su 

tratamiento, se establecieron como objetivos, en base a un 

contexto bio-psico-social de los  futbolistas profesionales, 

entender cuáles son los factores y los efectos del burnout 

en la satisfacción con el apoyo social y en la percepción de 

calidad de vida, y además, analizar las variables que están 

fuertemente asociadas con ellos. 
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En este sentido, las hipótesis se formularon las 

siguientes hipótesis de partida para el estudio empírico: 

H1: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, con respecto a 

variables socio demográfica edad. 

H2: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, con respecto a 

variables socio demográfica escolar. 

H3: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, con respecto a 

variables socio demográfica estadio civil. 

H4: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, en función de 

las lesiones o enfermedades presentes. 

H5: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, en función de 

la clasificación competitiva. 
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H6: Existe una relación estadísticamente 

significativa entre el período de entrenamiento habitual y 

nivel competitivo. 

H7: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, en función del 

número de entrenamientos semanales. 

H8: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, en función de 

lo número de entrenamientos semanales. 

H9: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, en función de 

lo tiempo de viaje de ida y vuelta para el entrenamiento.  

H10: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en la satisfacción 

con el apoyo social y en la calidad de vida, en función de 

la posición juego. 

H11: Cuanto más alto sea el nivel del síndrome de 

burnout menor es la satisfacción con el apoyo social y 

menor es la percepción de la calidad de vida del atleta. 
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H12: Cuanto mayor sea la satisfacción con el apoyo 

social de la atleta mejor es su percepción de la calidad de 

vida. 

Este estudio está delimitado a un contexto concreto 

de la práctica del fútbol profesional. En este sentido, los 

resultados deben leerse dentro de esta categoría 

profesional, ya que lo contexto  influencia y determina la 

dimensión de la experiencia y la percepción de estrés, 

burnout, satisfacción con el apoyo social y la percepción 

de la calidad de vida. 

Metodología 

La investigación se base en una metodología 

cuantitativa de y no experimental, a través de cuatro 

instrumentos de evaluación psicométrica, un cuestionario 

socio-demográfico y de la situación laboral, el inventario 

de burnout para los atletas (IBA), la escala de satisfacción 

con el apoyo social (ESSS), y el instrumento para la 

evaluación subjetiva de la calidad de vida WHOQOL-

BREF. 

Según Almeida & Freire (2000) lo  estudio es no 

experimental porque no hay ninguna manipulación de las 

variables independientes y ningún control sobre las 

diferencias interindividuales, donde los investigadores 
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sólo recogen los datos sin realizar ningún tratamiento o 

cambio. 

   De acuerdo con el objetivo del estudio y de acuerdo 

con las hipótesis, se seleccionaron las siguientes variables: 

a) La prevalencia del síndrome de burnout en futbolistas 

profesionales, medido por seis factores: desaliento, falta de 

energía, la expectativa de la ineficiencia, el agotamiento, la 

indiferencia y la excitabilidad, de acuerdo con el 

instrumento psicométrico inventario de Burnout para los 

atletas (IBA); 

 b) La satisfacción con el apoyo social, medido por cuatro 

dimensiones o factores, la satisfacción con la familia / 

amigos (SA) intimidad (IN), la satisfacción con la familia 

(SF) y las actividades sociales (AS), de acuerdo con el 

instrumento psicométrico la escala de satisfacción con el 

apoyo social;  

c) La calidad de vida, medido por los cuatro dominios, 

físicos, psicológicos, relaciones sociales y medio ambiente, 

de acuerdo con el instrumento psicométrico WHOQOL-

BREF; 

 d) Variables socio-demográficas, evaluados mediante un 

cuestionario socio-demográfico, construidos para tal fin, 

como edad, educación, estado civil, lesiones actuales, el 
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nivel competitivo, el número de entrenamientos 

semanales, periodo de entrenamiento habitual, tiempo de 

viaje de ida y vuelta para el entrenamiento y la posición 

de juego. 

Atendiendo a las peticiones formuladas a los 

autores de los instrumentos y su permiso, procedió a la 

selección de la muestra, la recogida de datos y análisis 

estadístico. 

La recolección de datos se llevó a cabo en los meses 

de marzo, abril y mayo de 2012, después de obtener la 

solicitud de autorización de clubes de fútbol y el 

consentimiento informado de los atletas. 

El análisis estadístico se realizó utilizando el 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versão 19.0 para Windows. 

Resultados 

La muestra se completa con 302 jugadores 

profesionales de fútbol, hombres, de edades 

comprendidas entre los 18 y 38 años de edad, siendo el 

soporte más representativo de 21-25 años. 

Son en su mayoría de nacionalidad portuguesa, 

soltera y sin hijos y con el 3 º ciclo de la educación 

secundaria. 
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Los encuestados profesionales pertenecen a 17 

equipos profesionales de fútbol, del escalón sénior, donde 

el 41,7% pertenecen a la III División, 21,5% a la II División 

y 36,8% a la I Liga. En cuanto a la posición que ocupan en 

el juego: 9,9% son porteros, 14,9%, defensas centrales, 

16,9% defensas lado, 17,9%, medio defensivos 15,2%, 

medio ofensivo 11,3% media ala, 7% delantero (punta de 

lanza) y 7% (atacante) avanzado.  

La mayoría de los entrenamientos de los atletas son 

en la noche y son en promedio cinco entrenamientos por 

semana. La mayoría no sufren de enfermedades o lesiones 

y no hay corrientes de siestas. 

El tiempo que pasan en los viajes de ida y vuelta 

por los entrenamientos se encuentra en 36 minutos de 

media, que van desde un máximo de 180 minutos y un 

mínimo de 4 minutos. 

La consistencia interna de la escala se evaluó 

mediante el coeficiente de los valores de consistencia 

interna alfa de Cronbach para la referencia y sigue la 

clasificación de Hill y Hill (2005). Valores de consistencia 

interna superiores a 0,7, muestran que los instrumentos 

psicométricos pueden considerarse exacta y fiable, ya que 

la variable que se quiere medir. 



XXVIII 

 

Los valores encontrados para el síndrome de burnout van 

desde un mínimo de 0.689 (débil pero aceptable) de la 

excitabilidad dimensión y un máximo de 0.882 (bueno) 

dimensión en la consternación. En la dimensión global de 

burnout obtuvo un alfa de Cronbach de 0,993 (bueno), que 

revela que el inventario tiene una buena consistencia 

interna, similar a la obtenida por el autor de la escala (α = 

0,92). 

Los valores encontrados para las subescalas de 

satisfacción con el apoyo social, van desde un mínimo de 

0,616 (débil pero aceptable) en la dimensión satisfacción 

con las actividades sociales y un máximo de 0,75 (bueno) 

en la dimensión satisfacción con amistades. En la 

dimensión global de la satisfacción con el apoyo social, se 

obtuvo un alfa de Cronbach de 0,851 (bueno), que revela 

que el inventario tiene una buena consistencia interna, 

similar a la obtenida por el autor de la escala (α = 0,83, α = 

0,74, α = 0,74, α = 0,64 y α = 0,85, respectivamente). 

Los valores de los dominios de la calidad de vida 

varían entre un mínimo de 0.714 (razonables) en las 

actividades sociales y un máximo de 0,801 (bueno) en el 

medio campo, que confirma los datos obtenidos por los 
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autores, revelando mar fiabilidad, validez y capacidad de 

respuesta de la aplicación. 

Las hipótesis del estudio fueron probados con una 

probabilidad del 95%, resultando en un nivel de 

significación del 5% (α) ≤ 0,05, lo que nos permite decir 

con un 95% de probabilidad si comprueba la validez de la 

hipótesis en estudio, la existencia de significación o 

relaciones entre las variables y se confirma si la 

probabilidad es menor que 0,05 y rechazándolo si se 

excede este valor. 

Los supuestos de estas pruebas, incluyendo el 

supuesto de normalidad de la distribución y la asunción 

de homogeneidad de varianza se analizaron con la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Levene. Una vez 

que las muestras se compararan en una dimensión 

superior a 30 sujetos se llevó a cabo de acuerdo con el 

teorema del límite central, las variables que se distribuyen 

normalmente. 

Para muchos autores, aun cuando los supuestos de las 

pruebas paramétricas no se cumplen, es más robusto que 

su alternativa no paramétrica.  

Los resultados revelaron que los atletas, en total, 

por debajo de la puntuación media de los niveles de 
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burnout, tienen altos niveles de satisfacción con el apoyo 

social y tienen una percepción razonable de la calidad de 

vida. 

En primera hipótesis, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en síndrome de burnout en 

función de la edad. Cuando los atletas envejecen, mayor es 

su percepción de la calidad de vida, aunque las diferencias 

no revelaron estadísticamente significativa. Los atletas de 

edades comprendidas entre 26 y 30 años muestran una 

mejor percepción de su satisfacción con la intimidad y se 

puede decir que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la satisfacción con el apoyo social, en el 

ámbito de la intimidad, en función de la edad. 

La segunda hipótesis de estudio revela que 

combinan los estudios con el fútbol no es fácil, la 

comprobación de que existen diferencias estadísticamente 

significativas en el síndrome de burnout, en las 

dimensiones energía, el cansancio y desinterés, 

dependiendo de la escuela, y son los atletas con la 

educación secundaria puntúan más por el síndrome. 

Encontramos que a medida que aumenta el nivel 

educativo, mayor es la percepción de los atletas de su 

calidad de vida, aunque en las diferencias no resultaron 
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estadísticamente significativas. Además, se observó que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en la 

satisfacción con el apoyo social en función de la 

escolaridad.  

En la tercera hipótesis encontró que los atletas 

casados sienten menos el síndrome de burnout y obtener 

mejores satisfacción con el apoyo social, aunque las 

diferencias no resultaron estadísticamente significativas. 

Sin embargo, encontramos que la calidad de vida, en el 

campo medio ambiente y físico son influenciados por el 

estado civil, donde los atletas casados tienen una mayor 

percepción de la calidad de vida en estas áreas. 

En la cuarta hipótesis se ha encontrado que el 

síndrome de burnout y la satisfacción con el apoyo social 

no se ven influidos por las lesiones o enfermedades 

actuales, debido a un pequeño porcentaje de los atletas 

revelar sufren de lesiones o enfermedades presentes. 

En la quinta hipótesis se encontró que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el síndrome 

de burnout dependiendo del nivel competitivo. Son los 

atletas de la III, División, del nivel de competición más 

bajo, los que se sienten más la excitabilidad en el 

agotamiento y los que tengan una calificación más alta en 
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la escala total del síndrome de burnout. Son los atletas del 

I División,  de la competición de mayor nivel, los que 

anotan más desinterés. Hay diferencias estadísticamente 

significativas en la satisfacción con el apoyo social 

dependiendo del nivel competitivo, es en los atletas de la 

primera liga, los que se sienten más satisfacción en las 

áreas de la amistad, la intimidad y en la puntuación total 

de la escala, y son los atletas del II división los que 

puntúan más para satisfacción con la familia. Existen 

diferencias estadísticamente significativas en la calidad de 

vida dependiendo del nivel competitivo, en el dominio 

físico, siendo los atletas de la II División  los que tienen 

una mejor percepción de este dominio. 

En la sexta hipótesis, encontramos que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el período de 

entrenamiento y el nivel competitivo, demostrando que 

los atletas que entrenan por la noche son de la III división, 

por la tarde de la II División y en el período de la mañana 

los de 1ª Liga.  

En la séptima hipótesis, encontramos que el 

número de entrenamientos por semana no afectó el 

síndrome de burnout, la satisfacción con el apoyo social, 

ni la calidad de vida de los atletas y puede considerar que 
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en un promedio los 5 entrenamientos semanales son 

adecuados para la práctica de este deporte. 

En la octava hipótesis se encontró que el periodo de 

entrenamiento influye significativamente  el síndrome de 

burnout, la satisfacción con el apoyo social y la calidad de 

vida de los atletas. Los atletas que entrenan por la noche 

tienen una puntuación más alta para el agotamiento 

ineficacia, excitabilidad y en la escala total del síndrome, 

así como son los atletas que se entrenan durante la 

mañana, los que más puntúan en el desinterés de la escala 

de burnout. En la satisfacción con el apoyo social, en el 

nivel de dominios amistades, la familia y la evaluación 

general de la escala, son atletas que entrenan por la tarde, 

los que muestran una mayor satisfacción para estos 

dominios. En la calidad de vida, en los campos físico y 

psicológico, son los atletas que entrenan por la tarde los 

que tienen una mejor percepción de calidad de vida en 

estas áreas. 

Después de probar la quinta, sexta y octava 

hipótesis, podemos decir que son los atletas de  la división 

menos competitivos y que entrenan por la noche, los que 

sienten más el síndrome de burnout, menor satisfacción 

con el apoyo social y menor percepción de la calidad de la 
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vida, en comparación con los niveles competitivos más 

altos. Son los atletas de la II División competitiva los que 

revelan niveles bajos del síndrome de  burnout y una 

mejor percepción de la calidad de vida. Son los atletas de 

1ªLiga  los que muestran una mayor satisfacción con el 

apoyo social. Los atletas que entrenan por la tarde 

mostraron niveles más bajos del síndrome de burnout, 

una mayor satisfacción con el apoyo social y una mejor 

percepción de la calidad de vida. También podemos 

concluir que los atletas de la III División tienen un mayor 

riesgo del síndrome de  burnout y abandonar su carrera 

deportiva. 

En la novena hipótesis, se encontró que el tiempo 

de viaje para el entrenamiento no influye el síndrome de 

burnout, pero influye la satisfacción con el apoyo social y 

la calidad de vida. En la satisfacción con el apoyo social, 

nos encontramos que a medida que aumenta el tiempo del 

viaje aumenta la percepción de apoyo social, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa, en área de la 

familia. En la calidad de vida se encuentra que a medida 

que aumenta el tiempo de viaje aumenta la percepción de 

la calidad de vida, siendo la diferencia estadísticamente 

significativa, en el dominio psicológico. 



XXXV 

 

En la décima hipótesis nos encontramos que la 

posición de partida influye en los niveles del síndrome de 

burnout, la satisfacción con el apoyo social y la calidad de 

vida. En el burnout existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los avanzados (atacantes) y delanteros 

(puntos la lanza), anotando más estos la ineficiencia y la 

excitabilidad. En dimensión de las amistades en la 

satisfacción con el apoyo social, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el portero y avanzado 

(atacante) con respecto en la delantero (punta de la lanza), 

teniendo los primeros una mayor percepción de esta 

ayuda. En las actividades sociales, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los porteros, 

avanzados (atacantes) y los medios defensivos, con 

respecto a la  delantero (punta de lanza), teniendo los 

primeros una mejor percepción de esta ayuda. En el 

ámbito psicológico de la calidad de vida, los medios 

ofensivos sienten una mayor percepción en esta área, en 

comparación con el portero, siendo las diferencias 

estadísticamente significativas. Podemos decir que la 

posición de delantero, tiene un mayor riesgo para el 

síndrome de burnout, sienten más ineficiencia y la 

excitabilidad, sienten menos satisfacción con el apoyo 



XXXVI 

 

social, en las actividades sociales y amistades, así como 

tienen una menor percepción de calidad de vida. También 

podemos decir que la posición de porteros y avanzados 

(atacantes) sienten una mayor satisfacción con en el apoyo 

social, en las amistades y actividades sociales, así como la 

posición de medio ofensivo tienen mayor percepción de la 

calidad de vida. 

En la undécima hipótesis encontrado que cuanto 

más altos son los niveles del síndrome de burnout, menor 

es la satisfacción con el apoyo social y menor es la 

percepción de la calidad de vida, de los jugadores 

profesionales de fútbol. 

En la duodécimo hipótesis encontrado que cuanto 

mayor es la satisfacción con el apoyo social del deportista, 

mayor es su percepción de la calidad de vida. 

Conclusiones  

Los futbolistas generalmente dedicar años para 

entrenamientos y competiciones, privándose a sí mismos y 

abdican en muchas otras cosas en su vida, dando 

prioridad a la competición deportiva, es notorio la 

dedicación incondicional, y sufren presiones causadas por 

las exigencias del deporte competitivo, y que lleva muchos 

atletas a sufrimiento físico y psicológico, que puede causar 
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el abandono de la profesión, poniendo en peligro su 

satisfacción con el apoyo social y su calidad de vida. 

Aunque, de la duración de la carrera de un atleta 

profesional no ser muy larga, a veces, surgen dudas en 

cuanto a la continuidad de la actividad, por el requisito 

del deporte. A menudo, el atleta excede sus límites, frente 

a una cantidad excesiva de ejercicio, el estrés, la ansiedad 

y la acumulación de competencias, junto con intervalos de 

recuperación son insuficientes, lo que lleva a la 

experiencia de estrés y burnout. 

De las definiciones conceptuales de burnout 

(Maslach y Jackson, 1981; Raedeke, 1997), que se describe 

en términos de agotamiento emocional, 

despersonalización, físico y mental, y de la reducida 

realización personal, es claro que tales elementos no son 

sólo de los contextos organizacionales existiendo también 

en el contexto del deporte (Fayos Benedicto y Benedito, 

2002; Pires, Brandão, y Machado, 2005). 

Además de varias investigaciones centradas en la 

investigación de los factores de estrés, que pueden limitar 

el desarrollo de los atletas de deportes del topo, se hizo 

importante para determinar el impacto y las 

consecuencias asociadas a este síndrome en relación con la 
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satisfacción del atleta con el apoyo social y su percepción 

de la calidad de vida. 

Sin embargo, encontramos que las diferentes 

estrategias, como el número de sesiones de entrenamiento, 

periodo de entrenamiento, pueden minimizar el impacto 

del síndrome, promover la satisfacción con el apoyo social 

y aumentar la percepción de calidad de vida, donde la 

identificación de estrategias positivas, permite diseñar 

programas preventivos de intervención durante la pre-

competición y en la competición. 

Esta investigación también demostró el papel 

desempeñado por la larga experiencia del atleta, la 

posición en juego y el nivel competitivo. 

Las causas del síndrome de burnout son múltiple 

determinadas, dependen de las características personales, 

de la personalidad y de las características demográficas, el 

tipo de actividad profesional y las características 

ambientales y sociales. Las características personales como 

la edad, sexo, estado civil, número de hijos, la 

personalidad, la consistencia, la motivación y el idealismo. 

Características de trabajo incluyen la ocupación, 

antigüedad en el empleo, los turnos de trabajo, la relación 

profesional, interpersonal, apoyo organizacional y la 
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satisfacción laboral. Las características ambientales 

incluyen el ambiente físico, cambio organizacional, los 

estilos de liderazgo, las normas institucionales, la 

autonomía, las recompensas y la seguridad. Las 

características sociales incluyen el apoyo social, la cultura 

y el prestigio. 

Los jugadores profesionales de fútbol, participan en 

el esfuerzo, preparación, entrega y sacrificio con el fin de 

mantener un nivel favorable de excelencia para lograr las 

metas y el éxito. En el deporte el síndrome refleja un 

conjunto de síntomas y consecuencias para bio-psico-

social, que pueden conducir a agotamiento del atleta, 

saturación e incluso el abandono deportivo. 

Esperamos contribuir un poco más al crecimiento 

de la psicología del deporte, con la esperanza de que 

psicólogos, los atletas, entrenadores, dirigentes 

deportivos, entandan y  ser conscientes de la complejidad 

del síndrome de burnout y deprendan que es en el 

tratamiento que  reside de la prevención. 

Para ello, es esencial para el desarrollo de 

estrategias de intervención, el cambio climático y el 

liderazgo organizacional, implementar estrategias de 

compensación para aumentar la satisfacción, reducir el 
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agotamiento físico y emocional del deportista, mejorar las 

condiciones de trabajo y crear ambientes saludables. 

Hoy en día existe una creciente necesidad de 

adquirir hábitos saludables que promuevan el bienestar y 

mejorar la calidad de vida de los deportistas con el fin de 

promover un mejor desempeño deportivo. Hay varias 

condiciones que pueden afectar la calidad de vida de un 

atleta, que incluyen la falta de satisfacción con el apoyo 

social,  las cargas a largo plazo y el exceso de 

entrenamiento, junto con períodos de recuperación 

inadecuados, la ocurrencia de lesiones, trastornos de la 

alimentación, el nivel competitivos y el número de 

ejercicios, posición de juegos y la competitividad 

exacerbada. 

 También podemos concluir que el estrés está 

íntimamente relacionado con el síndrome de burnout, 

donde la aparición del síndrome implica disminución de 

la satisfacción con el apoyo social y la disminución de la 

calidad de vida, experimentando el atleta una falta de 

armonía física, mental, emocional y de organización, 

participan en los sentimientos de desesperanza, 

desesperación e ineficaz, lo que lleva al agotamiento físico 

y emocional, baja realización, asociada con insatisfacción y 
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habilidad deportiva, desrealización deportes, las 

enfermedades y el abandono del deporte. 

En última instancia, los resultados de este estudio 

muestran que el síndrome de burnout, la satisfacción con el 

apoyo social y la calidad de vida son influenciados por la 

edad del atleta, su nivel de educación, estado civil, el 

ranking competitivo, las lesiones o enfermedades actuales, 

el tiempo que dedican a llegar al entrenamiento, el 

número de entrenamientos semanales, el periodo de 

entrenamiento y su posición en el juego. El síndrome de 

burnout es negativo y significativamente correlacionado 

con la calidad de vida y la satisfacción con el apoyo social, 

y estos se influyen mutuamente positiva y 

significativamente. Los resultados también revelan que los 

delanteros y los atletas de la III división competitiva, 

sienten más el síndrome de burnout, tienen menos 

satisfacción con el apoyo social y tienen una percepción 

menor de la calidad de vida. Los atletas de la II división 

competitiva sienten menos el impacto del síndrome de 

burnout y tienen una mejor percepción de la calidad de 

vida. Los atletas de la primera liga sienten una mayor 

satisfacción con el apoyo social. 
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Limitaciones y estudios futuros 

El presente estudio tenía algunas limitaciones, 

especialmente en cuanto a la escasez de estudios en 

jugadores profesionales de fútbol, lo que requiere una 

búsqueda más exhaustiva, con relacionado a otros 

deportes. 

Por otra parte, la recolección de datos no fue fácil 

porque no hemos obtenido el permiso de todos los clubes 

nacionales de fútbol profesionales, así como después de la 

autorización de los clubes para la investigación, no 

siempre los atletas eran disponibles para responder a los 

cuestionarios, tal vez por temor a que se está evaluando y 

de alguna manera pueden estar expuestos. 

La falta de estudios sobre los jugadores de fútbol a 

nivel de los instrumentos utilizado, dificulta las  

discusiones de los resultados. 

A pesar de la escala IBA evaluar el síndrome de 

burnout, no indica a partir de qué nivel se puede 

identificar a un atleta en burnout, ni la gravedad de 

burnout, así nos impide conocer la incidencia y la 

gravedad del síndrome (Silverio 1995). 

En cuanto a los estudios futuros, sería pertinente 

cruzar los datos con atletas de género femenino, así como 
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otras modalidades ya sea colectiva o individual, ya que 

hemos demostrado que el estrés y burnout en deportistas, 

es muy relevante para los profesionales en el área 

deportiva. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O stress é um conceito tão antigo como a existência 

humana, encontrando-se relacionado com a sobrevivência, sendo 

as adaptações humanas, inerentes à própria vida.  

O Homem é um ser eminentemente social, sempre que 

interage com o meio envolvente, fica sujeito às pressões deste, 

desenvolvendo mecanismos químicos, físicos e hormonais, de 

defesa para sobreviver, frente a situações ansiógenas ou 

adversas à condição humana. 

O stress, é um conceito polivalente, podendo ser usado 

como estímulo, causa, efeito ou reação, são ainda encontradas na 

literatura, várias definições para este conceito.  

O primeiro a autor a descrever o stress foi Hans Seyle, em 

1959, considerando-o uma resposta biológica, resultante da 

perceção de uma ameaça, desencadeando no organismo um 

desequilíbrio, alterando a sua homeostase.  

No entanto, cada pessoa tem a sua forma de perceber o 

mundo que o rodeia, e interpretá-lo de acordo com as suas 

vivências e experiências, que determinará a forma como vai 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 2 
 

reagir perante as situações, pelo que o mesmo acontecimento 

considerado adverso ou stressante para um indivíduo, pode não 

representar qualquer tipo de ameaça para outro indivíduo. 

São considerados agentes stressores, todos os que 

quebram a homeostase interna do indivíduo e exigem 

adaptação. Segundo vários autores, estes podem ser externos ou 

internos, de caráter físico, cognitivo ou emocional (Lipp, 2003). 

Existem ainda, os stressores inerentemente negativos, como a 

fome e a sede, essenciais à sobrevivência humana, outros podem 

tornar-se negativos, pela forma como são interpretados. 

A resposta ao stress tem uma componente psicológica, 

fisiológica e comportamental. Ao nível cognitivo a resposta a 

emitir, depende da forma como se avalia. Ao nível 

comportamental as respostas podem ser de enfrentamento ou 

ataque, evitamento ou fuga e passividade ou colapso, 

dependendo das aprendizagens prévias. 

Frente a situações de stress, o indivíduo usa mecanismos 

psicológicos para reduzir o impacto dos agentes stressores, de 

forma a retomar o equilíbrio homeostático, usando estratégias 

cognitivas de avaliação da situação, do ambiente, de experiências 

anteriores, e dependentes da maturação psicológica, que são 
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denominadas de estratégias de coping. 

A vulnerabilidade ao stress compreende o risco, de se 

reagir de forma negativa, perante determinado acontecimento. 

Segundo Serra (2011) os indivíduos mais vulneráveis ao stress 

são os menos resistentes, e são os que têm maior probabilidade 

para ficarem doentes.  

A experiência prolongada de stress, decorrente da 

atividade profissional, pode conduzir à síndrome de burnout. Na 

literatura não existe uma definição unânime para definir esta 

síndrome, no entanto parece existir um consenso, considerando 

que aparece devido ao stress crónico laboral, que origina 

problemas nocivos e disfunções psicológicas, bem como afeta a 

saúde e a qualidade de vida.  

Alguns investigadores associam a síndrome de burnout ao 

stress profissional, no entanto outros, definem como resultado 

desta exposição. 

A síndrome de burnout surge como consequência da 

exposição ao stress prolongado decorrente da atividade laboral e 

é caracterizada pelo esgotamento físico, psíquico e emocional, 

podendo estar presente nas diversas áreas profissionais. O 

aumento das expectativas e a experiência de sintomas 
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ansiógenos, aumentam a quantidade de situações de stress e 

consequentemente conduzem a estados de burnout, resultando 

em danos físicos e psicossociais para os indivíduos (Leal, 1998; 

Seabra, 2008; Silvério & Srebo, 1996; Weinberg & Gould, 2007).  

A síndrome de burnout foi inicialmente definida para os 

profissionais com relações de ajuda, no entanto hoje em dia, 

envolve um conceito mais abrangente, redefinido como uma 

crise nas relações de trabalho, podendo existir em qualquer 

profissão. 

Freudenberger em 1974 foi o primeiro autor a descrever a 

síndrome de burnout, segundo o qual resulta da devoção a um 

ideal, para o qual se mobilizou uma quantidade de esforços 

significativos, no entanto fracassados, que resultam em 

alterações emocionais, sentimentos de vazio e fracasso pessoal, 

incapacitando o indivíduo para o trabalho. Esta definição 

começou por apenas apresentar sintomas, no entanto, até à 

atualidade, as investigações sobre esta temática sofreram 

avanços importantes, fundamentados em perspetivas teóricas, 

em modelos que contemplam fatores etiológicos, de 

desenvolvimento e resultados, e em estudos longitudinais, 

capazes de estabelecer relações causais entre a síndrome, as suas 
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determinantes e consequências. 

Desde a conceptualização da síndrome de burnout, feita 

por Freudenberger, que tem vindo a ser reconhecida como um 

problema individual e social, que afeta o equilíbrio físico e 

psicológico dos indivíduos. 

Segundo vários autores, a síndrome de burnout, envolve 

um esgotamento físico, psíquico e emocional e pode estar 

presente nas mais diversas profissões. São propostas diversas 

definições, no entanto todas elas envolvem elementos comuns, 

como o ambiente de trabalho, as fontes de stress e o indivíduo, 

bem como fatores físicos, psicológicos, emocionais e sociais e 

envolvem caraterísticas igualmente comuns, como sentimentos, 

atitudes, motivos e expetativas que geram stress, desconforto e 

disfunções físicas. 

A definição de Raedeke (1997) parece ser a mais utilizada, 

caraterizando a síndrome como uma exaustão física e emocional, 

reduzida sensação de realização, bem como diminuída e cínica 

crença no valor pessoal. 

O burnout surge então, como resposta ao stress crónico 

laboral, em que as principais manifestações são exaustão 

emocional e física, a despersonalização e cinismo, e a 
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desrealização ou ineficácia laboral, e as suas consequências 

refletem-se ao nível individual, familiar, social, profissional e 

organizacional. 

Neste sentido o burnout resulta de uma experiência 

interna subjetiva, que conduz a sentimentos e atitudes negativas 

perante o trabalho, com terceiros e com o próprio. 

A síndrome de burnout é então considerada um processo 

individual e a sua evolução pode demorar anos, sendo 

progressiva e severa, podendo não ser percebida de imediato. 

O stress existe em todas as profissões, envolvendo aspetos 

positivos que permitem evolução individual e profissional, bem 

como aspetos negativos, devido aos obstáculos e deteorização 

atitudinal para o trabalho. Já a síndrome de burnout, ultrapassa a 

experiência individual e apenas envolve aspetos negativos, pela 

experiência na forma continuada de sentimentos e situações 

ansiógenas, que afetam o bem-estar físico, psíquico e social, 

envolvendo situações de absentismo e até abandono profissional. 

Face ao exposto, a síndrome de burnout é um dos grandes 

problemas psicossociais, devido à severidade das consequências, 

ao nível individual, social e organizacional (Ferenhof & 

Ferenhof, 2002; Garcia, 1997; Schaufeli, 2003). Ao nível do 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 7 
 

trabalho, verifica-se que quando o profissional percebe que as 

exigências excedem os recursos, desencadeiam um conjunto de 

respostas emocionais, fisiológicas e/ou comportamentais, que 

quando são vividas de forma prolongada, conduzem ao burnout. 

A atividade profissional é necessária para a sobrevivência 

humana, é a fonte primária de realização do Ser Social, sendo 

essencial na construção da identidade, podendo proporcionar 

bem-estar, equilíbrio, saúde, realização pessoal e profissional, 

assim como pode causar mal-estar, desequilíbrio, stress, 

frustração e doença, pela exposição a fatores de risco de natureza 

física e psicossocial. 

O desporto é um fenómeno sociocultural, e o futebol é 

uma modalidade desportiva de muito contacto físico e 

interpessoal, podendo ser fonte geradora de stress e de burnout. 

Os atletas trabalham nos limites máximos de exaustão, tanto ao 

nível dos treinos como dos jogos, onde o excesso de treino e 

competições, pode afetar e prejudicar a vida social do atleta, que 

deixa de ter tempo para certas atividades que lhe dão prazer, 

quer com amigos, família, ou outras representações sociais 

(Gould, Tuffey, Udry, & Loehr, 1996, 1997).  
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O processo de treino físico, tático e técnico, bem como os 

fatores psicológicos devido à sua complexidade, podem decidir e 

interferir nos resultados finais das competições, assim como, 

podem interferir na continuidade da modalidade e prática 

desportiva do atleta (Pires, Brandão, & Machado, 2005; Pires, 

Brandão, & Silva, 2006; Pires, Santiago, Samulski, & Costa, 2012). 

Os jogadores profissionais de futebol alcançam a 

popularidade, o prestígio e a condição financeira, no entanto, 

estão expostos a pressões e agentes stressores, capazes de 

interferir no desempenho desportivo. É uma profissão exigente e 

pouco estável, que exige tempo e dedicação diária, onde o 

processo de treino físico, tático e técnico, bem como os fatores 

psicológicos, podem interferir nos resultados, bem como na 

continuidade da prática desportiva.  

Segundo Dosíl (2004) são vários os fatores no desporto 

que causam stress. 

O desporto por si só pode desencadear stress, sendo 

considerado como uma fonte geradora de stress (Berger, 

Pargman, & Weinberg, 2007). 
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O atleta tem ainda que enfrentar adequadamente e 

possuir estratégias adaptativas para fazer face às expetativas dos 

treinadores, membros da equipa, familiares, amigos, claques e 

comunicação social, não adiantando possuir apenas uma boa 

condição física, excelente nível técnico e tático, se as influências e 

pressões forem suficientemente fortes, para interferir 

negativamente na sua performance desportiva, no rendimento, 

objetivos e resultados. Assim, a performance depende da 

harmonia entre o talento, a técnica, a tática, a capacidade física, 

mental e emocional do atleta. 

A síndrome de burnout começou a ser associada no âmbito 

desportivo, quando se verificou que os atletas no auge da sua 

carreira desportiva abandonavam o desporto, sustentando que 

se encontravam esgotados, conduzindo ao abandono. 

São vários os modelos teóricos da síndrome, aplicados ao 

contexto desportivo, parecendo haver um consenso, em que o 

atleta se encontra submetido a diversos agentes stressores de 

caráter social, afetivo, de treino, competitivos, familiares, entre 

outros, no decorrer da realização do seu trabalho, em que, se não 

conseguir implementar estratégias de coping eficazes, conduz ao 

esgotamento físico, emocional e social, podendo experienciar a 
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síndrome de burnout. 

O atleta por norma mantém ou abandona a sua prática 

desportiva, pelo balanço positivo ou negativo que faz, numa 

avaliação entre as recompensas e os custos associados à prática 

da modalidade desportiva, no entanto cada atleta encara o seu 

trabalho como fonte geradora de stress ou não, de forma 

subjetiva e própria. 

Assim, a síndrome de burnout em contexto desportivo, 

apresenta um conjunto de sintomas, onde as consequências 

podem ser levadas ao limite, podendo levar o atleta ao abandono 

da modalidade desportiva. 

Na literatura encontramos uma diversidade de conceções 

e modelos explicativos da síndrome de burnout, embora com 

conceções teóricas diferentes, onde cada autor procura explicar a 

ocorrência de fatores desencadeantes, sinais e sintomas. No 

entanto, no âmbito desportivo são essencialmente apontados três 

modelos explicativos da síndrome de burnout, o modelo 

cognitivo-afetivo de Smith, o modelo de resposta negativa ao 

stress de Silva, e o modelo de desenvolvimento de identidade 

unidimensional e de controlo externo de Coackley. 
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Diversos autores afirmam que a síndrome de burnout em 

relação à saúde produz sintomas físicos, psicológicos, cognitivos, 

emocionais, comportamentais e defensivos, que dependem de 

caraterísticas pessoais e das circunstâncias. Assim, as dimensões 

da síndrome de burnout envolvem o cansaço físico e psíquico, 

despersonalização e baixa realização profissional, onde as 

consequências acontecem ao nível individual, social e 

organizacional. 

Para desenvolvimento de estratégias de prevenção da 

síndrome, temos que estar atentos às causas e aos sintomas, no 

entanto é na prevenção que reside o tratamento. As causas são 

multideterminadas, dependem de caraterísticas pessoais, de 

personalidade e sociodemográficas, bem como do tipo de 

atividade profissional e de variáveis organizativas. 

Depois de diagnosticada a síndrome, importa reverter e 

promover a recuperação do profissional, quer ao nível físico, 

tático, técnico e psicológico. O tratamento envolve psicoterapia, 

tratamento farmacológico e intervenções psicossociais, 

dependendo da gravidade e especificidade de cada caso. 
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A síndrome de burnout tem repercussões negativas na 

vida do indivíduo, diminuindo a sua qualidade de vida e 

capacidade de produtividade, assim como se reflete 

negativamente na qualidade e quantidade de trabalho 

produzido. Neste sentido, o atleta deve envolver-se em 

estratégias de coping adaptativas, para controlar, reduzir ou 

tolerar as exigências causadas pelos agentes stressores.  

O Ser Humano, como um ser eminentemente social, 

necessita de suporte social, que envolve as relações interpessoais, 

e onde a sua carência, tem um impacto nefasto na vida dos 

indivíduos. É o suporte social que habilita os indivíduos a lidar 

com os agentes stressores, tendo a sua carência impacto na saúde 

física e mental. Neste sentido, a carência ou falha no suporte 

social, é um fator passível de conduzir ao stress e à síndrome de 

burnout. 

O suporte social é todo o suporte fornecido pelos outros 

significativos, em momentos de necessidade.  

De acordo com diversas investigações, o suporte social 

tem efeitos mediadores na proteção da saúde, bem como 

desempenha um importante papel na recuperação da doença, 

desempenha ainda um importante papel na longevidade e na 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 13 
 

mortalidade, assim como alivia o stress em situações de crise 

(Badoux, 2000; Bancila, 2006; Broadhead, Kaplan, James, 

Wagner, Schoenbach, Grimson, Heyden, Tibblin, & Gehlbach, 

1983; Ell, Nishimoto, Mediansky, Mantell, & Hamovitch, 1992; 

Hanson, Isacsson, Janzon, & Lindell, 1989; Hohaus & Berah, 

1996; Kessler, Price, & Wortman, 1985; Ornelas, 1996; Ridder & 

Schreurs, 1996; Rutter & Quine, 1996; Schwarzer & Leppin, 1991; 

Wethingston & Kessler, 1986).  

A satisfação com o suporte social, envolve por sua vez a 

avaliação cognitiva do indivíduo, em relação ao tipo e qualidade 

do suporte social disponível, numa avaliação subjetiva e pessoal. 

A satisfação com o suporte social é uma variável de 

sucesso para o rendimento e para o desempenho desportivo. 

Assim, a satisfação positiva com o suporte social, 

contribui para o bem-estar geral, promovendo qualidade de 

vida, podendo no entanto, a falta ou carência desta satisfação 

social, conduzir ao stress e à síndrome de burnout, pelo que 

importa avaliar a satisfação deste suporte. 

A qualidade de vida é um conceito que se encontra em 

constante mudança na nossa sociedade, uma vez que os fatores 

que influenciam o dia-a-dia dos indivíduos são 
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multiderterminados e estão em constante mudança. 

A percepção que o indivíduo tem da sua qualidade de 

vida, envolve a satisfação em vários domínios físicos, 

psicológicos e sociais (Cheik, Reis, Heredia, Ventura, Tufik, 

Antunes, & Mello, 2003). 

A qualidade de vida inclui a satisfação harmoniosa dos 

objetivos e desejos dos indivíduos, e consiste num conjunto de 

fatores subjetivos para garantir a sobrevivência, e fatores 

subjetivos, como a felicidade, o amor, o prazer e a realização 

pessoal. Boa qualidade de vida envolve quatro áreas distintas, a 

saúde, afetiva, social e profissional (Gonçalves & Vilarta, 2004; 

Minayo, Hartz, & Buss, 2000). 

Na literatura, a definição da qualidade de vida, não é 

consensual, não havendo uma definição clara do conceito, nem 

um conjunto de instrumentos consensuais que a avaliem, no 

entanto são vários os fatores que exercem influência na perceção 

da qualidade de vida, bem como é um conceito influenciado pela 

perceção individual.  

Sabemos que a qualidade de vida se encontra 

intimamente relacionada com o grau de satisfação que o 

indivíduo possui face à sua vida, subjacente a vários fatores e 
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pela maneira como cada um percebe o ambiente em que se 

insere. 

A nível do trabalho profissional, são vários os fatores que 

afetam o bem-estar, a saúde física e mental, bem como a 

qualidade de vida dos profissionais, tendo repercussões 

individuais, sociais e organizacionais. Pelo que se torna 

necessário identificar e analisar as situações indutoras de stress, 

para que haja uma intervenção eficaz, no sentido de minimizar 

ou modificar os efeitos negativos, para que não interfiram na 

qualidade de vida do profissional.  

No âmbito desportivo, a qualidade de vida e a saúde não 

são prioridade, mas sim a performance desportiva, o rendimento 

e os resultados, o que provoca de situações indutoras de stress. 

Muitas vezes alterações psicológicas antecedem distúrbios 

fisiológicos. No entanto, o indivíduo só tem uma boa qualidade 

de vida, se for saudável.  

Agentes stressores internos ou externos, podem afetar a 

qualidade de vida do atleta profissional (Samulski, 2009). 

Todos os fatores para a superação de rendimento e 

performance, em que os atletas se envolvem, juntamente com as 

situações de vida diária, contribuem para o aparecimento de 
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situações de stress, que por sua vez é considerado como 

indicador de que desequilibra a qualidade de vida do 

desportista. 

No entanto, sabemos que diferentes indivíduos diferem 

na forma como lidam com as mesmas situações, onde cada um, 

tem um modo particular de lidar com as mais variadas situações. 

Altetas profissionais de futebol diante do mesmo agente 

stressor, podem percebê-lo de maneira diferente, como um 

estímulo, desafio ou ameaça, diferenciando-se na reação ao 

mesmo estímulo, podendo ser considerado como ameaçador 

para um atleta e nem ser considerado como perigo ou ameaça 

para outro. O stress crónico experienciado pela prática da 

modalidade desportiva, pode conduzir à síndrome de burnout, 

onde se não estiver provido de um suporte social adequado, vai 

interferir negativamente na sua qualidade de vida, podendo 

levar à doença, ao abandono da modalidade e até à morte. 

As mudanças sociais criam novos problemas, a cada dia, 

surgindo a necessidade de serem compreendidos e solucionados, 

promovendo o aparecimento de novas pesquisas sobre temática 

já existentes.  
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Hoje em dia, existe cada vez mais uma necessidade de 

adquirir hábitos saudáveis, que promovam o bem-estar e 

melhorem a qualidade de vida, pelo que importa detetar quais 

os fatores que influenciam a qualidade de vida dos atletas, nos 

ambientes de treino e competição, para adotar medidas 

preventivas, para adquirir uma melhora significativa na 

qualidade de vida dos atletas e, consequentemente, um maior 

desempenho desportivo. 

Segundo Selye (1959, p.5) “o que constitui a essência da 

descoberta científica não é ver alguma coisa primeiro, mas 

estabelecer uma sólida relação entre o que já se conhecia e o que 

até então desconhecido”. 

Vivemos num ambiente de rápidas mudanças ao nível 

profissional, o que torna difícil atingir uma harmonia e um 

equilíbrio entre a vida familiar e profissional, produtividade, 

sucesso e saúde, conduzindo o indivíduo ao stress, ao desgaste 

físico e emocional.  

Diariamente enfrentamos situações indutoras de stress, no 

entanto a ausência de stress pode ser interpretada tão nociva 

quanto o seu excesso. Quando entramos em desarmonia, a 

qualidade de vida, o bem-estar físico, psíquico e social fica 
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deveras afetado. 

Segundo esta perspetiva, o stress torna-se indispensável 

para a manutenção da vida e das atividades diárias, sendo 

considerado um estímulo necessário para a mudança, para o 

crescimento e para o desempenho geral do indivíduo. No 

entanto elevados níveis de stress podem originar doenças físicas 

e mentais, que afetam as relações pessoais, profissionais, 

familiares e sociais.  

Hoje em dia ao nível profissional, vivemos num desgaste 

físico e emocional, onde as exigências laborais consomem grande 

quantidade de tempo, energia física e mental, minando a 

dedicação e o compromisso do indivíduo com a sua atividade 

laboral, tornando-o vulnerável ao fracasso, ao insucesso e à 

insatisfação com o trabalho (Maslach, 2003; Maslach & Leiter, 

1999).  

Ao nível organizacional e de trabalho, os indivíduos estão 

sujeitos a pressões diárias multideterminadas, influenciando 

tanto os indivíduos, como os grupos e a estrutura 

organizacional.  
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O burnout surge então, como uma síndrome específica que 

pode afetar um indivíduo saudável, através da deteorização 

física e psíquica, com repercussões na qualidade de vida e na 

satisfação social, de forma transitória breve e reversível, ou de 

forma duradoura, podendo constituir um dano irreversível.  

A experiência prolongada de stress conduz ao burnout, a 

estados de esgotamento físico, mental e emocional, que leva os 

atletas a desenvolver autoconceito negativo, atitudes negativas 

em relação às pessoas de trabalho e outros, bem como a uma 

perda de idealismo, energia e finalidade. 

No entanto, são vários fatores que exercem influência na 

satisfação com o suporte social e na perceção da qualidade de 

vida dos indivíduos (Marques, 2007).  

Antes do abandono da carreira desportiva, o atleta pode 

experienciar o burnout, o esgotamento físico, psíquico e social. 

Muitas vezes o abandono da prática desportiva surge não 

apenas como consequência de burnout, mas também em resposta 

à falta de satisfação e fraca qualidade de vida 

O desporto pode causar desordens físicas, psicológicas e 

sociais, podendo influenciar a satisfação social, bem como a 

qualidade de vida dos atletas.  
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Parece então, haver coexistência entre o burnout e 

insatisfação social, e diminuição perceção da qualidade de vida, 

sendo de esperar que atletas que se encontrem satisfeitos 

evidenciem menores níveis indicadores de burnout e melhor 

perceção da qualidade de vida. Assim como parece coexistir 

relação entre a satisfação com o suporte social e a perceção da 

qualidade de vida, sendo de esperar que quanto mais satisfeito 

estiver o atleta com o seu suporte social, melhor a perceção da 

qualidade de vida. No entanto são poucos os estudos que o 

evidenciem, quer para a população geral, sendo inexistentes no 

âmbito desportivo.  

No entanto o trabalho por si só não gera stress nem 

burnout, nem boa ou má qualidade de vida, sendo que estes 

fatores se encontram relacionados com as caraterísticas pessoais 

e de personalidade, bem como às estratégias de resolução de 

problemas dos indivíduos, que envolve a sua satisfação com o 

suporte social. 

 Diversas investigações centram–se em investigar os 

agentes stressores, que podem limitar o desenvolvimento 

desportivo dos atletas de alto nível, no entanto é importante 

determinar o impacto e as consequências associadas à síndrome 
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de burnout, relativamente à satisfação do atleta com o suporte 

social e à sua perceção da qualidade de vida, com o objetivo de 

minimizar as interferências causadoras de stress, que podem 

conduzir ao abandono da carreira desportiva.  

Esta investigação encontra-se estruturada em duas partes. 

A primeira parte destina-se aos aspetos teóricos, constituído por 

um capítulo de enquadramento teórico. A segunda parte 

envolve o estudo empírico, constituído por três capítulos, o 

enquadramento metodológico, os resultados, as conclusões e 

discussões dos resultados. 
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ELABORAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Existe uma crescente preocupação na investigação, em 

perceber os efeitos e impacto do stress, bem como da síndrome 

de burnout, na qualidade de vida dos indivíduos, bem como ao 

nível da sua satisfação com o suporte social.  

Como nunca foi estudada esta relação, e dada a escassez 

de estudos empíricos em Portugal, relativamente a estas 

temáticas, nos atletas profissionais de futebol e uma vez que 

interfere e prejudica o atleta ao nível individual, social e 

organizacional, é neste sentido que se justifica a presente 

investigação, inscrevendo-se como pioneira. 

Pretendendo este estudo, contribuir para um avanço nas 

investigações científicas, apesar de saber que é na prevenção da 

síndrome de burnout, que reside o seu tratamento, 

estabeleceram-se como objetivos, partindo de uma abordagem 

biopsicossocial do contexto desportivo do atleta profissional de 

futebol, perceber quais os fatores e qual o impacto da síndrome 

de burnout na satisfação com o suporte social e na qualidade de 

vida, e analisar ainda, as variáveis mais fortemente associadas.  
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Neste sentido, foram formuladas as seguintes hipóteses de 

partida para o estudo empírico:  

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, no que diz respeito à variável 

sociodemográfica da idade. 

H2: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, no que diz respeito à variável 

sociodemográfica escolaridade. 

H3: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, no que diz respeito à variável 

sociodemográfica estado civil. 

H4: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função das lesões ou doenças atuais. 

H5: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do escalão competitivo. 
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H6: Existe relação estatisticamente significativa entre o 

período de treino habitual e o escalão competitivo. 

H7: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do número de treinos semanais. 

H8: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do período de treino. 

H9: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do tempo de deslocação de ida e 

volta para o treino.  

H10: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função da posição de jogo. 

H11: Quanto mais elevados são os níveis da síndrome de 

burnout menor é a satisfação com o suporte social social e menor 

a perceção da qualidade de vida do atleta. 

H12: Quanto maior for a satisfação com o suporte social do 

atleta melhor é a sua perceção de qualidade de vida. 
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Este trabalho encontra-se delimitado a um contexto 

específico da prática de futebol profissional. Neste sentido, os 

resultados terão que ser lidos dentro desta categoria profissional, 

uma vez que o contexto influência, e determina a perceção e a 

dimensão da experiência de stress, da síndrome de burnout, da 

satisfação com o suporte social e da perceção da qualidade de 

vida. 
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1. O Stress 

 

 

A etimologia do termo stress, deriva do Latim strictus, 

stringo, stringere, e em português significa constrição, restringir, 

comprimir, cerrar, reduzir, deformar, esticar e apertar. É 

considerado um sistema interativo, entre o indivíduo e o 

ambiente, que deteora a qualidade de vida de milhões de 

pessoas no mundo, usado para designar opressão e desconforto 

ou adversidade (Leal, 1998; Seabra, 2008; Serra, 2011).  

Desde a época do homem primitivo que este desenvolvia 

mecanismos químicos e hormonais de defesa, para sobreviver, 

frente a situações percebidas como ameaçadoras ou adversas à 

própria sobrevivência. Assim, o stress é um conceito tão antigo 

como a existência humana e está intimamente relacionado com a 

sobrevivência da espécie, uma vez que os estímulos que exigem 

adaptações humanas, são inerentes à própria vida e sempre que 

o indivíduo interage com o ambiente físico e social, fica sujeito às 

pressões deste (Frasquilho, 2005).  
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São várias as definições do conceito de stress que podemos 

encontrar na literatura. É ainda um vocábulo polivalente, sendo 

ao mesmo tempo usado como estímulo, causa, efeito e reação. 

O primeiro autor a descrever o stress, foi o fisiologista 

Hans Seyle, em 1950.  

Segundo Seyle (1959) quando o indivíduo é sujeito a 

situações de intenso stress, o organismo prepara-o para a luta ou 

fuga, através do sistema parassimpático, sendo considerado uma 

resposta biológica. A perceção de estímulos stressores, provocam 

excitação emocional, que por sua vez, perturba a homeostase do 

organismo. O stress atua no organismo, por uma sucessão de 

eventos que alteram a sua homeostase, resultando por norma 

numa resposta inadequada e prejudicial, que provocam 

desequilíbrio no organismo. 

Desta forma, o organismo reage, verificando-se 

modificações na estrutura e composição química do corpo, 

denominado por Seyle (1959) de Síndrome Geral de Adaptação 

(SAG), que se desenvolve em três fases (Figura 1): 
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Figura 1. Fases da Síndrome Geral de Adaptação, proposto por Seyle, 1959. 

 

 

1. A primeira fase corresponde à reação de alarme ou de 

alerta, que ocorre quando os estímulos stressores 

começam a agir, o corpo fica em choque e começa a 

reagir, na presença do estímulo stressor, ocorrendo a 

libertação de adrenalina, que promove respostas 

imediatas do stress.  

O organismo é mobilizado para situações de 

emergência (luta ou fuga).  

A resposta do organismo ao stress inicia-se pela 

ativação do sistema nervoso simpático e do eixo 
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hipotálamo-pituitária- adrenal (HPA).  

 

2. A segunda fase é denominada de defesa ou resistência, 

que origina as consequências mentais, emocionais e 

físicas, pela permanência do agente stressor e na 

tentativa de o organismo se adaptar e manter a 

homeostase.  

Nesta fase o córtex da glândula adrenal liberta os 

glicocorticóides, que favorecem o metabolismo 

glicídico; 

 

3. A terceira e última fase, corresponde à exaustão, onde 

falham os mecanismos adaptativos, ficando o 

organismo em stress, ocorrendo queda da imunidade 

do organismo, ficando susceptível a doenças físicas e 

psíquicas (denominadas por Seyle (1959) de “doenças 

de adaptação).  

Nesta fase, a resistência do organismo diminui, ocorre 

desequilíbrio, pela incapacidade de adaptação frente à 

persistência dos agentes stressores.  
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Assim, pela exposição prolongada ao estímulo 

estressor, ocorre a fase de exaustão, verificando-se que a 

resistência ao estímulo stressor diminui, reduzindo os 

níveis de glicocorticóides, ocorrendo a queda da 

imunidade do organismo. 

 

Lazarus e Folkman (1984) verificaram que a perceção ou 

apreciação do meio, desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento do stress. Propuseram a perspetiva, de que 

uma reação negativa ao stress, ocorre quando um indivíduo 

avalia o agente stressor como uma ameaça, e reconhece que os 

recursos pessoais são insuficientes, para satisfazer as exigências 

da situação stressante. 

Cada indivíduo tem a sua forma de perceber o mundo 

que o rodeia, e interpretá-lo em função das vivências e 

experiências, ao longo do ciclo da vida, que determinará a forma 

como reagirá em determinada situação. Desta forma, um agente 

pode ser stressor para um determinado indivíduo, enquanto o 

mesmo agente stressor, pode não representar qualquer perigo ou 

ameaça para outro indivíduo. Assim, quando o indivíduo se 

confronta com acontecimentos de vida, que são avaliados como 
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perturbadores, reage e emite uma resposta psicofisiológica, de 

forma a tentar gerir e controlar esses acontecimentos (Hallman, 

Perski, Burrell, Lissper, & Setterlind, 2002; Lipp & Tanganelli, 

2002; Sousa, 2006; Tenenbaum, Jones, Kitsantas, Sacks, & 

Berwick, 2003). 

Por tal, o stress surge como resposta do indivíduo, quando 

tem que enfrentar situações que exigem adaptação e que são 

interpretadas por ele, como desafio ou ameaça.  

Desta forma, a interpretação e a emoção causada por 

acontecimentos stressores, iniciam um conjunto de eventos 

bioquímicos, que levam a descargas hormonais, a fim de 

preparar o organismo a enfrentar e restabelecer o equilíbrio ou 

homeostase (Seyle, 1959). 

O stress só se verifica perante situações de grande tensão e 

que desencadeam experiências stressantes, encaradas pelo 

indivíduo como ameaça (Serra, 1999). 

Contudo, o stress desempenha um papel importante na 

adaptação do indivíduo e pode motivar para a ação. Neste 

sentido, o stress pode ter um impacto positivo ou negativo na 

vida do indivíduo, diferenciando-se em eustress, que envolve 

uma condição de stress dinamizadora e que contribui para a 
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realização pessoal, e em distress, que por sua vez é desgastante e 

improdutiva (Jesus, 2002; Leal, 1998; Loreto, 2000; Mendonça, 

Gonçalves, Henrique, & Silva, 1993; Selye, 1980; Sousa, 2006; 

Serra, 2005).  

O eustress, corresponde a uma fase ascendente, desejada e 

positiva, onde o indivíduo encontra a vitalidade, o otimismo, a 

lucidez, o bem-estar, o vigor físico, a alegria, as boas relações 

interpessoais, a motivação, a alta produtividade e a criatividade. 

Para o indivíduo, existe um nível ótimo de estímulos, que 

equivalem ao funcionamento positivo, à motivação para viver e 

trabalhar, ao rendimento e à realização pessoal. No entanto, 

superado este ponto de boa adaptação, entra-se numa fase de 

declínio, onde se instala a fadiga, a irritabilidade, o pessimismo, 

a falta de motivação, a falha de concentração, a incapacidade de 

decidir, a depressão, as doenças, a ineficácia, os acidentes e a 

baixa produtividade, que se denomina de distress. A síndrome de 

burnout surge nesta última fase de distress (Jesus, 2002; Leal, 1998; 

Loreto, 2000; Mendonça, Gonçalves, Henrique, & Silva, 1993; 

Selye, 1980; Sousa, 2006; Serra, 2005).  

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 40 
 

Segundo Serra (2011), os indivíduos mais vulneráveis, são 

os menos resistentes, e os que têm maior probabilidade de ficar 

doentes e vice-versa.  

Pelo que, a vulnerabilidade ao stress, depende das forças e 

fraquezas inerentes às características individuais e da vida, e 

consiste no risco de se reagir de forma negativa, perante 

determinado acontecimento. A vulnerabilidade ao stress, 

encontra-se relacionada com três fatores, os biológicos, os 

psicológicos e os sociais (Pinto, Lima, & Silva, 2003; Seabra, 2008; 

Sousa, 2006; Tenenbaum, Jones, Kitsantas, Sacks, & Berwick, 

2003; Serra, 2000): 

 

1. Os fatores biológicos incluem a vulnerabilidade genética e 

biológica ou a carga genética herdada;  

 

2. Os fatores psicológicos envolvem a forma individual de 

percecionar o mundo e está relacionado com a história 

pessoal; 

 

3. Os fatores sociais incluem as relações sociais e o estatuto 

social. 
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Os estímulos ou pressões com que cada indivíduo tem 

que lidar, são denominados de agentes stressores, fontes ou 

fatores de stress (Goldberg & Brenitz, 1993).  

Estes agentes stressores, contemplam todas as situações ou 

condições que quebram a homeostase interna e exigem uma 

adaptação do indivíduo, podendo ser internos ou externos, de 

caráter físico, cognitivo ou emocional (Lipp, 2003). 

Inicialmente, os estímulos internos ou externos são 

percebidos pelos órgãos sensoriais, enviando a informação ao 

cérebro, que por sua vez, são submetidos a uma interpretação 

cognitiva (no neocórtex) e outra emocional (no sistema límbico), 

se representarem ameaça ou desafio, iniciando uma resposta ao 

stress. 

De acordo com Lipp (2003), o organismo obtém energia 

para dispender, em duas fases, quando interpreta como 

ameaçador o agente stressor: 

 

1. Na primeira fase, o hipotálamo ativa o sistema nervoso 

simpático, que alerta as glândulas adrenais, que por 

sua vez, conduzem à libertação de epinefrina ou 

dopamina, na corrente sanguínea, para uma reação 
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imediata ao stress.  

No indivíduo ocorre o aumento do ritmo cardíaco, 

dilatação dos pulmões, maior absorção de oxigénio, 

contração dos vasos sanguíneos, libertação de glicose e 

ácidos gordos, bem como libertação de endorfinas. 

 

2. Na segunda fase, o cérebro aciona o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA), havendo libertação de 

corticotrofina pelo hipotálamo, que chega à pituitária, 

que por sua vez, produz a hormona 

adrenocorticotrófico, que é conduzida às glândulas 

adrenais, que libertam na corrente sanguínea a 

hidrocortisona ou cortisol, para reabastecer a energia. 

Quando esta continua a ser produzida, ficando em 

excesso no organismo, causa dano e doença, onde 

surge supressão da função imunológica, flutuação da 

tensão, armazenamento de gordura em excesso, entre 

outros. 
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Existem agentes stressores inerentemente negativos como 

a fome, a sede, no entanto outros tornam-se negativos pela forma 

como o indivíduo os interpreta (Lipp, 2003).  

Segundo Goldberg e Brenitz (1993) existem três categorias 

de agentes stressores ou fontes de stress, os cataclísmicos, os 

pessoais e os de fundo:  

 

1. Os cataclísmicos, que são intensos, súbitos e 

traumáticos, como por exemplo, as catástrofes e 

guerras;  

 

2. Os pessoais, que se ligam aos acontecimentos de vida 

diária, são intensos, esperados ou inesperados;  

 

3. Os de fundo, que são os quotidianos, e os de maior 

risco psicossocial, no entanto, são de mais fraca 

intensidade, mas repetitivos, rotineiros e cumulativos, 

daí o risco associado;   
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A resposta ao stress possui uma componente psicológica 

(que envolve emoções, como a ansiedade e tensão) e uma 

componente fisiológica (que envolve as alterações ao nível 

corporal, como aumento da frequência cardíaca e de tensão 

arterial) (Lipp & Tanganelli, 2002).  

Ao nível cognitivo a resposta ao stress, depende da forma 

como o indivíduo avalia, filtra e processa a informação, que vai 

determinar o modo de responder. Ao nível comportamental, as 

respostas perante um agente stressor, são de enfrentamento 

(ataque), evitamento (fuga) ou passividade (colapso), e 

dependem de aprendizagens prévias. Ao nível fisiológico, são 

evidenciadas respostas comportamentais e neurovegetativas de 

reação ao medo (Margis, Picon, Cosner, & Silveira, 2003). 

Analisar o stress, permite compreender a fronteira entre o 

normal e patológico, e a interligação entre o biológico, o 

psicológico e o social (Omigbodun, Odukogbe, Omigbodun, 

Yusuf, Bella, & Olayemi, 2006; Serra, 2011).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o stress 

consiste numa epidemia mundial, que representa elevados 

custos ao nível individual, organizacional, comunitário e 

sociopolítico. Por sua vez, o stress no trabalho, consiste num dos 
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maiores desafios de saúde dos trabalhadores, uma vez que 

interfere na produtividade e competitividade das organizações. 

Trabalhadores com elevados níveis de stress, tendem a ser os 

mais vulneráveis no aparecimento de doenças, menos 

produtivos, menos motivados e menos seguros em relação ao 

trabalho (WHO, 2004). 

 Assim, o stress produz alterações físicas, psíquicas, 

hormonais e químicas no organismo, pela maneira como os 

estímulos internos ou externos, denominados agentes stressores, 

são percebidos e interpretados pelo indivíduo, onde havendo um 

desequilíbrio da homeostase interna, conduz à emissão de 

respostas, para a adaptação do organismo e para preservar a 

integridade, bem como a própria vida, pelo que, as respostas 

psicofisiológicas são emitidas perante a experiência de situações 

indutoras de stress (Lipp, 2003). 

 Lipp (2003) alterou a nomenclatura da Síndrome Geral de 

Adpatação proposta por Seyle, e criou o Inventário de Sintomas 

de Stress para Adultos (ISSL), inserindo uma nova fase, 

denominada de de quase-exaustão, que envolve o 

enfraquecimento do indivíduo, que não está a conseguir adaptar-

se ao(s) agente(s) stressor(es).  
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Propõe um modelo quadrifásico de stress, composto pela 

fase de alerta, fase de resistência, fase de quase-exaustão e a fase 

de exaustão (Lipp, 2003): 

 

1. Fase de alerta caracteriza-se por o indivíduo sentir muita 

adrenalina, uma preparação para lutar ou enfrentar os 

agentes stressores, existe motivação, interesse e 

produtividade, onde o organismo não apresenta cansaço, 

nem fome, nem sono. As dificuldades manifestam-se em 

problemas para dormir, libido em alta, musculatura tensa 

e humor labial. 

 

2. Fase de resistência ocorre quando os agentes stressores 

persistem e o organismo tenta reagir, começando o 

indivíduo a sentir cansaço e tédio. 

 

3. Fase quase-exaustão ocorre quando o corpo e a mente 

começam a ceder, o indivíduo perde energia, a vida perde 

o brilho, as doenças começam a aparecer, envolve baixa 

produtividade e criatividade. 
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4. Fase de exaustão ocorre quando o organismo adoece, onde 

o indivíduo se sente cansado e desgastado, e aparece 

sintomatologia associada à doença. 

 

 Frente a situações de stress, o indivíduo usa mecanismos 

psicológicos, para reduzir o impacto dos agentes stressores, para 

retomar o equilíbrio homeostático. Estes mecanismos ou 

estratégias são ações cognitivas, elaboradas através da avaliação 

da situação, do ambiente, de experiências anteriores bem 

sucedidas e da maturação psicológica, denominadas de 

estratégias de coping ou de enfrentamento (Ribeiro, 1999b).  

A designação de coping tem origem no verbo inglês to cope, 

que significa lutar, competir e enfrentar. No entanto, são vários 

os recursos e estratégias usadas pelos indivíduos para enfrentar 

as adversidades diárias, uns incluem os recursos físicos (como a 

saúde e a energia), os recursos psicológicos (como as crenças 

positivas), as competências e recursos comportamentais (como as 

habilidades sociais), ambientais, sociais e materiais. 

Existem ainda variáveis que influenciam o modo como o 

indivíduo responde perante um agente stressor, o locus de 

controlo (ou seja o controlo percebido pelo indivíduo perante as 
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adversidades da vida) e as crenças irracionais. O locus de 

controlo pode ser interno ou externo. No locus de controlo 

interno, o indivíduo atribui a si a culpa dos acontecimentos, e no 

locus de controlo externo, assume que os acontecimentos são 

determinados pelo acaso ou pelo destino (Lipp, 2003).   

Apesar de o stress poder ser estimulado por diferentes 

adversidades no decorrer da vida, como pela predisposição 

individual, família, relações interpessoais, entre outras, 

focalizaremos na pesquisa, o stress prolongado adveniente da 

atividade profissional, que promove o desgaste físico e 

emocional do indivíduo. A importância do estudo reflete-se na 

própria Organização Mundial de Saúde, que reconhece o stress 

profissional como uma das grandes fontes de stress para os 

adultos. 

Ao nível de trabalho, quando stress ultrapassa os níveis 

adaptativos, torna-se crónico, comprometendo o indivíduo ao 

nível profissional, familiar e social, designando-se de burnout, 

como síndrome de esgotamento profissional e em estado mais 

agravado, traduz a síndrome de desistência ou abandono 

profissional.  

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 49 
 

Assim, sempre que o stress é sentido que ultrapassa o 

suportável, torna-se nocivo, prejudicando a saúde e a qualidade 

de vida dos indivíduos. 
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2. O burnout 

 

 

O conceito de burnout deve ser entendido como distinto 

dos conceitos de stress, de depressão ou de insatisfação laboral. 

Alguns investigadores associam o burnout ao stress profissional, 

enquanto outros, definem-no como resultado dessa exposição.  

O burnout surge como consequência da atividade laboral, 

por um prolongamento do stress ocupacional, numa experiência 

de longa duração, onde o indivíduo sente que os recursos estão 

esgotados, para lidar com as exigências da situação. A síndrome 

de burnout refere-se então, à fase final de um longo processo, 

resultado de tensões e pressões de natureza profissional ou 

ocupacional (Maslach, 2003; Maslach & Leiter, 1997; Maslach & 

Schaufeli, 1993; Schaufelli & Taris, 2005).  

O burnout surge no fim da primeira fase do eustress, onde 

o indivíduo encontrou o idealismo, o entusiasmo, a dedicação à 

profissão, a alta produtividade e a cooperação interpessoal, as 

atitudes construtivas e positivas, onde uma vez não 

correspondidas, conduzem à insatisfação, encontra a desilusão, o 

cinismo, a desmotivação, a fadiga física e mental, o tédio e o 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 52 
 

pessimismo. Assim, posteriormente a esta fase, de eutress, surge 

o burnout, onde o indivíduo sente alheamento, encontra o 

desânimo, a desesperança, a irritabilidade, o isolamento, a fuga à 

relação interpessoal, o criticismo fácil, o conflito, o negativismo, 

num conjunto de sinais e sintomas observáveis de sofrimento 

físico e mental. Profissionalmente existe uma sensação de 

inadequação, que conduz finalmente ao corte por exaustão, em 

que o evita tudo e todos, que se relacionem com a profissão, 

instalando-se a improdutividade, o absentismo, podendo 

conduzir até ao abandono da profissão (Maslach & Leiter, 1997). 

Quando o indivíduo no seu trabalho experiencia 

acontecimentos indutores de stress repetidos, sem que tenha 

tempo de reagir de forma positiva e repor as energias perdidas, 

emite uma atitude e um comportamento negativo face ao 

trabalho, que conduz ao esgotamento físico e emocional, perda 

de motivação e dificuldade de relacionamento interpessoal, 

assim como sentimentos de incapacidade e de fracasso (Kelley, 

Eklund, & Taylor, 1999; Maslach & Leiter, 1997).  

Este conceito de esgotamento, foi definido por Pereira e 

Gonçalves (2009) como um stress ocupacional crónico, que 

resulta na síndrome de burnout.  
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O stress ocupacional contempla a interação das condições 

de trabalho com as características do trabalhador, onde as 

exigências laborais ultrapassam a capacidade de lidar com elas e 

o stress crónico pode conduzir ao burnout (Leal, 1998, Seabra, 

2008; Silvério, 1995).  

A síndrome de burnout envolve assim, um stress crónico, a 

emissão de respostas a agentes stressores no local de trabalho, 

prolongadas no tempo, que resultam numa incongruência entre 

o indivíduo e o trabalho desempenhado (Maslasch, 2003). 

Burnout é uma expressão inglesa, um termo oriundo da 

cultura anglo-saxónica, uma conjugação das preposições “burn” 

e “out”, caracterizado por “queimar” até à exaustão, e que 

corresponde a um estado de fadiga física e psicológica. Em 

Português pode ser definido como um esgotamento, perda de 

motivação e comprometimento. Envolve um conjunto de 

respostas contínuas aos agentes stressores, um processo de 

esgotamento e cansaço profissional, de extinção e combustão 

total, que conduz à perda de motivação para o trabalho e 

progride para sentimentos de fracasso e inadequação (Araújo, 

Cardoso, Gonçalves, Martins, Ramos, Ramos, & Romainville, 

2002; Maslach, 2003; Moreno-Jiménez, Garrosa-Hernández, 
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Galvez, González, & Benevides-Pereira, 2002; Tamayo & 

Troccóli, 2002).  

O psiquiatra psicanalista norte-americano Herbert 

Freudenberger em 1974, foi o primeiro autor a descrever a 

síndrome de burnout, como um conjunto de sintomas médico-

biológicos e psicossociais inespecíficos, que surgem por uma 

exigência excessiva de energia no trabalho. Em 1980, acrescenta 

que se traduz num estado de fadiga e exaustão ou perda de 

energia física e mental, num trabalho intitulado de “Staff Burn-

out”, onde alertou a comunidade científica, para os riscos a que 

os profissionais estavam expostos, no decorrer das suas 

atividades laborais (Gil-Monte, 2005; Queirós, 2005). 

Segundo a visão do autor, o burnout resulta da devoção a 

um ideal, para o qual o indivíduo mobilizou uma quantidade de 

esforços significativos, no entanto fracassados, que por sua vez 

conduzem a alterações emocionais, traduzidos em sentimentos 

de vazio e fracasso pessoal, e numa incapacidade para o trabalho.  

No entanto esta definição apresentada por Freudenberger, 

apenas caracterizava os sintomas, mas não continha dados 

empíricos (Fejgin, Talmor, & Erlich, 2005; García, 2000; Souza & 

Silva, 2002).  
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Arantes e Vieira (2002) afirmam que Freudenberger 

transportou o termo de burnout da física para a psiquiatria, onde 

era usado para designar o colapso em jatos e foguetes, passando 

a representar o stress na sua fase mais aguda ou o esgotamento. 

Christina Maslach e Susan Jackson, no final da década de 

70 e início da década de 80, elaboraram um modelo teórico e um 

inventário, para mensuração da síndrome de burnout. Assim, no 

ano de 1981, surge a fase empírica, com o objetivo de se criar 

modelos e teorias explicativas desta síndrome. As autoras 

construíram o inventário Maslach Burnout Inventory (MBI) e 

descreveram burnout, como uma síndrome psicológica 

tridimensional, que inclui um conjunto de sintomas, de exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização profissional, 

decorrentes da atividade laboral (Maslach & Jackson, 1981; 

Maslach, Jackson, & Leiter, 1996; Souza & Silva, 2002). 

 De acordo com diferentes autores, a síndrome de burnout 

envolve o esgotamento físico, psíquico e emocional, e pode estar 

presente nas mais diversas áreas profissionais. O aumento das 

expetativas e a experiência de sintomas ansiógenos, aumentam a 

quantidade de situações de stress e consequentemente conduzem 

a estados de burnout, resultando em danos físicos e psicossociais, 
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para o indivíduo (Leal, 1998; Ribeiro, 2007; Seabra, 2008; Silvério, 

1995; Weinberg & Gould, 2007).  

A síndrome de burnout envolve três dimensões numa 

abordagem sociopsicológica, a exaustão emocional, a 

despersonalização e a reduzida realização pessoal (Raedeke, 

1997; Redeke & Smith, 2001, 2004): 

 

1. A exaustão emocional traduz sentimentos de extrema 

fadiga e vazio, falta de energia e entusiasmo, bem como 

um sentimento de esgotamento de recursos emocionais 

e internos, para lidar com a vida profissional (nível 

afetivo). 

 

2. A despersonalização traduz os sentimentos e atitudes 

negativas, conduzindo a um comportamento insensível 

e impessoal para com terceiros. Existe um 

endurecimento afetivo e frieza de sentimentos. 

 

3. A reduzida realização profissional, traduz a perceção 

da incapacidade de realização do trabalho, sentimentos 

de incompetência e desprazer, autoavaliações 
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negativas, sentimentos fracasso, baixa autoestima e 

baixa realização, autodesvalorização e desmotivação, 

conduzindo à dúvida da competência profissional e a 

uma falha na capacidade para o sucesso no trabalho. 

 

As três dimensões representam, respetivamente, uma 

componente energética, uma componente atitudinal e uma 

componente valorativa (Jackson, Rohmann, & Vijver, 2006).  

Maslach e Leiter (1997) expandiram o conceito para além 

das profissões de ajuda, e alteraram a nomenclatura das três 

dimensões para exaustão, cinismo e ineficácia:  

 

1. A exaustão envolve o sentimento de esgotamento 

emocional e físico, descreve sentimentos de cansaço e 

falta de energia no trabalho; 

 

2. O cinismo caracteriza a forma insensível e impessoal na 

relação do trabalhador com as pessoas do seu trabalho; 

 

3. A ineficácia descreve os sentimentos de inadequação 

face às solicitações e exigência do trabalho. 
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Foi em 1977, que a American Psychologycal Association 

(APA), aplicou pela primeira vez, o termo da síndrome de 

burnout, num congresso anual. O termo foi usado, para descrever 

a situação dos trabalhadores, que no decorrer da sua atividade 

laboral, acabavam queimados emocionalmente, exaustos, 

saturados, irritados e doentes.  

A maioria dos autores refere tal como Maslach e Jackson 

(1981), que a exaustão emocional é o elemento central da 

síndrome de burnout, sendo este o primeiro sintoma a ocorrer, 

como resposta imediata aos agentes stressores emocionais 

(Maslach, Shaufeli & Leiter, 2001).  

Leiter e Maslach (1988) referem que primeiro ocorre 

exaustão emocional, que conduz ao desenvolvimento de 

sentimentos de despersonalização, que por sua vez, conduzem à 

reduzida realização pessoal.  

No entanto, outros modelos diferem na ordem da 

ocorrência destes factos. Silvério (1995) afirma que a presença de 

exaustão emocional, só conduz a reduzida realização pessoal se 

ocorrer despersonalização como variável mediadora, pelo que 

acredita que primeiro ocorre despersonalização, posterior baixa 

realização pessoal, que por sua vez conduz o sujeito, à exaustão 
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emocional. 

São propostas diversas definições para a síndrome de 

burnout por diferentes autores, no entanto envolvem elementos 

comuns, como o ambiente de trabalho, as fontes de stress e o 

indivíduo, bem como os fatores físicos, psicológicos e 

emocionais.  

De acordo com alguns estudos, a síndrome de burnout 

surge inicialmente como um problema social, sendo uma 

síndrome psicológica, resultado de uma tensão emocional 

(Schaufeli & Enzmann, 1998). 

Não existe uma definição unânime para a síndrome de 

burnout, no entanto parece existir um consenso, ao considerar-se 

que aparece no indivíduo, devido ao stress crónico laboral, numa 

experiência interna e subjetiva de sentimentos e atitudes, 

encaradas com significado negativo para o indivíduo, originando 

problemas nocivos e disfunções psicofisiológicas, afetando a sua 

qualidade de vida.  

Maslach e Leiter (1999), acreditam que a síndrome de 

burnout, desenvolve-se pelas fases de idealismo, realismo, 

estagnação e frustração, apatia e burnout, e pelo fenómeno fénix: 
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1. O idealismo envolve necessidades e desejos, energia e 

entusiasmo com o trabalho; 

 

2. O realismo, quando o indivíduo percebe que as 

expetativas iniciais eram irrealistas, o trabalho não 

satisfaz as necessidades, as recompensas e 

reconhecimentos são escassos, bem como, questiona-se 

sobre a sua competência e habilidade; 

 

3. A estagnação e frustração, quando o indivíduo sente 

uma fadiga crónica e irritabilidade, diminui a sua 

produtividade e a qualidade do trabalho; 

 

4. A apatia e burnout, quando o indivíduo se sente 

exaustão física e emocionalmente. 

 

5. O fenómeno fénix, envolve a recuperação da síndrome, 

estando o indivíduo mais realista perante o trabalho e 

com maior equilíbrio na vida. 
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Existem critérios individuais de diagnóstico para a 

síndrome de burnout, como um processo que se desenvolve ao 

longo do tempo, e que no final, pode constituir um problema 

psicológico, mas que não constitui por si só uma desordem 

mental (Paine, 1982). Motivo este pelo qual, que não aparece 

descrito no Manual de Diagnóstico e Estatístico das Perturbações 

Mentais. 

Torthon (1992) revelou existir características comuns nas 

diferentes definições da síndrome, que envolvem sentimentos, 

atitudes, motivos e expetativas que geram stress, desconforto e 

disfunções físicas. 

Assim como, segundo outros autores, parece existir um 

consenso quanto à presença de cinco elementos para os critérios 

de diagnóstico da síndrome de burnout (Maslach & Schaufeli, 

1993; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001): 

 

1. A predominância de sintomas disfóricos, como exaustão 

emocional, fadiga e depressão; 

 

2. A predominância dos sintomas mentais e 

comportamentais, além dos físicos;  
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3. Os sintomas de burnout são especificamente decorrentes 

da atividade laboral; 

 

4. Os sintomas podem manifestar-se em indivíduos que 

nunca sofreram desordens psicopatológicas; 

 

5. A diminuição do desempenho, da eficácia e do 

rendimento no trabalho, ocorre devido a atitudes e 

comportamentos negativos; 

 

Schaufelli e Buunk (1996) consideraram ainda o burnout, 

classificado em seis dimensões, a física, a afetiva, a cognitiva, a 

comportamental, a social e a atitudinal:  

 

1. A dimensão física: inclui os sintomas psicossomáticos, 

como a fadiga, insónia, exaustão, tremores, dores de 

cabeça, problemas respiratórios e cardíacos, entre outros. 

 

2. A dimensão afetiva: através de uma perceção pessimista e 

distorcida da vida, como humor depressivo, desesperança, 

ansiedade, baixa autoestima, sentimentos de impotência, 
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intolerância, hostilidade, hipersensibilidade, desconfiança, 

entre outros. 

 

3. A dimensão cognitiva: inclui as alterações deteoradas da 

cognição, como dificuldade de atenção, de concentração e 

memória, tiques nervosos, agitação, incapacidade de 

relaxar, entre outros. 

 

4. A dimensão comportamental: quando se instala a 

ineficácia comportamental, e inclui a frustração, 

hiperatividade, absentismo, baixa produtividade, 

acidentes, negligência, abuso de substâncias, entre outros. 

 

5. A dimensão social: inclui comportamentos de evitamento 

de contato social, um menor envolvimento com o 

trabalho, conflitos interpessoais, isolamento, entre outros. 

 

6. A dimensão atitudinal: inclui a desumanização, cinismo, 

indiferença, insensibilidade, absentismo e abandono 

laboral, entre outros. 
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A síndrome de burnout é então um processo individual e a 

sua evolução pode demorar anos, é progressiva e severa, não 

sendo percebida pelo indivíduo de imediato, ocorre após um 

longo período de tempo de exposição a tensões e pressões de 

natureza profissional (França, 1987; Rudow, 1999). 

Desde a década de noventa até à atualidade, as 

investigações sobre esta síndrome sofreram avanços importantes, 

centrando-se em alguns aspetos essenciais, no entanto não 

resolvem o problema de desarticulação teórica e empírica na sua 

totalidade, pelo que persiste a necessidade de enquadrar a 

síndrome de burnout em modelos conceptuais integradores e com 

suporte para orientar as investigações dedutivas (Schaufeli & 

Ezmann, 1998; Maslach, 2003: Maslach & Leiter, 1999; Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001; Schaufelli & Bunk, 2003). 

Os avanços nas investigações, foram fundamentadas em 

perspetivas teóricas, que englobam um conjunto de noções mais 

abrangentes, nomeadamente a teoria do stress profissional (Bunk 

& Schaufeli, 1993), em modelos que contemplam fatores 

etiológicos, de desenvolvimento e resultados (Golembiewski, 

Scherb, & Munzenrider, 1994; Schaufeli & Ezmann, 1998), e em 

estudos longitudinais capazes de estabelecer relações causais 
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entre a síndrome de burnout, as suas determinantes e as suas 

consequências (Lee & Ashforth, 1996). 

Segundo Harrison (1999) a síndrome de burnout, 

desenvolve-se com a experiência na forma continuada de 

ansiedade crónica e está intimamente relacionada com a 

preocupação do estado da performance individual. 

Por sua vez, os autores Weinberg e Richardson (1998), 

consideram o burnout, como uma perda progressiva de energia, 

ideais e objetivos, sendo estes acompanhados por sentimentos de 

exaustão física e emocional.  

No entanto a definição de burnout mais utilizada na 

literatura segundo Black e Smith (2007), é a definição do autor 

Raedeke (1997), caraterizada por uma exaustão física e 

emocional, reduzida sensação de realização, diminuída e cínica 

crença no valor pessoal.  

Existem semelhanças nas várias definições para a 

síndrome, apresentadas por diferentes autores, ocorrendo como 

resultado de experiências de prolongado stress, envolve 

sentimentos de exaustão, retratados pelo aparecimento 

comportamentos e respostas negativas, que incluem o cinismo e 

despersonalização, a falta de empenho e empatia, assumindo a 
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forma física, mental e emocional (Vealey, Armstrong, Comar, & 

Greenleaf, 1998).  

De acordo com Tamayo e Troccóli (2002) a síndrome de 

burnout, surge como uma resposta ao stress emocional crónico 

intermitente. 

Por sua vez, os autores Goodger, Wolfenden, e Lavalle 

(2007) caraterizam burnout, como a presença na forma 

continuada das três dimensões, a exaustão emocional, a 

despersonalização ou cinismo e baixa sensação de realização 

pessoal.   

Imai, Nakao, Tsuchiya, e Katoh (2004), descreveram a 

síndrome de burnout, como um extremo cansaço físico, mental e 

emocional. Segundo os autores, existem profissões que tendem a 

experienciar mais o burnout do que outras, tais como os 

psiquiatras, enfermeiros e professores, e profissões que têm um 

maior envolvimento com pessoas que necessitam de ajuda.  

Certamente que o stress existe em todas as profissões e 

contempla aspetos positivos, que permitem evolução individual 

e profissional, e aspetos negativos, devido aos obstáculos e 

deteorização atitudinal para o trabalho. Por sua vez, o burnout, 

apenas apresenta aspetos negativos, intimamente ligados às 
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atividades laborais e profissionais, pelo que, a forma como se 

avalia e se lida com o stress, pode ter impacto psicossocial e na 

saúde mental dos indivíduos (Seabra, 2008; Shaufeli, 2003).  

Em suma, o burnout caracteriza-se então, por uma reação 

excessiva relativamente ao stress profissional, pela experiência na 

forma continuada de sentimentos e situações ansiógenas, que 

afetam o bem-estar físico e psicológico dos indivíduos, e capaz 

de influenciar o relacionamento interpessoal, bem como a 

qualidade profissional, envolvendo ainda situações de 

absentismo e até abandono da profissão. Deve então, ser 

entendido como uma experiência individual e específica do 

contexto de trabalho (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 

Neste sentido, a síndrome de burnout tem características 

diferentes do stress profissional, uma vez que ultrapassa a 

experiência individual, não passa com um período de férias, 

contrariamente ao stress, e tem um caráter insidioso, com 

desgaste físico e mental, e influência a relação do indivíduo com 

o seu trabalho. Por sua vez, surge como uma consequência da 

exposição prolongada ao stress, pela perceção desequilibrada da 

situação e dos recursos disponíveis para atingir os resultados, 

advém de desejos e expetativas frustradas, sentimentos 
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inadequados e perda de sentido para a vida, desenvolvendo o 

indivíduo uma perda progressiva de idealismo, fraco 

desempenho profissional e comprometimento da sua saúde 

(Kelley, Eklund, & Taylor, 1999; Maslach & Leiter, 1997; Maslach 

& Jackson, 1981; Meis, Velloso, Lanes, Carmos, & Meis, 2003; 

Raedeke & Smith, 2001, 2004; Russel, Altmaier, & Van Velzen, 

1987; Schaufeli, 2003; Seabra, 2008; Silvério, 1995; Sousa & Silva, 

2002; Smith, 1986; Teixeira, Silva, & Medeiros, 2010).  

Face ao exposto, a síndrome de burnout, é hoje em dia, um 

dos grandes problemas psicossociais de grande relevância, quer 

para a comunidade científica, quer para as entidades 

governamentais, empresas e organizações, saúde, educação e 

sindicatos, devido à severidade das suas consequências, ao nível 

individual, social e organizacional (Ferenhof & Ferenhof, 2002; 

Garcia, 1997; Schaufeli, 2003).  

O trabalho ou atividade profissional é a fonte primária de 

realização do Ser social, tem uma importância fundamental na 

vida dos indivíduos e é essencial para a construção da sua 

identidade. No entanto, o trabalho pode ser encarado como fonte 

destabilizadora da saúde mental dos profissionais. O trabalho 

encontra-se intimamente relacionado com todas as áreas da vida 
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humana, pelo que um trabalho prazeroso e satisfatório 

determina prazer e alegria, enquanto um trabalho desprovido de 

satisfação ou de significação, pode ameaçar a integridade física e 

psíquica do indivíduo, conduzindo-o ao sofrimento e à doença 

(Garcia, 1997; Lima, Buunk, Araújo, Chaves, Muniz, Queiroz, & 

Luana, 2007).  

Desta forma, o trabalho desempenhado pelos indivíduos, 

pode proporcionar bem-estar, equilíbrio, realização pessoal e 

saúde, assim como pode causar mal-estar, desequilíbrio, stress, 

frustração e doença. A situação de trabalho envolve a exposição a 

fatores de risco, de natureza física e psicossocial, relacionados 

com as condições de trabalho e própria atividade profissional. A 

experiência de stress, acompanha tentativas para lidar com a 

situação e problema, alterações cognitivas, fisiológicas e 

comportamentais, que por vezes são adaptações positivas e 

adaptativas a curto prazo, no entanto a longo prazo podem 

causar efeitos negativos e nefastos na saúde do trabalhador 

(Aspinwall & Tayler, 1997; Scheck, Kinicki, & Davy, 1997; Guppy 

& Weatherstone, 1997).  
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Verificamos que o burnout, não é só prejudicial para o 

indivíduo, como também para as organizações, já que pode 

provocar o absentismo, performances quantitativamente e 

qualitativamente pobres, para além da redução na produtividade 

e eficiência, e mudança de profissão (Shaufeli, 2003). 

No desempenho da atividade profissional, o indivíduo 

confronta-se com diversas tarefas, de caráter rotineiro ou 

excecional, simples ou complexo, rápidas ou longas, que 

constituem desafios e também oportunidades de superação. A 

forma como o indivíduo ultrapassa e supera as dificuldades, 

fornece informações sobre as suas capacidades, competências e 

potenciais, que por sua vez reforçam, ou reformulam a 

autoimagem (Ramos, 2001).    

Quando se abraça uma atividade profissional, o indivíduo 

leva consigo a sua história pessoal, aspirações, desejos, 

motivações e necessidades, que são caraterísticas únicas e 

pessoais, pelo que cada indivíduo tem a sua forma de reagir, face 

às exigências e pressões no dia-a-dia do seu trabalho. Neste 

sentido, para que haja uma relação prazerosa e satisfatória do 

indivíduo com o seu trabalho, este deve proporcionar a 

canalização apropriada da energia psíquica. O stress no trabalho, 
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resulta da interação do indivíduo com o trabalho e com a 

organização e proveniente de causas diversificadas, no entanto, 

duas pessoas não respondem da mesma forma aos agentes 

stressores, principalmente aos de natureza profissional (Serra, 

1999). 

A experiência da síndrome de burnout, compromete a 

realização profissional, pois ao longo da maturação 

desenvolvimental, criam-se expetativas, desejos e aprendizagens 

relativamente ao que mais tarde ambicionamos vir a 

desempenhar enquanto profissionais. No entanto, quando 

confrontados com a realidade profissional, deparamo-nos com 

determinados aspetos, que não tinham sido desejados nem tão 

pouco contemplados inicialmente (Seabra, 2008). 

De acordo com Smith (1986), o burnout pode conduzir ao 

abandono psicológico, emocional e físico de uma atividade 

laboral que anteriormente havia proporcionado satisfação e 

prazer.  

Os primeiros estudos da síndrome de burnout foram 

direcionados para as profissões assistenciais, de ajuda ou helping 

professions (como advogados, professores, assistentes sociais, 

enfermeiros, médicos e outros), onde o foco é a prestação de 
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auxílio e assistência, uma vez que estas profissões, são 

caraterizadas por frequentes contatos e relações interpessoais, 

bem como porque a exigência do trabalho que desenvolvem, 

envolve avanços de ordem biológica, psicológica, social, 

intelectual, financeira e outros, para com terceiros (Fayos & 

Benedito, 2002).  

No entanto, a síndrome de burnout é um conceito que 

abrange todo o tipo de profissionais (González & Pereira, 2002).  

O desporto é um fenómeno sociocultural, e o futebol é 

uma modalidade desportiva, de muito contato físico e 

interpessoal, com exigências, que obrigam os atletas a trabalhar 

nos limites máximos de exaustão, tanto ao nível dos treinos como 

dos jogos, e onde o excesso de treino e as competições, podem 

afetar e prejudicar a vida social do atleta, que deixa de ter tempo 

para certas atividades que lhe dão prazer, quer com amigos, 

família, ou outras representações sociais, podendo ser fonte 

geradora de stress e burnout (Berger, Pargman, & Weinberg, 2007; 

Cresswell & Eklund, 2006; Gould, Tuffey, Udry, & Loehr, 1996, 

1997; Hill, Hall, Appleton, & Kozub, 2008).  
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Um aspeto importante e cada vez mais popular, 

relativamente ao mundo do futebol, é o talento de identificação, 

onde os clubes de futebol gastam tempo, dinheiro e outros 

recursos, tentando encontrar os melhores jogadores em idade 

jovem, que se tornem em perspetivas futuras do jogo, para mais 

tarde este atleta ser vendido, por uma quantia substancial de 

dinheiro. O interesse em efetivamente identificar e desenvolver 

talentos desportivos, tem crescido em muitos países nos últimos 

anos (Martindale, Collins, & Daubney, 2005).  

Neste sentido, o futebol move grandes interesses 

financeiros e recebe uma grande atenção por parte da 

comunicação social. Os jogadores alcançam a popularidade, o 

prestígio e a condição financeira, no entanto, estão expostos a 

grandes pressões, bem como a agentes stressores, que interferem 

na sua performance e desempenho desportivo (Corrêa, Alchieri, 

Duarte, & Strey, 2002). 

A profissão de jogador de futebol é exigente e pouco 

estável, tem uma duração média de onze anos, e exige tempo e 

dedicação diária (Corrêa, Alchieri, Duarte, & Strey, 2002).  

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 74 

 

O atleta profissional, procura constantemente a superação 

do rendimento e performance desportiva, no entanto à medida 

que alcança o êxito e o sucesso, aumentam as cobranças e 

exigências individuais (internas), bem como exigências externas, 

para não falhar, sendo o resultado final influenciado e 

multideterminado, pelas dimensões físicas, técnicas, táticas, 

sociais e emocionais. Diversos estudos, revelam que diferentes 

aspetos psicossociais, exercem influências significativas na 

performance dos atletas desportistas, tais como a motivação, a 

autoconfiança, a ansiedade, a concentração, o medo do erro, a 

emoção e a coesão grupal (Coelho, Oliveira, Elsangedy, Krinski, 

Colombo, Buzzachera, Campos, & Silva, 2008; Júnior & 

Deschamps, 1999; Júnior & Pereira, 2002; Mahl & Raposo, 2007; 

Pujals & Fiorese, 2002). 

O processo de treino físico, tático e técnico, bem como os 

fatores psicológicos, devido à sua complexidade, podem decidir 

e interferir nos resultados finais das competições, assim como, 

podem interferir na continuidade da modalidade e prática 

desportiva do atleta (Pires, Brandão, & Machado, 2005). 
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O desporto por si só pode desencadear stress, sendo 

considerado uma importante fonte geradora de stress (Berger, 

Pargman, & Weinberg, 2007). 

O stress possui ainda um efeito acumulativo e pode tornar-

se crónico (McEwen, 1998).  

No desporto são vários ao fatores que causam stress (Dosíl, 

2004).  

Os atletas são avaliados constantemente, quer nos treinos 

quer nas competições, são submetidos a pressões constantes, 

onde ambicionam a manutenção do lugar na equipa e sentem o 

medo de o perder, onde o rendimento é uma preocupação 

constante, e correm riscos de saúde, nomeadamente de lesões 

(Hanton, Fletcher, & Coughlan, 2005; Pensgaard & Ursin, 1998). 

O atleta tem que enfrentar adequadamente e possuir 

estratégias adaptativas para fazer face às expetativas dos 

treinadores, dos colegas de equipa, dos familiares e amigos, bem 

como da comunicação social (Dosíl, 2004; Sanches, Casal, & 

Brandão, 2004).  

Neste sentido, a performance do atleta depende do 

equilíbrio emocional alcançado, onde as emoções podem afetar o 

seu bem-estar físico. Não adianta um atleta reunir uma boa 
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condição física, um excelente nível tático e técnico, se as 

influências e pressões sofridas, são suficientemente fortes para 

interferir negativamente na sua performance, no seu rendimento, 

nos resultados e nos objetivos (Santos & Shigunov, 2000). 

Pelo que, a capacidade psicológica tem uma enorme 

importância para o rendimento desportivo, no entanto a força 

mental só surge no atleta, se este reconhecer e compreender as 

suas fraquezas e limitações. A performance individual, depende 

da harmonia entre o talento, a tática, a técnica, a capacidade 

física, mental e emocional, sendo que esta última, condiciona e 

influência as restantes (Silvério & Srebo, 2002).  

O termo burnout começou a aparecer no âmbito 

desportivo, quando se começou a verificar que atletas no auge 

das suas carreiras abandonavam o desporto, sustentando que se 

encontravam esgotados, fato que conduzia ao abandono da 

modalidade desportiva. Subjacente aos modelos teóricos da 

síndrome de burnout em contexto desportivo, o atleta encontra-se 

submetido a diversos agentes stressores de caráter social, 

afectivos, de treino, competitivos, familiares, entre outros, no 

decorrer da realização do seu trabalho. No entanto, se não 

conseguir implementar estratégias de coping eficazes, contribui 
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para o esgotamento físico, emocional e social, experienciando o 

burnout (Dale & Weinberg, 1989; Maslach & Jackson, 1981; 

Raedeke, 1997; Raedeke, Luney, & Venables, 2002; Smith, 1986; 

Vealey, Armstrong, Comar, & Greenleaf, 1998; Vealey, Udry, 

Zimmerman, & Soliday, 1992).  

Cresswell e Eklund (2006) afirmam que o processo de 

esforço, em que o atleta se envolve para alcançar cada vez mais 

sucesso e performance, podem-se tornar num mecanismo que 

contribui para o desenvolvimento do burnout.  

Neste sentido, a síndrome surge quando os atletas 

percebem que o seu desempenho fica aquém dos padrões 

aceitáveis e dos objetivos a que se propunham, pelo que o desejo 

de alcançar e melhorar como jogador de futebol, tem um enorme 

impacto no sucesso e no fracasso (Cresswell & Eklund, 2006; 

Weinberg & Gould, 2007). 

Assim, quando o desejo de alcançar a qualquer custo, 

ultrapassa o desejo de se desenvolver como um jogador, 

aumenta a probabilidade de desencadear fatores de stress, 

aumentando o risco da síndrome de burnout (Hill, Hall, 

Appleton, & Kozub, 2008). 
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Face ao exposto, quando os processos são utilizados de 

forma consistente na avaliação dos resultados de realização, os 

atletas podem tornar-se vulneráveis ao aparecimento de burnout 

(Hill, Hall, Appleton, & Kozub, 2008). 

Existe uma correlação positiva entre a personalidade e o 

risco aumentado de burnout, em jovens futebolistas (Hill, Hall, 

Appleton, & Kozub, 2008). 

Os profissionais de futebol trabalham diariamente com 

outras pessoas, estão expostos a situações stressantes e pressões 

constantes, podendo evidenciar estados de exaustão física, 

mental e emocional, decorrentes da época desportiva. Os atletas 

avaliam o ambiente como exigente, onde as desgastantes épocas 

desportivas, associadas à grande tensão emocional e à 

performance, envolvem situações de comprometimento, 

podendo resultar no aparecimento da síndrome de burnout 

(Silvério, 1995; Silvério & Silva, 1996; Teixeira, 2002). 

Elevados níveis e excesso de motivação, faz com que os 

atletas trabalhem com elevadas expetativas e objetivos. O 

ambiente positivo é o que fornece e proporciona autonomia, 

apoio e recursos. A experiência de características menos positivas 

associadas a recursos e apoios mínimos ou diminuídos, podem 
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conduzir o atleta, à dificuldade de atingir objetivos a que se 

propunham, experienciando o fracasso, posteriormente o burnout 

e até o abandono da carreira desportiva (Silvério, 1995). 

O atleta por norma, mantém ou abandona a sua atividade 

desportiva, pelo balanço positivo ou negativo que faz, numa 

avaliação entre as recompensas e os custos associados à prática 

da modalidade desportiva. As recompensas envolvem o 

dinheiro, os troféus, os prémios de jogo, o alcance de objetivos, 

entre outros, enquanto os custos contemplam o tempo e esforço 

dispensados, os sentimentos de fracasso, entre outros (Silvério, 

1995).   

De acordo com os autores Silvério e Srebo (2002), para um 

atleta de futebol ser mentalmente forte, tem que reunir um 

conjunto de características essenciais, como possuir elevada 

automotivação, ter capacidade de persistência e espírito de 

sacrifício, distinguir as performances individuais das coletivas, 

reconhecer os erros e enfrentar as críticas, ser realista e otimista, 

ter capacidade de autocontrolo, controlar as emoções, ser estável 

e calmo, ter capacidade de concentração, apresentar uma postura 

forte e responsável, demonstrar autoconfiança, consistência e 

combatividade, ser enérgico e criativo, humilde e sincero. 
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Cada indivíduo encara o ambiente de trabalho, como fonte 

geradora de stress ou não, de uma forma subjetiva e própria. 

À semelhança do que acontece com outros grupos de 

profissionais, ao nível desportivo, o stress e o burnout também 

estão presentes, pelo que importa estudar a síndrome de burnout 

e o seu impacto na vida do atleta, no sentido da sua prevenção, 

por ser uma síndrome que apresenta um conjunto de sintomas e 

onde as consequências podem ser levadas ao limite, podendo 

conduzir o atleta até ao abandono da modalidade desportiva 

(Pires, Brandão, & Silva, 2006). 

Os estudos, direcionados para a área do desporto, 

começaram há cerca de 20 anos e ainda muito existe por 

explorar, principalmente porque a área desportiva não era 

considerada uma prática profissional, nem tão pouco, com 

situações tão aversivas capazes de provocar o aparecimento da 

síndrome de burnout (Fayos & Benedito, 2002). 

Por todos os fatores a que estão expostos os atletas no 

âmbito da sua prática desportiva, e partindo dos critérios de 

definição da síndrome de burnout, definido como esgotamento 

emocional, físico e mental, despersonalização e reduzida 

realização pessoal, verifica-se que é possível a sua existência ao 
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nível da prática desportiva (Fayos & Benedito, 2002; Maslach & 

Jackson, 1981; Pereira & Gonçalves, 2009; Raedeke, 1997; Redeke 

& Smith, 2001, 2004; Vealey, Armstrong, Comar, & Greenleaf, 

1998). 

A síndrome de burnout pode ser confundida no contexto 

desportivo com stress e overtraining, uma vez que partilham 

características comuns, como a fraca performance, a fadiga, a 

exaustão e a perturbação de humor. O atleta vive situações de 

stress, quando não consegue reagir a situações do ambiente 

desportivo (Goldenberger & Brezitz, 1982; Lemyre, Roberts, & 

Gundersen, 2007; Pires, Brandão, & Silva, 2006).  

Não pode ser a síndrome de burnout confundida com a 

síndrome de overtraining, porque esta corresponde a um estado 

de fadiga crónica por excesso de treinos ou cargas excessivas nos 

treinos, aliados a stressores externos, como viagens e competições 

(Bonete & Suay, 2003; Gleeson, 2002; Smith & Bar-Eli, 2007).  

Segundo McCann (1995) o elo de ligação entre o 

overtraining e o burnout, é o stress que aparece como causa em 

ambas as síndromes. 
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Quando os atletas sofrem da síndrome de burnout, sentem 

fadiga crónica, perturbações de sono, depressão e falta de apoio 

(Lemyre, Roberts, & Gundersen, 2007).  

Partindo da definição de Maslach e Jackson (1981), a 

síndrome de burnout é tridimensional e aplicado ao contexto 

desportivo altera a nomenclatura das três dimensões para 

exaustão física e emocional, reduzida realização desportiva e 

desrealização desportiva: 

 

1. A exaustão física e emocional está essencialmente 

associada à tensão física e psicológica dos treinos e 

competições, que interfere no bem-estar físico, psicológico 

e social, provocando reações de ansiedade, tensão, stress, 

cansaço físico e psicológico (Lee & Ashforth, 1990; Redeke 

& Smith, 2001, 2004). 

 

2. A reduzida realização desportiva encontra-se associada à 

insatisfação e habilidade desportiva por falta de sucesso 

para o talento (Gould, Tuffey, Udry, & Loeher, 1996, 1997; 

Raedeke & Smith, 2001, 2004). 
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3. A desrealização desportiva em relação à performance, é 

caracterizada por manifestações de falta de interesse, 

desejo e preocupação desportiva (Raedeke & Smith, 2001, 

2004). 

 

Segundo Raedeke, Lunney, e Venables (2002), o burnout 

nos atletas é considerada uma síndrome psicossocial, 

essencialmente caracterizada por fraco sentido de realização 

(falta de realização e sucesso), desvalorização do desempenho 

(diminuição dos benefícios percebidos e do envolvimento no 

desporto) e exaustão emocional e física. 

Estudos revelam que o burnout nos atletas, surge 

essencialmente por dificuldades de relacionamento com os 

treinadores e cargos diretivos, monotonia dos treinos, falta de 

habilidade desportiva, deceções entre o esperado e o resultado 

obtido, ausência ou reduzida vida pessoal extra mundo 

desportivo, falta de apoio familiar e de amigos, sentimentos de 

isolamento perante a equipa técnica e o grupo e falta de reforço 

positivo pelo esforço despendido e resultados alcançados (Fayos 

& Benedicto, 2002). 
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Como resultado destes sentimentos, a síndrome de 

burnout apresenta consequências físicas, psicológicas e 

cognitivas: 

 

a. Ao nível da dimensão física, o atleta fica suscetível à 

doença e distúrbios de sono (Smith, 1986); 

 

b. Ao nível psicológico e comportamental, tem sentimentos 

de depressão, isolamento e raiva (Smith, 1986); 

 

c. Ao nível cognitivo, tem perceções de sobrecarga, 

abandono, baixa realização e tédio (Fender, 1989); 

 

Segundo os autores Goodger, Gorely, Lavalle, e 

Hardwood (2007), o burnout no desporto foi inicialmente 

investigado por Cacesse e Mayerberg (1984), num estudo com 

treinadores. 

Dale e Weinberg (1989) realizaram um estudo, onde 

indicam como pontos essenciais a ter em conta na definição da 

síndrome de burnout em contexto desportivo, a subjetividade, a 

complexidade, a falta de prazer na realização da atividade 
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desportiva e a falta de recompensa. Afirmam ainda, que na 

definição da síndrome de burnout em contexto desportivo, 

devem incluir-se a exaustão seja física, mental ou emocional, 

assim como as mudanças negativas na resposta do sujeito com 

terceiros, baixa realização pessoal, reação ao stress crónico diário 

e a individualidade. 

Os autores Weinberg e Gould (2007) acreditam que a 

síndrome de burnout, não envolve apenas a abandono da 

atividade desportiva, mas que os atletas apresentam um 

conjunto de sintomas de esgotamento físico, psicológico e 

emocional, com respostas negativas para com terceiros, baixa 

autoestima e depressão. Definem a síndrome como uma resposta 

psicofisiológica de esgotamento, resultante de esforços 

ineficazes, para satisfazer as tarefas desportivas (Silvério, 1995; 

Raedeke, Lunney, & Venables, 2002). 

Neste sentido, a síndrome de burnout no âmbito do 

desporto, surge como uma consequência ou manifestação de 

stress contínuo, excessivo e prolongado, onde existe um conflito 

de interesses, que conduzem à ausência de prazer e 

desvalorização da performance desportiva, conduzindo o atleta 

ao esgotamento, tornando-se a atividade desportiva aversiva.  
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Assim, o atleta perde o prazer e a motivação, a vontade de 

praticar e treinar, ocorrendo exaustão, despersonalização, baixo 

rendimento e desempenho pessoal, correspondendo esta fase à 

síndrome de burnout, que antecede o abandono da modalidade 

desportiva (Gould, Tuffey, Udry, & Loehr, 1996, 1997; Smith, 

1986). 

Chiminazzo e Montagner (2004) afirmam que atitudes 

como a exigência de vitórias e cobranças para a perfeição, feitas 

pelos técnicos, dirigentes ou pessoas significativas, que criam 

expetativas acerca do atleta, podem ser determinantes para o 

aparecimento da síndrome de burnout, uma vez que atleta deixa 

de praticar a atividade por prazer, e aposta na performance e na 

vitória a qualquer custo. Pelo que, qualquer que seja o fator, 

interno ou externo, que limite o rendimento e afete a 

performance desportiva, pode conduzir ao aparecimento da 

síndrome de burnout. Nesta perspetiva as pressões internas ou 

externas podem ser determinantes na vida e na continuidade do 

atleta na modalidade desportiva.  

Segundo Gould, Tuffey, Udry, e Loehr (1997) são 

experiências e comportamentos individuais que conduzem à 

síndrome de burnout, tais como frustração e baixo rendimento, 
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falta de motivação, irritabilidade, nervosismo exacerbado, 

depressão, falha de concentração e atenção, sentimentos de 

isolamento e vergonha.   

 

 

2.1 Principais modelos teóricos da síndrome de 

burnout 

 

Na literatura, encontramos uma diversidade de conceções 

e modelos explicativos, que tentam explicar a ocorrência da 

síndrome de burnout, com caraterísticas diferentes e de conceção 

sociohistórica, clínica, sociopsicológica ou organizacional. 

Embora as conceções teóricas sejam diferentes, todas estabelecem 

uma relação fundamental para a ocorrência da síndrome, a 

relação entre o indivíduo, o trabalho e a sociedade. 

A existência de vários modelos explicativos para a 

síndrome de burnout, sugere que esta, tem vindo a ser estudada 

nas diversas áreas, no entanto não existe um consenso para 

definição desta síndrome. 
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São vários os modelos explicativos da síndrome de 

burnout: 

 

• Modelos etiológicos baseados na conceção clínica, onde se 

destaca o modelo de Freudenberger (1974). 

 

• Modelos etiológicos baseados na teoria sociocognitiva, 

onde se destaca o modelo de competência social de 

Harrison (1983), o modelo de Pines (1993), o modelo de 

autoeficácia de Cherniss (1993), e o modelo de Thompson, 

Page, & Cooper (1993). 

 

• Modelos etiológicos baseados na teoria social, como o 

modelo de comparação social de Buunk & Schaufeli (1993) 

e o modelo de conservação de recursos de Hobfool & 

Freddy (1993).  

 

• Modelos etiológicos baseados na teoria organizacional, 

como o modelo de fases de Golembiewski, Munsenrider, 

& Carter (1988), o modelo de Cox, Kuk, & Leiter (1993), e 

o modelo de suporte social Winnubust (1993). 
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• Modelos etiológicos baseados na teoria estrutural, como o 

modelo de Gil-Monte & Peiró (1997) 

 

Apesar de existirem vários modelos explicativos da 

síndrome de burnout emergentes de um contexto não desportivo, 

que poderiam ser abordados, apresentamos os mais 

referenciados, abrangentes e significativos na literatura (Silvério, 

1995):  

 

1. O Modelo Tridimensional de Maslach & Jackson (1981); 

 

2. O Modelo por fases de Golembieewski, Muzenrider, & 

Stevenson (1996); 

 

3. O Modelo Desenvolvimental de Leiter (1992); 

 

4. O Modelo Existencial de Pines (1981); 

 

5. O Modelo de conservação de recursos de Hobfoll & 

Freddy (1993). 
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Modelo tridimensional de Maslach e Jackson (1981) 

 

O primeiro modelo teórico explicativo da síndrome de 

burnout foi o modelo tridimensional de Maslach e Jackson (1981), 

que continua a ser o modelo predominante, onde existe uma 

sequência de sintomas para o seu aparecimento. 

O indivíduo começa por sentir exaustão emocional, 

evidenciando sinais de despersonalização, conduzindo à falta de 

realização pessoal, e a síndrome ocorre, devido ao contato direto 

com terceiros, principalmente nas profissões de ajuda (Maslach, 

Schaufeli, & Leitter, 2001; Silvério, 1995).  

Segundo Silvério (1995; p.13) “a presença de exaustão 

emocional só conduz à falta de realização pessoal se ocorrer 

despersonalização como variável mediadora”. 
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O Modelo por fases de Golembieewski, Muzenrider, e 

Stevenson (1986) 

 

Os autores propõem um modelo por fases, no qual as três 

dimensões são divididas em altos e baixos scores, levando a 

várias combinações que resultam em oito padrões ou fases de 

burnout.  

Fases de 

Burnout 
Despersonalização 

Realização 

Pessoal 

(invertida) 

Exaustão 

Emocional 

Fase I Baixa Baixa Baixa 

Fase II Alta Baixa Baixa 

Fase III Baixa Alta Baixa 

Fase IV Alta Alta Baixa 

Fase V Baixa Baixa Alta 

Fase VI Alta Baixa Alta 

Fase VII Baixa Alta Alta 

Fase VIII Alta Alta Alta 

Figura 2: Modelo por fases de Golembiewski, Munzenrider, & Stevenson, 1996 

(adaptado de Golembiewski & Munzenrider, 1988, in Silvério, 1995) 
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Segundo este modelo, as três componentes de exaustão 

emocional, despersonalização e baixa realização pessoal, 

apresentam-se como individuais e autónomas, podendo resultar 

em oito níveis de graduação, que diferem na ordem sequencial 

dos fatores, onde em primeiro lugar ocorre a despersonalização, 

seguida pela falta de realização pessoal e em último a exaustão 

emocional (Maslach, Schaufeli, & Leitter, 2001; Silvério, 1995; 

Teixeira, 2002). 

Nesta perspetiva, o indivíduo atribui o motivo do seu mal-

estar às pessoas a quem presta o serviço, sente-se frustrado e 

ineficiente, sentindo desgaste emocional. 

 

 

O Modelo Desenvolvimental de Leiter (1992) 

 

Este modelo desenvolvimental altera o modelo sequencial 

anterior, para um modelo misto, ou seja sequencial e paralelo, 

onde a ocorrência de uma dimensão precipita o desenvolvimento 

da outra (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).  
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Excesso de 

Trabalho e rotina 

monótonos 

Conflitos 

Interpessoais 

Exaustão Emocional 

Despersonalização 

Realização Pessoal 

Apoio do supervisor e 

colegas 

Cooperação do cliente 

Fortalecimento de 

competências e coping 

efetivo 

Autonomia e participação 

nas tomadas de decisão 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

A exaustão emocional é o primeiro elemento a manifestar-

se, sendo maior quanto maior for o excesso de trabalho e rotina 

monótona (Silvério, 1995).  

Quanto maior for a exaustão emocional maior será a 

despersonalização (Silvério, 1995).  

A realização pessoal é influenciada pelos recursos (como o 

suporte social, o fortalecimento de competências, a autonomia), 

onde quanto maiores forem estes recursos maior será a 

realização pessoal e vice-versa (Silvério, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo desenvolvimental de Leiter (adaptado de Leiter, 1993, in Silvério, 

1995). 
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O Modelo Existencial de Pines (1981) 

 

O autor afirma que a causa da síndrome de burnout surge 

pela falha na crença da utilidade da vida através do trabalho.  

Sugere que, um indivíduo com elevados níveis de 

motivação, ao encontrar características negativas causadoras de 

stress no decorrer da sua atividade laboral, ou obstáculos que 

interfiram no alcance dos seus objetivos, bem como recursos e 

apoios mínimos, sente que não alcança esses objetivos a que se 

propunha inicialmente e experiencia o fracasso, sendo esta uma 

experiência devastadora que antecede o burnout.  

Neste sentido, quem não está motivado para o trabalho 

não experiencia burnout (Silvério, 1995). 

Um indivíduo em burnout sente uma reduzida motivação 

para o trabalho, e esta síndrome, aparece depois de um ou dois 

episódios de deceção, no entanto, é um processo que evolui de 

forma contínua (Silvério, 1995). 

Quanto maiores forem as expetativas e objetivos do 

indivíduo, maior é a probabilidade de fracasso e de experienciar 

a síndrome de burnout (Silvério, 1995). 
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Figura 4: Modelo existencial de Pines (adaptado de Pines, 1988, in Silvério, 1995). 

 

 

O Modelo de Conservação de Recursos de Hobfoll e 

Freddy (1993) 

 

Os autores criaram um modelo de conservação de 

recursos, baseados na crença que qualquer ameaça ao sujeito na 

obtenção das expetativas, do que deseja e valoriza, dá início ao 

processo da síndrome de burnout. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 96 

 

O stress psicológico, ocorre quando os recursos são 

ameaçados ou perdidos, ou quando o indivíduo investe nos 

recursos e não obtém os resultados a que se propunha. Os 

trabalhadores previnem o burnout, através da forma que 

organizam o seu trabalho e especialmente pela forma como usam 

os recursos (Silvério, 1995).  

 

 

 2.2 Modelos explicativos da síndrome de burnout no 

desporto 

 

São vários os modelos explicativos para o aparecimento 

da síndrome de burnout no âmbito desportivo, onde cada autor 

procura explicar a ocorrência de fatores desencadentes, os sinais 

e os sintomas.  

No entanto, na literatura são essencialmente apontados 

três modelos explicativos da síndrome de burnout aplicados ao 

desporto: 

 

1. O Modelo Cognitivo-Afetivo de Smith; 
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2. O Modelo de resposta negativa ao stress de Silva; 

 

3. O Modelo de desenvolvimento de identidade 

unidimensional e de controlo externo de Coackley. 

 

 

 

O Modelo Cognitivo-Afetivo de Smith 

 

O modelo cognitivo-afetivo de Smith foi o primeiro a ser 

construído para explicar a síndrome de burnout no âmbito 

desportivo, baseia-se na crença que o stress crónico vivenciado 

pelo atleta, promove e conduz ao abandono da atividade 

desportiva.  

O atleta abandona o desporto na forma física, psicológica 

ou emocional, por não conseguir corresponder às exigências 

físicas e psicológicas (Cruz, 1999; Vealey, Armstrong, Comar, & 

Greenleaf, 1998).  
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Neste sentido, a síndrome de burnout pode conduzir ao 

abandono psicológico, emocional e físico de uma atividade 

desportiva que anteriormente havia transmitido prazer e 

satisfação, devido ao contacto com o stress crónico ou insatisfação 

(Smith, 1986; Vealey, Armstrong, Comar, & Greenleaf, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo Cognitivo-afetivo de Smith (adaptado de Smith, 1986, in Silvério, 

1995). 
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A síndrome de burnout é sentida como resultado da 

interação entre os fatores pessoais, situacionais e 

comportamentais (Smith, 1986; Smith & Bar-Eli, 2007). 

Este modelo propõe ainda, que a síndrome de burnout se 

desenvolve em quatro estádios de desenvolvimento, 

influenciados por fatores motivacionais e de personalidade, 

como a autoestima e traço de ansiedade, ou seja por 

componentes físicas, psicológicas e comportamentais (Smith, 

1986; Smith & Bar-Eli, 2007): 

 

I. O primeiro estádio envolve a pressão interna ou externa, 

onde o atleta experimenta o excesso de treino e a pressão 

para ganhar, envolve a demanda situacional com os 

recursos disponíveis.  

 

II. No segundo estádio, surge a avaliação cognitiva, onde o 

atleta avalia e interpreta a situação (avalia os recursos, as 

consequências e o significado das consequências).  
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III. No terceiro estádio, surge a resposta fisiológica, onde o 

atleta exibe um conjunto de sensações corporais, que 

envolvem respostas de aumento de tensão, irritabilidade 

e fadiga.   

 

IV. No quarto estádio, surge a resposta comportamental, 

onde o atleta usa recursos e estratégias de coping, para 

controlar ou enfrentar a situação adversa, exibe um fraco 

desempenho e dificuldades na qualidade dos 

relacionamentos interpessoais, podendo mesmo 

abandonar a atividade desportiva (Weinberg & Gould, 

2007). 

 

Schmidt e Stein (1991) criticam o modelo de Smith, 

afirmando que não se explica corretamente a síndrome de 

burnout, se não for considerada a componente temporal. 

Propõem então, um modelo de comprometimento da prática 

desportiva, baseado em Rusbut (1989), admitindo que o 

comprometimento dos atletas baseia-se em duas razões, a 

satisfação pessoal e outros motivos. De acordo com os autores, a 

satisfação pessoal inclui as recompensas pessoais, os baixos 
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custos, o aumento de satisfação, entre outros, enquanto os outros 

motivos, envolvem questões, como desistir de longos períodos 

ou anos de extrema dedicação e envolvimento, sendo estes os 

indivíduos, que se encontram mais vulneráveis ao aparecimento 

da síndrome de burnout.  

Diversas investigações revelam, que os atletas que 

abandonam a atividade desportiva são os que possuem falta de 

satisfação, apresentam elevados custos e poucas recompensas, 

diminuindo o investimento (Cox, 1994; Cruz, 1999; Silvério, 1995; 

Silvério & Silva, 1996; Schimdt & Stein, 1991).  

 

 

O modelo de resposta negativa ao stress de Silva  

 

Silva (1990) propõe um modelo de resposta negativa ao 

stress do treino, baseado na crença, que a própria competição é 

uma forma de stress. 

Apesar de reconhecer a importância dos fatores 

psicológicos, o ponto essencial deste modelo centra-se no excesso 

de atividade física no treino, que pode resultar em adaptações 

negativas, que por sua vez, podem conduzir o atleta a respostas 
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negativas, encontrando-se relacionado com o excesso de treino, 

que inicia um cansaço e termina em burnout. 

Segundo o autor, a síndrome de burnout surge como uma 

resposta psicofisiológica, resultante do excessivo esforço físico do 

treino, numa resposta a esforços frequentes e extremos, 

geralmente ineficazes, para lidar com o treino e com as 

competições (Silvério, 1995). 

De acordo com o modelo proposto por Silva (1990), o 

stress físico e psicológico, é a chave determinante para o 

aparecimento da síndrome de burnout.  

Silvério (1995) afirma que os atletas que sofrem de fadiga 

por excesso de treino, são os que possuem maus hábitos de 

saúde, nomeadamente maus hábitos alimentares, e que se 

encontram ativamente preocupados com as suas competências e 

resultados. Afirma ainda, que existem outros fatores, que podem 

influenciar a resposta do atleta ao treino, tais como conflitos, 

mecanismos de coping ineficazes e pouco repouso.  

O atleta, que não consegue adaptar-se às exigências do 

treino, envolve-se no insucesso em adquirir hábitos de treino 

significativos, diminuindo a sua performance. Na tentativa de 

reverter esta situação, aumenta a intensidade do treino, onde se 
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não experiencia uma adaptação positiva, envolve-se na 

estagnação (Silva, 1990). A estagnação, corresponde ao insucesso 

do organismo em se adaptar ao stress do treino, podendo entrar 

em excesso de treino, ou seja numa disfunção psicofisiológica, 

que reflete a incapacidade do atleta em se ajustar às exigências 

do treino, podendo originar a síndrome de burnout e 

posteriormente conduzir o atleta ao abandono da atividade 

desportiva (Cox, 1994; Silvério, 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelo Adaptação Negativa ao stress do Treino de Silva (adaptado de Silva, 

1990, in Silvério, 1995). 
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Figura 7: Modelo Adaptação Positiva ao stress do Treino de Silva (adaptado de Silva, 

1990, in Silvério, 1995). 

 

Weinberg e Gould (2007) completaram o modelo proposto 

por Silva (1990), acrescentando que o treino físico é um agente 

stressor experienciado pelo atleta, podendo afetá-lo de forma 

positiva ou negativa, ao nível físico e psíquico, e onde a fadiga 

poderá conduzir à síndrome de burnout. 

 

 

O Modelo de desenvolvimento de identidade 

unidimensional e de controlo externo de Coackley 

 

Coakley (1992) apresenta um modelo de desenvolvimento 

de identidade unidimensional e de controlo externo, numa 

perspetiva social, assumindo o stress como sintoma e não como a 
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causa.  

Apresenta uma perspetiva sociológica, onde a síndrome 

de burnout surge como consequência de problemas de identidade 

unidimensional, uma vez que o atleta apenas está focalizado 

para ser atleta, apresentando apenas uma identidade, e onde não 

são encorajados outros papéis sociais.  

A importante valência é a modalidade desportiva, onde os 

atletas não adquirem outras identidades sociais (Silvério, 1995).  

Qualquer problema ou adversidade que surja na vida do 

atleta, desencadeia uma resposta de stress, por este apresentar 

apenas uma identidade, tornando mais difícil o seu 

relacionamento com o problema (Silvério, 1995).  

Neste sentido, perante uma adversidade como uma lesão, 

o atleta como se encontra focalizado apenas para atividade que 

desempenha, abala a sua identidade, causando stress, que 

contribui para o aparecimento da síndrome de burnout (Brustad 

& Taylor, 1997; Silvério, 1995). 

Após vários estudos, Coakley (1992) afirmou que os 

atletas podem abandonar a prática desportiva, como resultado 

de dois fatores, ou por restrição da experiência de vida, onde 

desenvolvem o autoconceito unidimensional, ou por 
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relacionamentos autoritários dentro do desporto, que impedem 

os atletas de controlarem a própria vida. 

Vários autores defendem este modelo de Coakley, quer 

pela importância, quer pela relevância, do ambiente social na 

vida do atleta como possível causa do aparecimento da síndrome 

de burnout (Silvério, 1995).  

Ao analisar este modelo social, os autores Pires, Brandão, 

e Machado (2005), afirmam que o atleta ao adquirir novas 

competências, além das desportivas, pode prevenir ou reverter a 

síndrome de burnout.  

 

 

2.3 Sintomatologia e consequências da síndrome de 

burnout 

 

A síndrome de burnout tem repercussões negativas na 

vida do indivíduo, diminuindo a sua qualidade de vida e a 

capacidade de produtividade, assim como se reflete 

negativamente na qualidade e quantidade de trabalho produzido 

(Maslach & Leiter, 1997). 
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Diversos autores afirmam que a síndrome de burnout em 

relação à saúde produz sintomas físicos, psicológicos e 

cognitivos, emocionais, comportamentais e defensivos, mas que, 

no entanto, dependem das caraterísticas pessoais e das 

circunstâncias em que se encontram (Barona, 1996; Benavides-

Pereira, 2002; Cox, 1994; Fender, 1989; França, 1997; Gil-Monte, 

2005; Gil-Monte & Peiró, 1997; Henschen, 2001; Kelley, Eklund, & 

Ritter-Taylor, 1999; Meis, Velloso, Lanes, Carmos, & Meis, 2003; 

Russel, Altmaier, & Velzen, 1987; Smith, 1986; Tenenbaum, Jones, 

Kitsantas, Sacks, & Berwick, 2003):  

 

1. A sintomatologia física são reações físicas caraterizadas 

por fadiga crónica e progressiva.  

Inclui as dores de cabeça e enxaquecas, aumento do ritmo 

cardíaco e perturbações cardiovasculares, hipertensão, 

ganho ou perda de peso corporal, problemas 

gastrointestinais, distúrbios do sistema respiratório, dor 

muscular crónica, lesões, fadiga crónica, perturbações do 

sono, imunodeficiência, diminuição da líbido e apetite, 

alterações hormonais e disfunções sexuais.  
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2. Os sintomas psicológicos e cognitivos incluem alterações 

de memória, de concentração e de atenção, ansiedade, 

raiva e depressão, diminuição da autoestima, persistência 

de reações negativas ao stress crónico e uma perceção 

crescente de fadiga física, mental e emocional, com ideias 

fantasiosas, delírios, sentimentos de alienação e 

impotência, diminuição da memória, concentração e 

atenção. 

 

3. Os sintomas emocionais incluem sentimentos de solidão, 

desânimo, impaciência, tristeza, irritação, pessimismo, 

desilusão, falta de esperança e sentimentos depressivos. 

 

4. Os sintomas comportamentais incluem comportamentos 

de irritabilidade, agressividade, incapacidade para 

relaxar, isolamento, negligência, a perda de interesse e 

iniciativa, lentidão e absentismo. São comportamentos 

rígidos e mal adaptativos, que reduzem a qualidade da 

interação com os outros, conduzem à queda do 

rendimento profissional e ao absentismo. Em estados mais 

graves, esta síndrome pode conduzir o sujeito a 
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comportamentos de riscos, como o alcoolismo, uso e 

abuso de substâncias ilícitas, deteorização ou rompimento 

de laços familiares e sociais, e ao suicídio. 

 

5. Os sintomas defensivos envolvem a tendência para o 

isolamento, sentimento de omnipotência, absentismo, 

ironia e cinismo. 

 

Podemos concluir, que as dimensões da síndrome de 

burnout, envolvem o cansaço físico e psíquico, despersonalização 

e baixa realização profissional, onde as consequências, afetam 

tanto o indivíduo como a organização de trabalho, podendo 

surgir ao nível individual, emocional, cognitivo, 

comportamental, social e organizacional (Ramos, 1999).  

De acordo com Maslach (2003) as consequências do 

burnout manifestam-se essencialmente a três níveis, individual, 

organizacional e social: 

 

1. Ao nível individual observa-se o desgaste emocional 

excessivo, fadiga, desinteresse e falta de satisfação. 
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2. Ao nível organizacional observa-se o absentismo e 

trabalho improdutivo. 

 

3. Ao nível social, o sujeito estabelece fracas relações sociais, 

familiares e interpessoais. 

 

Existem diversas pesquisas sobre a síndrome de burnout, 

que sugerem as variáveis organizacionais e ambientais, como 

mais preditoras da síndrome, do que as as próprias caraterísticas 

individuais (Dierendonck, Garssen, & Visser, 2005; Maslach, 

Schaufelli, & Leiter, 2001; Paris & Hoge, 2010). 

Das variáveis organizacionais e ambientais que se 

relacionam com o stress, os autores incluem a carga excessiva de 

trabalho, a pressão de tempo, o conflito e a ambiguidade de 

papéis, a ausência de recursos de trabalho (nomeadamente 

supervisão e colegas de apoio), a limitada participação do 

trabalhador nas decisões que o afetam, a falta de autonomia, a 

injustiça ou desigualdade no trabalho e as recompensas 

insuficientes (nomeadamente o reconhecimento social) 

(Dierendonck, Garssen, & Visser, 2005; Maslach, Schaufelli, & 

Leiter, 2001; Paris & Hoge, 2010). 
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Segundo vários autores, a maioria das consequências da 

síndrome de burnout, são de caráter emocional, como depressão, 

sentimentos de fracasso, perda de autoestima, irritabilidade, 

desgosto e agressividade (Dierendonck, Garssen, & Visser, 2005; 

Maslach, Schaufelli, & Leiter, 2001; Paris & Hoge, 2010):  

 

1.    Aparecem sintomas cognitivos, por dificuldade de 

concentração e tomar decisões.  

 

2.    Em consequência da despersonalização, surge o aumento 

do consumo de fármacos, abuso de substâncias, hábitos 

nocivos para a saúde.  

    

3.   Surgem ainda, consequências sociais que podem ir até ao 

evitamento social.  

    

4.   As manifestações fisiológicas envolvem vários sintomas 

como cefaleias, dores musculares, náuseas, hipertensão, 

úlceras, perda de apetite, redução da líbido, disfunção 

sexual e problemas de sono.  
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Weinberg e Gould (2007) destacam como sintomas da 

síndrome de burnout no âmbito do desporto, a perda progressiva 

de interesse, a falta de desejo de jogar, o esgotamento físico e 

mental, a falta de preocupação, a depressão e a ansiedade.  

 

 

2.4 Prevenção e controlo da síndrome de burnout  

 

Para o desenvolvimento de estratégias de prevenção da 

síndrome de burnout, tem que se atender às causas e aos 

sintomas adjacentes (Borges, Argolo, & Baker, 2006).  

Gil-Monte e Peiró (1997) afirmam que para prevenir a 

síndrome de burnout, tem que se analisar as causas 

desencadeantes e as causas facilitadoras. Segundo os autores, as 

causas desencadeantes, são os elementos stressores de caráter 

crónico que ocorrem no ambiente de trabalho, enquanto os 

facilitadores englobam as características pessoais, que facilitam a 

suscetibilidade do indivíduo a apresentar os sintomas.  
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As causas da síndrome de burnout são 

multideterminadas, dependem de caraterísticas pessoais, de 

personalidade e sociodemográficas, bem como do tipo de 

atividade e de variáveis organizativas. Existem fatores de risco 

para as três dimensões que são cumulativos, pelo que não podem 

ser analisados isoladamente (Gil-Monte & Peiró, 1997). 

À semelhança deste autor, Benevides-Pereira (2002) afirma 

que a síndrome de burnout é desencadeada por características 

pessoais, que podem ser agentes stressores, inibidores ou 

facilitadores, assim como por características de trabalho, 

organizacionais e sociais: 

 

1. As caraterísticas pessoais que contribuem para o 

aparecimento da síndrome de burnout, são a idade, o 

género, o nível educacional, o estado civil, a existência de 

filhos, a personalidade (nível de resiliência, locus de 

controlo, padrão de personalidade, mecanismos de 

coping, neuroticismo, perfecionismo), o sentido de 

coerência, a motivação e o idealismo.  
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2. Quanto às caraterísticas de trabalho que contribuem para 

o aparecimento da síndrome de burnout destaca-se o tipo 

de ocupação, o tempo de profissão e de instituição, o 

trabalho por turnos, a sobrecarga de tarefas, a relação 

profissional e o relacionamento interpessoal, o suporte 

organizacional, a satisfação no trabalho, o controle, a 

responsabilidade, a pressão, o assédio moral, a 

possibilidade de progresso, o conflito com valores 

pessoais e falta de feedback.  

 

3. As caraterísticas do ambiente organizacional que 

contribuem para o aparecimento da síndrome de burnout, 

são o ambiente físico, as mudanças organizacionais, as 

normas institucionais, o clima organizacional, a 

burocracia, os estilos de comunicação, a autonomia, as 

recompensas e a segurança.  

 

4. As características sociais desencadeadoras da síndrome de 

burnout apontam para o suporte social e familiar, a cultura 

e o prestígio. 
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Gil-Monte (2005) afirma que algumas caraterísticas de 

personalidade como dedicação ao trabalho, idealismo, 

personalidade ansiosa e elevada autoexigência, podem conduzir 

o indivíduo a experienciar stress e a desenvolver burnout, e realça 

um conjunto de elementos desencadeantes, como sobrecarga de 

trabalho e ocupações pouco estimulantes, pouca ou nenhuma 

participação em decisões importantes, burocracias excessivas, 

perda de identificação, perceção de não reconhecimento do 

esforço e falta de apoio para realizar as tarefas. 

Freudenberger (1974) afirmou que os profissionais mais 

propensos a desenvolver a síndrome de burnout, são os mais 

dedicados e comprometidos no trabalho.  

Por sua vez e à semelhança deste estudo, Santos e Cardoso 

(2010) afirmam que a síndrome de burnout ocorre mais 

frequentemente em indivíduos jovens e motivados, por não 

possuírem mecanismos para lidar com as frustrações e com as 

tensões diárias, decorrentes da atividade laboral, reagindo ao 

stress laboral, com uma dedicação de trabalho intenso, até que 

entram em colapso.  
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Outros estudos, apontam que os profissionais com mais 

tempo de carreira, estão mais proprensos à síndrome de burnout, 

por uma vivência prolongada de stress crónico, ao longo dos 

anos de trabalho (Moreira, Magnago, Sakae, & Magajewski, 

2009). 

Outros investigadores afirmam que os sujeitos mais 

afetados pela síndrome de burnout são os profissionais mais 

idealistas, esperançosos, que possuem expetativas mais altas, que 

a realidade laboral vem restringir, acabando estes por substituir 

a atitude pró-ativa de dedicação e compromisso e crença em si 

mesmo, por atitudes de apatia e de desinteresse (Mallar & 

Capitão, 2004; Murcho, Jesus, & Pacheco, 2010; Serra, 1999).  

Ao nível desportivo por se tratar de uma síndrome que 

tem subjacente um conjunto de sintomas e consequências ao 

nível biopsicossocial, que pode conduzir o atleta à exaustão, 

saturação da modalidade desportiva e mesmo ao abandono 

desportivo, tornam-se necessários adquirir modelos preventivos. 

Assim como, depois de diagnosticada a síndrome no atleta, 

importa reverter e promover a recuperação, quer ao nível físico, 

técnico, tático e psicológico (Cox, 1994; Fender, 1989; Henschen, 

2001; Tenenbaum, Jones, Kitsantas, Sacks, & Berwick, 2003).  
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De acordo com Ribeiro (1999b) as estratégias de coping, são 

mecanismos de defesa, que se referem aos esforços usados pelo 

indivíduo para controlar, reduzir ou tolerar as exigências, 

causadas pelos agentes indutores de stress. Envolve esforços 

cognitivos e comportamentais para fazer face às exigências 

(internas ou externas) da vida, que são avaliadas como excessivas 

dos recursos pessoais. 

Freud, no século XX, já tinha usado o conceito de 

mecanismos de defesa, para designar os processos inconscientes 

usados pelos indivíduos para lidar com as ameaças e situações 

indutoras de stress, de modo a proteger o ego. Este fenómeno 

atualmente designa-se de estratégias ou mecanismos de coping 

(Ribeiro, 1999b).  

Segundo Ribeiro (1999b) são vários os mecanismos de 

coping usados pelos indivíduos, no entanto dependem das 

caraterísticas, da situação e do momento, como o autocontrolo, o 

suporte social, a fuga ou evitamento, a resolução planeada do 

problema, a reavaliação positiva, o assumir responsabilidade, a 

confrontação e o distanciamento.  

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 118 

 

De acordo com o autor, os indivíduos usam 

essencialmente três mecanismos de coping, o inconsciente 

(mecanismos de defesa), o consciente e automática (estilos de 

adaptação ou coping), e as estratégias de coping.  

Existe um grande número de estudos, que focam a 

intervenção direcionada para o indivíduo e outros que focam a 

importância da intervenção ao nível da instituição ou 

organização.  

No entanto, o indivíduo é considerado na maioria das 

vezes, responsável do desenvolvimento da síndrome, e as 

organizações ou instituições temem a implementação de 

programas de intervenção, que acarretam elevados custos e 

perdas de tempo. De uma maneira geral, as intervenções visam 

alterar a perceção do indivíduo e a forma de enfrentar os 

problemas, através de técnicas cognitivo-comportamentais, e 

outras direcionam-se para mudanças no processo de trabalho 

(Maslach & Leiter, 1999). 

 De acordo com Taylor (1991) o processo preventivo e de 

recuperação da síndrome de burnout, desenvolve-se em sete 

etapas: 
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1. Entender a natureza do stress e do burnout; 

 

2. Identificar e avaliar as demandas recebidas; 

 

3. Identificar e avaliar as capacidades para realizar com 

eficiência tais demandas; 

 

4. Aprender técnicas de relaxamento; 

 

5. Estabelecer planos e objetivos, para desenvolver 

habilidades físicas e psicológicas necessárias e para 

aumentar a habilidade de enfrentar as demandas; 

 

6. Estabelecer objetivos para a vida toda; 

 

7. Adotar e manter um estilo de vida saudável. 

 

Ao nível da prevenção e numa abordagem complementar 

a Taylor (1991), o autor Gonzaléz (1997), propõe uma estratégia 

para recuperação da síndrome, onde primeiro se deve identificar 

as causas primárias de caráter psicológico e posteriormente uma 
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reprogramação psicológica, intervindo ao nível do descanso e na 

elaboração de um programa que acelere a diminuição do burnout: 

 

1. O descanso promove a saída do atleta da competição, 

afastando-o das pressões, com o objetivo de romper com a 

atmosfera emocional, a fim de promover e facilitar o seu 

retorno.  

 

2. Na reprogramação psicológica, o autor propõe o 

restabelecimento de metas a curto prazo (uma ou duas 

semanas) de incentivo à auto-estima ou prazerosas e 

divertidas.  

 

Realça aspetos como a duração da época de competição, 

para que haja tempo para recuperação física e emocional do 

atleta, bem como o evitamento da monotonia das sessões de 

treinos, a fim de os tornar prazerosos e divertidos, e a supervisão 

das mudanças, ao nível das técnicas e dos equipamentos 

utilizados pelo atleta (Gonzaléz, 1997).  
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Fayos & Medina (2002) propõem, oito princípios que se 

devem seguir, para prevenção e recuperação da síndrome de 

burnout: 

 

1. Um sistema de avaliação contínuo; 

 

2. Uma estruturação racional do treino; 

 

3. Uma planificação dos períodos de treino psicológico; 

 

4. A motivação sistemática do desportista para a 

modalidade; 

 

5. Travar a tempo a espiral de saturação, que conduz ao 

abandono desportivo; 

 

6. Promover modificações potenciais na estrutura social 

do desporto competitivo; 
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7. Propor um aumento da idade mínima, exigida para 

praticar o desporto competitivo e a participação em 

competições internacionais; 

 

8. Reduzir competições, enfatizando o equilíbrio entre os 

períodos de carga e recuperação. 

 

De acordo com o autor Gil-Monte (2005) a implementação 

de estratégias de intervenção, devem contemplar três níveis, o 

individual, o grupal e o organizacional: 

 

1. O nível individual, através do desenvolvimento de planos 

que eliminem as fontes de stress ou neutralizem as 

consequências negativas, através de estratégias eficazes 

para enfrentar os problemas e técnicas de relaxamento, 

elaboração de planos objetivos e reais e possíveis de 

alcançar. 

 

2. O nível grupal, através de apoio interpessoal e vínculos 

relacionais, promovendo terapias e dinâmicas de grupo. 
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3. O nível organizacional, utilizando estratégias de feedback, 

reestruturação laboral, estabelecer objetivos, aumentar 

recompensas, estabelecer limites e redes de comunicação 

eficazes. 

 

O tratamento da síndrome de burnout envolve a 

psicoterapia, o tratamento farmacológico e intervenções 

psicossociais, no entanto dependem da gravidade e da 

especificidade de cada caso. Weinberg e Gould (2007) sugerem 

como tratamento e prevenção da síndrome, estabelecer metas a 

curto prazo para a competição e para os treinos, a comunicação 

eficaz, as folgas para relaxar, aprender habilidades de 

autoregulação e de controlo de emoções, a manutenção de uma 

boa condição física e uma perspetiva positiva. 
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3. O suporte social 

 

 

O suporte social envolve as relações interpessoais, é um 

conceito abrangente, principalmente estudado na psicologia da 

saúde, pelo impacto nefasto que pode resultar a sua carência, na 

vida dos indivíduos. As relações interpessoais determinam a 

forma como as pessoas lidam e se ajustam às situações de vida 

diária, com as quais se confrontam (Berkman, 1984; Bruhn & 

Philips, 1984; Cassel, 1976; Cobb, 1976; Cohen, 1988; Dunbar, 

Ford, & Hunt, 1998; Kaplan, Cassel, & Goe, 1977; Taylor, 1990).  

Neste sentido, a carência ou a falha no suporte social é um 

fator passível de conduzir ao stress e ao burnout. O papel das 

relações interpessoais é importante para a habilitar os indivíduos 

a lidar com os agentes stressores e tem impacto na sua saúde 

física e mental. 

Existem várias definições de suporte social na literatura, 

no entanto, parece existir um consenso para a sua definição, 

considerando todos os recursos disponíveis, respostas obtidas e 

assistência prestada aos pedidos de ajuda, bem como os aspetos 

funcionais das relações sociais, para que o indivíduo acredite 
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que é amado, estimado, compreendido, valorizado, e que 

pertence a uma rede de relações sociais mútuas (Dunst & 

Trivette, 1990; Ribeiro, 1999a; Silva, Ribeiro, Cardoso, Ramos, 

Carvalhosa, Dias, & Gonçalves, 2003). 

Assim, o suporte social é definido como todo o suporte 

fornecido pelas outras pessoas, em momentos de necessidade. O 

suporte social alivia o stress em situações de crise, bem como 

inibe o desenvolvimento de doenças. Quando o indivíduo já se 

encontra doente, o suporte social desempenha um importante 

papel na recuperação. 

Diversas investigações comprovam que o suporte social 

tem efeitos mediadores na proteção da saúde, na longevidade e 

na mortalidade, bem como ajuda a prevenir e recuperar a 

doença, e a aliviar o distress em situações de crise (Badoux, 2000; 

Bancila, 2006; Broadhead, Kaplan, James, Wagner, Schoenbach, 

Grimson, Heyden, Tibblin, & Gehlbach, 1983; Ell, Nishimoto, 

Mediansky, Mantell, & Hamovitch, 1992; Hanson, Isacsson, 

Janzon, & Lindell, 1989; Hohaus & Berah, 1996; Kessler, Price, & 

Wortman, 1985; Ornelas, 1996; Ridder & Schreurs, 1996; Rutter & 

Quine, 1996; Schwarzer & Leppin, 1991; Wethingston & Kessler, 

1986).  
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De acordo com várias pesquisas, o suporte social pode ser 

visto como informal, emocional, ou material (Singer & Lord, 

1984), suporte social psicológico e não-psicológico (fornecimento 

de informação versus suporte social tangível) (Cohen & MacKay, 

1984), o suporte social formal (grupos de amigos e familiares) e 

informal (organizações e instituições) (Dunst & Trivette, 1990), o 

suporte social percebido e recebido (o disponível versus o 

recebido relativamente ao pedido) e suporte social descrito e 

avaliado (presença de um tipo particular de assistência versus 

avaliação satisfatória ao pedido) (Cramer, Henderson, & Scott, 

1997). 

Wilkins (2004) afirma que existem quatro tipos de 

disponibilidade de suporte social: 

 

1. O afeto 

 

2. O suporte emocional e informador (afeto positivo, 

empatia, conselhos, orientação) 

 

3. A interação social positiva  
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4. O suporte tangível (ajuda material ou assistência) 

 

Segundo Dunst e Trivette (1990) existem cinco componentes 

interligadas com o suporte social, a componente constitucional, a 

relacional, a funcional, a estrutural e da satisfação: 

 

1. A componente constitucional inclui as necessidades e a 

congruência entre a ajuda pedida e o suporte existente;  

 

2. A componente relacional inclui o estatuto familiar e 

profissional, o tamanho da rede social, e a participação em 

organizações sociais; 

 

3. A componente funcional inclui o suporte disponível e a 

qualidade do mesmo (emocional, informal, instrumental, 

material); 

 

4. A componente estrutural envolve a proximidade física, a 

frequência de contactos, a proximidade psicológica, o 

nível da relação, reciprocidade e consistência; 
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5. A componente da satisfação envolve a relação entre a 

utilidade e a ajuda fornecida. 

 

Dunst e Trivette (1990) propõem ainda, onze dimensões 

para o suporte social: 

 

1. O tamanho da rede social;  

 

2. A existência de relações sociais;  

 

3. A frequência de contactos sociais;  

 

4. A necessidade de suporte expressa pelo indivíduo;  

 

5. O tipo e a quantidade de suporte disponibilizado;  

 

6. A congruência, entre o pedido e o suporte;  

 

7. A utilização ou recorrência à assistência;  
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8. A dependência;  

 

9. A reciprocidade, entre o suporte social recebido e o 

fornecido; 

 

10. A proximidade;  

 

11. A satisfação, entre o pedido de ajuda e o suporte recebido;  

 

Segundo Matsukura, Marturano, e Oishi (2002), o suporte 

social consiste num construto que envolve três componentes, os 

recursos de rede de suporte, o comportamento de suporte e as 

avaliações subjetivas do suporte. Identificam ainda, a presença 

de três aspetos importantes no suporte social, que são os 

relacionamentos sociais (quanto à existência, tipo e quantidade), 

o suporte social (quanto ao tipo, à fonte, à quantidade e 

qualidade), e a rede social (quanto ao tamanho, densidade, 

reciprocidade, intensidade,…). 
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3.1 A satisfação com o suporte social 

 

Diversos autores definem a satisfação com o suporte 

social, como a avaliação cognitiva que o indivíduo faz em 

relação ao tipo e/ou qualidade do suporte social disponível 

(Trunzo & Bernardine, 2003). 

Neste sentido, podemos afirmar que a disponibilidade 

dos outros, medeia a relação entre o stress e a saúde (Button, 

2008), e que a percepção da disponibilidade do suporte social se 

associa a uma melhor adaptação fisiológica e psicológica do 

indivíduo (Wimberly, Carver, & Antoni, 2008). 

São diversos os estudos que revelam o impacto da 

satisfação social na saúde (Coelho & Ribeiro, 2000; Dunbar, Ford, 

& Hunt, 1998; Magaya, Asner-Self, & Schreiber, 2005; Ribeiro, 

2007; Quick, Saleh, Sime, & Martin, 2006; Singer & Lord, 1984; 

Southwick, Vythilingam, & Charney, 2005; Serra, 1999; 

Wimberly, Carver, & Antoni, 2008).  

Os autores Ganster, Fusilier, e Mayes (1986) verificaram 

que o suporte social tem um efeito moderador nas queixas 

somáticas, relativamente às condições de trabalho. 
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Assim, o suporte social surge como um agente protetor 

em relação a doenças induzidas pelo stress (Matsukura, 

Marturano, & Oishi, 2002).  

De igual forma, Zuzanek e Mannel (2000) afirmam que 

níveis altos de suporte social, contribuem para baixar os níveis 

de stress. 

Todos os estudos relativos ao suporte social, revelaram o 

impacto do suporte social na saúde, verificando que:  

 

1. O suporte social é um moderador do stress, protege e 

impede que o stress afete negativamente o indivíduo.  

 

2. A falta de suporte social é fonte geradora de stress.  

 

3. A perda de suporte social tem efeito stressor 

 

4. O suporte social é benéfico para a saúde e alívio do mal-

estar.  
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Segundo Pinheiro e Ferreira, 2002, o suporte social tende a 

aumentar a autoestima, promover o humor positivo, o otimismo 

e a diminuir o stress, os sentimentos de solidão e de fracasso.  

Como o suporte social contribui para o bem-estar do 

indivíduo, torna-se importante avaliá-lo pois permite ter uma 

perceção dos processos cognitivos e emocionais ligados ao bem-

estar e à qualidade de vida.  

 

 

3.2 A satisfação e o profissional de futebol 

 

A satisfação profissional resulta da experiência do 

indivíduo com o seu trabalho, e desempenha um papel 

importante na progressão das suas metas, objetivos e projetos, 

pessoais e profissionais (Martins, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 

2007). 

A satisfação profissional surge como parte da satisfação 

geral com a vida. Neste sentido a experiência negativa ao nível 

da atividade laboral, influência consideravelmente o equilíbrio 

global do indivíduo. Uma das possíveis consequências da 
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insatisfação com o trabalho, é a síndrome de burnout, onde a 

sintomatologia aparece ao nível individual, relacional e 

organizacional, e onde o indivíduo desenvolve sintomas de 

depressão, menor eficácia e motivação, e atitudes e sentimentos 

disfuncionais no trabalho (Martins, 2005; Skaalvik & Skaalvik, 

2007). 

A satisfação com o trabalho encontra-se intimamente 

relacionada com as gratificações auferidas e concretização de 

objetivos e aspirações, bem como com a saúde em geral, bem-

estar e qualidade de vida (Serra, 1999). 

No âmbito desportivo, segundo os treinadores, o 

desempenho e a satisfação encontram-se intimamente 

relacionadas, uma vez que o atleta participa voluntariamente na 

modalidade desportiva e a sua satisfação é considerada um pré-

requisito para desempenhar a máxima performance (Riemer & 

Chelladurai, 1998). 

A satisfação em contexto desportivo define-se como um 

estado afetivo positivo, que resulta da avaliação que o atleta faz 

das estruturas, dos processos e dos resultados, associados à 

prática e à experiência desportiva. Neste sentido, a satisfação 

resulta da perceção que o atleta tem entre os ganhos e as perdas, 
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entre o que deu e o que recebeu, é uma condição afetiva e está 

associada à qualidade de vida, ou à forma como o atleta encara a 

sua carreira desportiva (Chelladurai & Riemer, 1997; Riemer & 

Chelladurai, 1998). 

Assim, importa quantificar a satisfação do atleta, uma vez 

que a satisfação é um indicador dos seus sentimentos, e em 

relação ao ambiente de equipa (Riemer & Chelladurai, 1998). 

Os autores Riemer e Chelladurai (1998) estabeleceram três 

critérios para classificar a satisfação do atleta, em contexto 

desportivo: 

 

1. A satisfação relaciona-se com resultados positivos e com 

os resultados desses processos. 

 

2. A satisfação relaciona-se com os resultados desejados, a 

nível individual pela performance e pelo trabalho dos 

companheiros de equipa. 

 

3. A satisfação envolve tarefas, processos e resultados 

sociais.  
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No entanto, a satisfação do atleta engloba a relação da 

variável antecedente (fator pessoal) com a variável precedente 

(resultado) (Carron, Brawley, & Widmeyer, 1985). 

Estudos revelam que a performance desportiva é 

substancialmente significativa para a satisfação do atleta, onde 

qualquer fator que afete a performance individual ou de equipa, 

pode influênciar o nível de satisfação do atleta (Chelladurai, 

Inamura, Yamaguchi, Oinuma, & Miyauchi, 1988). 

Neste sentido, podemos afirmar que a satisfação do atleta 

é uma variável de sucesso para o rendimento e para o 

desempenho desportivo (Chelladurai, 1980; Chelladurai, 1990). 

Outros estudos revelam que o estado de saúde e a 

satisfação no trabalho, correlacionam-se positivamente com o 

burnout (Abu-Bader, 2000; Pease, Zapalac, & Lee, 2003). 

Parece haver uma coexistência entre burnout e insatisfação, 

sendo de esperar que atletas que se encontrem satisfeitos, 

evidenciem menores níveis indicadores de burnout e vice-versa, 

no entanto são poucos os estudos que o evidenciem, 

nomeadamente intimamente ligados com as variáveis 

sociodemográficas.  
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A satisfação pessoal e autorealização encontra-se 

intimamente relacionada com a qualidade de vida, bem como a 

satisfação do atleta encontra-se relacionada com sua perceção da 

qualidade de vida. 
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4. A qualidade de vida 

 

 

 A qualidade de vida é um conceito que está em constante 

mudança na sociedade, uma vez que os fatores que influenciam 

o dia-a-dia dos indivíduos são multideterminados e estão em 

constante mudança. O conceito de qualidade de vida, encontra-

se intimamente relacionado com a satisfação do indivíduo nos 

vários domínios, físicos, psicológicos e sociais (Cheik, Reis, 

Heredia, Ventura, Tufik, Antunes, & Mello, 2003). 

A qualidade de vida consiste na perceção geral da vida do 

indivíduo, contempla a interação das caraterísticas individuais 

(necessidades, valores, crenças e expetativas) e organizacionais 

(estrutura, tecnologia, sistema de recompensa), e interfere com 

aspetos importantes para o desenvolvimento psicológico e 

socioprofissional do indivíduo (Ribeiro, 2004).  

No entanto, são vários os fatores que exercem influência 

na perceção da qualidade de vida dos indivíduos, bem como a 

qualidade de vida afeta diretamente o nível de stress, no 

indivíduo (Marques, 2007).  
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A Organização Mundial de Saúde (OMS), através do 

grupo WHOQOL (1998, p. 01) define qualidade de vida como “a 

perceção do indivíduo da sua posição na vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (Fleck, 

Leal, Louzada, Xavier, Chachamovich, Vieira, Santos, & Pinzon, 

1999).  

A qualidade de vida inclui a satisfação harmoniosa dos 

objetivos e desejos dos indivíduos, e consiste num conjunto de 

fatores objetivos para garantir a sobrevivência e fatores 

subjetivos, como a felicidade, o amor, o prazer e a realização 

pessoal. Uma boa qualidade de vida envolve quatro áreas 

distintas, a saúde, a afetiva, a social e a profissional (Gonçalves & 

Vilarta, 2004; Minayo, Hartz, & Buss, 2000). 

A definição de qualidade de vida ao longo dos tempos 

tem vindo a ser fortemente influenciada pela definição de saúde. 

A saúde envolve as dimensões físicas, mentais e sociais enquanto 

a qualidade de vida, para além destas, inclui mais quatro 

domínios, o estado de doença e sintomatologia física, o estado 

funcional, e o funcionamento psicológico e social (Amorim & 

Coelho, 1999; Duarte, 2002; Neves, 2000). 
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No sistema de cuidados de saúde, os termos qualidade de 

vida e saúde, utilizam-se de forma sobreposta (Bergner, 1989; 

Guyatt, Feeny, & Patrick, 1993). No entanto estes conceitos são 

diferentes (Hermann, 1993; Ware, 1991).  

Assim, a qualidade de vida é um conceito mais abrangente 

do que o conceito de saúde, onde a saúde é um indicador para 

medir a qualidade de vida (Malagris, 2000; Ware, 1991). 

Neste sentido, parece que a qualidade de vida não tem um 

único significado, pelo que se conclui que o bem-estar do 

indivíduo envolve a componente física, emocional, psicológica, 

afetiva, social e profissional, tal como acontece com o conceito de 

saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, que define que 

a saúde não é apenas a ausência de doença, mas um completo 

bem-estar físico, psicológico e social. 

Segundo os autores Fagulha, Duarte, e Miranda (2000) à 

medida que se desenvolveu uma nova perspetiva de saúde 

positiva surgiram novas dimensões positivas associadas ao 

conceito de qualidade de vida, como o bem-estar psicológico, a 

felicidade e a satisfação com a vida. 
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Os diferentes significados dados à qualidade de vida 

encontram-se relacionados com as diferentes perspetivas 

económicas, demográficas e antropológicas, e mais recentemente, 

aparece relacionado com a saúde pública e ambiental. No 

entanto, a qualidade de vida não envolve apenas a saúde e o 

bem-estar, mas abrange um conjunto de fatores de aquisição 

material, a autopercepção no contexto em que se insere e a 

capacidade funcional dos sistemas orgânicos (Schor & Diniz, 

2006). 

Na literatura, a definição de qualidade de vida não é 

consensual, de acordo com os diferentes autores, não há uma 

definição clara do conceito, que identifique as suas componentes 

essenciais, nem que diferencie a qualidade de vida propriamente 

dita daquilo que a determina, nem um conjunto de instrumentos 

consensuais que a avaliem (Ribeiro & Guterres, 2002). 

 Gonçalves e Vilarta (2004) dividem a qualidade de vida 

em duas esferas, a objetiva e a subjetiva: 

 

1. A esfera objetiva (garantia de sobrevivência) que diz 

respeito à condição e ao modo de vida do indivíduo, 

envolve a alimentação, habitação, acesso à saúde, 
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transportes, educação, saneamento básico, entre outros. 

 

2. A esfera subjetiva (perceção da própria vida) que diz 

respeito ao estilo de vida do indivíduo, engloba as 

variáveis históricas, culturais e sociais, aspetos 

emocionais, expetativas e possibilidades em relação à 

vida.  

 

Segundo os mesmos autores, a qualidade de vida deve 

contemplar os aspetos culturais, históricos e de classes sociais, as 

condições materiais e não-materiais, as diferenças de idade e as 

condições de saúde.  

No entanto, são vários fatores que exercem influência na 

perceção da qualidade de vida dos indivíduos (Marques, 2007).  

De acordo com diversas investigações, a qualidade de 

vida envolve a satisfação de necessidades básicas como 

alimentação, acesso a água potável, moradia, transporte, 

trabalho, salário, saúde, lazer, cultura e educação (Minayo, 

Hartz, & Buss, 2000; Nahas, 2003).  
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Reconhece-se que para uma boa qualidade de vida, torna-

se imprescindível a satisfação das condições mínimas 

relacionadas com valores materiais, mas também com valores 

não materiais, como a ética, a solidariedade, o amor, a liberdade, 

a felicidade, a espiritualidade, a realização e bem-estar pessoal, a 

satisfação no trabalho, e o relacionamento interpessoal, bem 

como com a interação com o ambiente (Gonçalves & Vilarta, 

2004; Minayo, Hartz, & Buss, 2000; Nahas, 2003). 

A definição subjetiva da qualidade de vida, engloba 

aspetos que levam o indivíduo a acreditar que tem uma vida 

satisfatória (Gonçalves & Vilarta, 2004). O conceito de qualidade 

de vida é influenciado pela perceção individual, por vários 

fatores: 

 

1. Funções físicas, como locomoção e autocuidado;  

 

2. Funções intelectuais e emocionais; 

 

3. Contatos sociais;  

 

4. Proximidade da família (suporte social);  
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5. Sentimentos de conforto, bem-estar e ausência de 

doenças. 

 

Nesta perspetiva, a qualidade de vida encontra-se 

intimamente relacionada com o grau de satisfação que o 

indivíduo possui face à sua vida, subjacente aos vários fatores e 

pela maneira como ele percebe o ambiente, em que se insere.  

Os avanços, progressos científicos e tecnológicos, bem 

como o aumento da expetativa de vida, conduzem à necessidade 

crescente de estar mais atento à qualidade de vida dos 

indivíduos. Diversos estudos estabelecem um vínculo positivo 

entre a boa qualidade de vida e baixos níveis de stress, assim 

como, um bom estilo de vida com hábitos saudáveis, elevam a 

expetativa e a qualidade de vida (Duarte, 2002; Fagulha, Duarte, 

& Miranda, 2000).  

Algumas investigações revelam ainda existir uma relação 

entre a qualidade de vida e a atividade física, sendo o exercício 

físico considerado um veículo importante, para a promoção da 

saúde e da qualidade de vida (Matsudo, Matsudo, Araújo, 

Andrade, Andrade, Oliveira, & Braggion, 2002).  
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Segundo Samulski (2009), a prática do exercício físico 

pode influênciar diretamente a saúde física e o humor, e 

indiretamente, a vida social do indivíduo.  

Berger, Pargaman, e Weinberg (2007) acrescentam que a 

qualidade de vida melhora com a prática do exercício físico, 

nomeadamente ao nível do humor, onde diminuem os 

sentimentos negativos e aumentam os sentimentos positivos, 

melhoram o autoconceito e autoeficácia, produzem sensação de 

fluidez e de prazer, provocam o estabelecimento de níveis ótimos 

de stress, e retardam o processo de envelhecimento. 

 

 

 

4.1 A qualidade de vida e o profissional de futebol 

 

Ao nível da atividade profissional, a qualidade de vida 

refere-se ao grau que uma organização consegue satisfazer as 

necessidades pessoais. Ora, se a qualidade de vida no trabalho 

for pobre, pode conduzir o indivíduo à insatisfação e a 

comportamentos desajustados (como os erros de desempenho e 

absentismo), por seu lado, a elevada perceção da qualidade de 
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vida no trabalho, proporciona um clima de confiança e de 

respeito mútuo (Chiavenato, 1995). 

Importa conseguir uma qualidade de trabalho ótima, um 

nível ideal médio, para que não se converta em alienação e 

despersonalização (Chiavenato, 1995; Peiró, 1993;). 

São muitos os aspetos dentro de uma organização que 

afetam o bem-estar, a saúde física e mental, bem como a 

qualidade de vida e a satisfação dos profissionais, como o tipo de 

trabalho, as relações interpessoais, os papéis que desempenham, 

os sistemas de promoção, o estilo de liderança, entre outros, e 

que tem repercussões quer para o indivíduo, quer para a 

organização (Peiró, 1993). 

Na atividade profissional, as situações indutoras de stress 

devem ser identificadas e analisadas, para que haja uma 

intervenção eficaz, no sentido de minimizar ou modificar os seus 

efeitos negativos (Peiró, 1993). 

Quando o stress se torna crónico, contribui para o 

aparecimento da síndrome de burnout, promovendo um estilo de 

vida que aumenta a vulnerabilidade à doença e ao abandono da 

atividade profissional, reduzindo a qualidade de vida. O 

trabalho sobre stress, não tem que conduzir necessariamente à 
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insatisfação profissional, desde que os trabalhadores disponham 

de recursos pessoais e suporte adequado, podendo ser encarado 

como um desafio. 

Rocha (2005) divide as consequências do stress em três 

aspetos, o físico (externo), o emocional ou psicológico e na 

capacidade de concentração, que se tornam capazes de interferir 

na qualidade de vida dos indivíduos. 

Existem no entanto, estratégias e intervenções que 

contribuem para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos. 

Lipp e Tanganelli (2002) propõem o treino de controlo do stress, 

implementando estratégias prazerosas e promoção da saúde, 

eliminando os agentes stressores ou através da reestruturação 

cognitiva destes, fortalecendo essencialmente quatro pilares, o 

relaxamento, o exercício físico, a alimentação e a visão positiva 

da vida. 

O futebol mobiliza um grande número de pessoas, 

materiais, instalações e recursos financeiros. A preparação do 

atleta para aumentar o seu rendimento desportivo passa por 

longos e precisos processos de treino físicos, técnicos, táticos e 

psicológicos. Pelo que, o futebol exige do atleta um desempenho 

perfeito direcionado para a performance desportiva, onde a 
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qualidade de vida e de saúde não são a prioridade, o que 

provoca o aumento de situações de stress. Neste sentido, caso 

ocorram problemas psicológicos, o atleta não vai obter o mesmo 

desempenho nem o mesmo rendimento. Muitas vezes as 

alterações psicológicas antecedem os distúrbios fisiológicos 

(Marques & Oliveira, 2001; Pastre, Carvalho, Monteiro, Júnior, & 

Padovani, 2005; Samulski, 2009).  

O indivíduo só tem uma boa qualidade de vida se for 

saudável. Existem agentes stressores internos e externos que 

podem afetar a qualidade de vida do atleta (Samulski, 2009).  

A qualidade de vida abrange um conjunto de fatores como 

cultura e educação (Amorim & Coelho, 1999; Machado, 1992), os 

transportes, o meio ambiente, o vestuário, a habitação, a ciência 

(Cabral, 1992), as crenças, os mitos, os valores e a saúde (Pinto, 

1992).  

Diversos estudos revelam que a prática de atividades 

físicas e desportivas, realizadas mediante uma orientação 

adequada, podem proporcionar muitos benefícios físicos, 

psicológicos e sociais (Annesi, 2004; Blacklock, Rhodes, & Brown, 

2007; Costa, Cunha, & Samulski, 2006; Legrand & Heuze, 2007; 

Mello, Boscolo, Esteves, & Tufik., 2005; Rosenbloom & Bahns, 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 150 

 

2005).  

Pelo que, a prática de exercício físico encontra-se 

intimamente relacionada com a qualidade de vida (Matsudo, 

Matsudo, Araújo, Andrade, Andrade, Oliveira, & Braggion, 2002; 

Samulski, 2009).  

No entanto, ao nível desportivo, a preparação intensa, 

pode conduzir ao aparecimento de lesões, que podem prejudicar, 

quer o rendimento, quer a prática desportiva, bem como a 

qualidade de vida dos atletas (Marques & Oliveira, 2001; Pastre, 

Carvalho, Monteiro, Júnior, & Padovani, 2005; Samulski, 2009).  

Existem ainda aspetos do exercício físico, que podem 

melhorar ou prejudicar a qualidade de vida. Os fatores que 

prejudicam a qualidade de vida incluem a longa duração, alta 

intensidade e frequência de cargas de exercício físico, associadas 

a períodos inadequados de recuperação, dependência do 

exercício, lesões, desordens alimentares e competitividade 

exacerbada (Berger, Pargman, & Weinberg, 2007; O’Connor & 

Puetz, 2005).  

Fatores que promovem a melhoria da qualidade de vida, 

envolvem momentos de desempenho máximo, experiência 

máxima, fluidez e sublimação do praticante, incluem estados 
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psicológicos favoráveis, esporádicos e altamente significativos, 

proporcionam memórias e dão sentido à vida (Berger, Pargman, 

& Weinberg, 2007). 

Na competição desportiva, os atletas envolvem-se em 

esforço, preparo, entrega e sacrifício, a fim de manter um nível 

de excelência, favorável para alcançar o objetivo e o sucesso. 

Quanto maior for o nível em que o atleta se encontra, maior será 

o sacrifício e a necessidade de melhorar a performance. Todos os 

fatores de superação, juntamente com as situações de vida diária, 

contribuem para o aparecimento de situações de stress, que por 

sua vez é considerado como indicador de que desequilibra a 

qualidade de vida do desportista. No entanto, sabemos que 

diferentes indivíduos diferem na forma como lidam com as 

mesmas situações, onde cada indivíduo tem um modo particular 

de lidar com as variadas situações. Segundo este ponto de vista, 

um atleta diante um agente stressor pode percebê-lo como um 

estímulo ou desafio, diferenciando na reação ao mesmo estímulo, 

da mesma forma que um estímulo pode ser considerado como 

ameaçador para um atleta e nem ser considerado como perigo ou 

ameaça para outro (Samulski, 2004). 
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4.2 A teoria da ação e a qualidade de vida 

 

A teoria da ação fornece sustento, para que se possa 

compreender melhor o conceito da qualidade de vida do atleta 

profissional.  

A qualidade de vida envolve a perceção subjetiva do 

indivíduo, em relação ao ambiente (local de treino ou 

competição), à tarefa a desempenhar (atuação desportiva) e à 

autopercepção (a capacidade para desempenhar a sua tarefa).  

Segundo Samulski (2004), a ação humana tem três funções 

básicas: 

 

1. A experiência e reconstrução da realidade; 

 

2. A criação e transformação da realidade, solucionando 

tarefas; 

 

3. A apresentação do indivíduo;  
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A ação humana é determinada pelas condições subjetivas 

e objetivas da própria ação. A dimensão objetiva reflete-se nas 

condições de vida (como na nutrição, saúde, moradia, 

transporte…), e a dimensão subjetiva baseia-se na experiência 

interna individual (no que sente e percebe acerca da vida que 

tem). As condições objetivas e subjetivas têm uma influência 

direta no rendimento dos atletas.  

No âmbito desportivo, segundo Samulski (2004), o 

processo da ação consiste na interrelação de fatores pessoais, 

ambientais e as componentes da tarefa, onde agir consiste no 

alcance de otimização e estabilização das interrelações entre os 

fatores pessoais e situacionais.  

A fundamentação da qualidade de vida associada a 

instrumentos de avaliação, possibilitam verificar quais os fatores 

que podem ser percebidos pelo atleta, que favorecem ou 

prejudicam a qualidade de vida, dependendo da perceção 

individual.  

Em suma, a qualidade de vida envolve componentes 

físicas, psicológicas e sociais, tornando-se necessária uma 

avaliação global da qualidade de vida do indivíduo (Neves, 

2000, Lopez, Mejia, & Espinar, 1996).  
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Hoje em dia, existe cada vez mais uma necessidade de 

adquirir hábitos saudáveis, que promovam o bem-estar e 

melhorem a qualidade de vida, pelo que importa detetar quais 

os fatores que influenciam a qualidade de vida dos atletas, nos 

ambientes de treino e competição, para adotar medidas 

preventivas, para adquirir uma melhora significativa na 

perceção da qualidade de vida e consequentemente um maior 

desempenho desportivo. 

Assim, a qualidade de vida refere-se à capacidade que o 

indivíduo tem para fazer face às situações do seu dia-a-dia, sem 

stress ou incapacidade física. Pelo que nos propomos na presente 

investigação, estabelecer as relações entre os aspetos 

psicossociais que favorecem e/ou inibem a performance 

desportiva, sendo a qualidade de vida do atleta, um aspeto 

relevante no ambiente desportivo, pois, pode afetar o 

desempenho e influenciar os resultados.  

Diversos estudos têm-se preocupado em investigar o 

burnout, e o abandono da profissão adjacente a fatores de stress, 

evidenciando que o trabalho exerce uma influência e pressão nos 

indivíduos, afetando a sua realização profissional e pessoal, 

existindo uma relação significativa entre a presença de stress e 
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níveis elevados de burnout. No entanto o trabalho por si só não 

gera o stress nem o burnout, nem boa ou má qualidade de vida, 

sendo que estes fatores se encontram relacionados com as 

caraterísticas pessoais e de personalidade bem como às 

estratégias de resolução de problemas dos indivíduos, 

envolvendo a sua satisfação com o suporte social. 

Assim, quanto ao stress, envolve a resposta do organismo 

aos agentes stressores que ameaçam o bem-estar do indivíduo. O 

sujeito possui estratégias adaptativas ou não, para fazer face aos 

agentes stressores, no entanto, possui ainda suporte social ou 

não. A qualidade de vida envolve a harmonia de saúde, física, 

psíquica, emocional, social e organizacional do indivíduo.  

Neste sentido o stress encontra-se intimamente 

relacionado com o burnout, pela sua experiência prolongada na 

atividade laboral, em que uma fraca satisfação com o suporte 

social, determinará na sua fraca perceção da qualidade de vida, 

promovendo aos sentimentos de desesperança, de ineficácia, de 

desespero e de doença, podendo conduzir ao burnout.  
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5. PRESENTE ESTUDO 

 

Diversas investigações centram–se em investigar os 

agentes stressores, que podem limitar o desenvolvimento 

desportivo dos atletas de alto nível, no entanto é importante 

determinar o impacto e as consequências associadas à síndrome 

de burnout, relativamente à satisfação do atleta com o suporte 

social e à sua perceção da qualidade de vida, com o objetivo de 

minimizar as interferências causadoras de stress, que possam 

conduzir ao abandono da carreira desportiva. 

Antes do abandono da carreira desportiva, o atleta pode 

experienciar a síndrome de burnout, esgotamento físico, psíquico 

e social. No entanto, muitas vezes o abandono da prática não 

surge apenas como consequência da síndrome de burnout, mas 

também em resposta à falta de satisfação com o suporte social e 

fraca perceção de qualidade de vida.  

Face ao exposto, existe uma crescente preocupação na 

investigação, em perceber os efeitos e impacto do stress bem 

como da síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social 

e qualidade de vida dos indivíduos. 
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Como nunca foi estudada esta relação, e dada a escassez 

de estudos relativamente a esta temática nos atletas profissionais 

de futebol, a presente investigação inscreve-se como pioneira. 

 Pretendendo este estudo, contribuir para um avanço nas 

investigações científicas, apesar de saber que é na prevenção da 

síndrome de burnout que reside o seu tratamento, iremos 

analisar ainda, as variáveis mais fortemente associadas quer à 

síndrome, quer à satisfação com o suporte social, bem como à 

qualidade de vida, dos profissionais de futebol.  

 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Estabeleceu-se como objetivo geral desta investigação, 

partindo de uma abordagem biopsicossocial do contexto 

desportivo do atleta profissional de futebol, perceber quais os 

fatores e qual o impacto da síndrome de burnout na satisfação 

com o suporte social e na qualidade de vida, dos atletas desta 

modalidade.  
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5.2 Objetivos Específicos 

 

Estabeleceram-se como objetivos específicos desta 

investigação, identificar as variáveis mais frequentemente 

associadas à síndrome de burnout, à satisfação com o suporte 

social e à qualidade de vida, do atleta profissional de futebol. 

Este trabalho encontra-se delimitado a um contexto 

específico da prática de futebol profissional. Neste sentido, os 

resultados terão que ser lidos dentro desta categoria profissional, 

uma vez que o contexto influência e determina a perceção e a 

dimensão da experiência de stress da síndrome de burnout, da 

satisfação com o suporte social e da perceção da qualidade de 

vida. 

Pretende este estudo, contribuir para um melhor 

conhecimento da população dos atletas profissionais de futebol, 

permitindo uma melhor compreensão sobre a síndrome de 

burnout, a satisfação com o suporte social e a qualidade de vida, 

em contexto desportivo, através da análise das variáveis mais 

fortemente associadas a estes aspetos.  
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Espera-se que os dados obtidos no decorrer desta 

investigação possam ajudar a promover a compreensão da 

temática em estudo e contribuir para a implementação de 

estratégias e programas mais eficazes, no sentido de uma 

actuação conjunta dos profissionais.  

 

 

5.3 Hipóteses de Estudo 

 

Foram formuladas as seguintes hipóteses de partida para o 

estudo empírico:  

 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, no que diz respeito à variável 

sociodemográfica da idade. 

 

H2: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, no que diz respeito à variável 

sociodemográfica escolaridade. 
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H3: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, no que diz respeito à variável 

sociodemográfica estado civil. 

 

H4: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função das lesões ou doenças atuais. 

 

H5: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do escalão competitivo. 

 

H6: Existe relação estatisticamente significativa entre o 

período de treino habitual e o escalão competitivo. 

 

H7: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do número de treinos semanais. 
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H8: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do período de treino. 

 

H9: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função do tempo de deslocação de ida e 

volta para o treino.  

 

H10: Existem diferenças estatisticamente significativas na 

síndrome de burnout, na satisfação com o suporte social e na 

qualidade de vida, em função da posição de jogo. 

 

H11: Quanto mais elevados são os níveis da síndrome de 

burnout menor é a satisfação com o suporte social social e menor 

a perceção da qualidade de vida do atleta. 

 

H12: Quanto maior for a satisfação com o suporte social do 

atleta melhor é a sua perceção de qualidade de vida. 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 

6.1 Metologia 

 

A investigação assenta numa metodologia quantitativa e 

não experimental, através da aplicação de quatro instrumentos 

de avaliação psicométrica, um questionário sociodemográfico e 

da situação profissional, o inventário de burnout para atletas 

(IBA), a escala de satisfação com o suporte social (ESSS), e o 

instrumento para avaliação subjetiva da qualidade de vida 

WHOQOL-BREF. 

  Segundo Almeida e Freire (2000) o estudo é não 

experimental, porque não há manipulação das variáveis 

independentes e não há controlo nas diferenças interindividuais, 

onde os investigadores apenas colhem os dados sem proceder a 

qualquer tratamento ou mudança.   
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6.2 Variáveis Estudadas 

 

Segundo o objetivo do estudo e de acordo com as 

hipóteses formuladas, foram selecionadas as seguintes variáveis:  

 

a) A síndrome de burnout nos atletas de futebol profissional, 

medida por seis fatores, o desânimo, a falta de energia, a 

expetativa de ineficácia, a exaustão, o desinteresse e a 

excitabilidade, de acordo com o instrumento psicométrico 

Inventário de Burnout para Atletas (IBA). 

 

b) A satisfação com o suporte social, medida pelas quatro 

dimensões ou fatores, a satisfação com amigos/amizades 

(SA), a intimidade (IN), a satisfação com a família (SF) e 

atividades sociais (AS), de acordo com o instrumento 

psicométrico Escala de Satisfação com o Suporte Social. 

 

c) A qualidade de vida, medida pelos quatro domínios, o 

físico, o psicológico, as relações sociais e o ambiente, de 

acordo com o instrumento psicométrico WHOQOL-BREF.  
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d) As variáveis sociodemográficas, avaliadas pelo 

questionário sociodemográfico, construído para esse efeito, 

como a idade, escolaridade, estado civil, lesões atuais, escalão 

competitivo, número de treinos semanais, período de treino 

habitual, tempo de deslocação para o treino (ida e volta) e 

posição de jogo. 

 

 

6.3 Instrumentos 

 

Os dados que permitem descrever os acontecimentos, 

foram recolhidos e analisados através de questionários e 

instrumentos psicométricos, de autopreenchimento, juntos dos 

atletas profissionais de futebol.  

Para mensuração das variáveis em estudo, utilizaram-se e 

foram preenchidos quatro instrumentos psicométricos de 

colheita de dados: o questionário sociodemográfico e da situação 

profissional (apêndice A1), o inventário de burnout para atletas 

(IBA) (anexo 1), a escala de satisfação com o suporte social 

(ESSS) (anexo 2), e o instrumento para avaliação subjetiva da 

qualidade de vida WHOQOL-BREF (anexo 3). 
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6.3.1. Questionário sociodemográfico 

 

O questionário sociodemográfico foi construído e 

desenvolvido com o intuito de recolher informações sobre a 

idade, nacionalidade, escolaridade, situação profissional, estado 

civil, número de filhos, lesões atuais, clube atual, escalão 

competitivo, número de treinos semanais, período de treino 

habitual, número de horas de sesta, tempo de deslocação para o 

treino (ida e volta) e posição de jogo. 

 

 

6.3.2. Inventário de Burnout para Atletas (IBA) 

 

O Inventário de Burnout para Atletas (IBA), foi construído 

e validado por Jorge Silvério em 1995, é um instrumento de 

autoresposta, constituído por 27 itens respondidos numa escala 

tipo likert, com cinco opções de resposta “Discordo totalmente”, 

“Discordo”, “Não concordo nem discordo”, “Concordo” e 

“Concordo plenamente”.  
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Este inventário avalia seis fatores da síndrome de Burnout, 

o desânimo, a falta de energia, a expetativa de ineficácia, a 

exaustão, o desinteresse e a excitabilidade.  

O alfa de Cronbach do instrumento, segundo o autor foi 

α=0,92, revelando que o inventário possui uma boa consistência 

interna. 

A pontuação dos seis fatores determina-se pela soma da 

pontuação obtida em cada resposta, segundo a contagem dos 

itens. Quanto maior a pontuação do fator, maior será a 

intensidade da dimensão que o fator pretende medir. Pode ainda 

obter-se a nota total de burnout, pela soma da pontuação das 

respostas. Para cotação das respostas deverá ter-se em 

consideração a cotação invertida de alguns itens. 

Para a escolha deste instrumento foi considerada a sua 

aplicação em contexto desportivo, de acordo com a população 

alvo do estudo, bem como por ser um instrumento curto e de 

rápida aplicação.  
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6.3.3. Escala de Satisfação com o Suporte Social 

 

A Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS), foi 

construída por Wethingson e Kessler e validada para a 

população portuguesa por Ribeiro, em 1999.  

É um instrumento de autoresposta, constituído por 15 itens, 

respondidos numa escala tipo likert, com cinco opções de 

resposta “concordo totalmente”, “concordo na maior parte”, 

“não concordo nem discordo”, “discordo na maior parte” e 

“discordo totalmente”, que equivale a cotações de 1 a 5. 

Esta escala avalia quatro dimensões ou fatores, a satisfação 

com amigos/amizades (SA), a intimidade (IN), a satisfação com a 

família (SF) e atividades sociais (AS), bem como, permite ainda 

obter um indicador global.  

A nota total corresponde à soma de todos os itens, 

enquanto a nota de cada dimensão resulta da soma dos itens 

correspondentes.  

A satisfação com amizades inclui cinco itens (3, 12, 13, 14 e 

15) e possui uma consistência interna de 0,83. A intimidade inclui 

quatro itens (1, 4, 5 e 6) e tem uma consistência interna de 0,74. A 

satisfação com a família inclui três itens (9, 10 e 11) e uma 
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consistência interna de 0,74. As atividades sociais incluem três 

itens (2, 7 e 8) e uma consistência interna de 0,64. A escala total 

inclui a soma de todos os itens e possui uma consistência interna 

de 0.85.  

Na cotação dos itens deveremos cotar de forma invertida os 

seguintes 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.  

O valor da escala total pode variar entre 15 e 75, sendo que 

notas mais altas correspondem a uma perceção de maior 

satisfação com o suporte social. 

Para a escolha deste instrumento foi considerada a sua 

facilidade de aplicação e de medição do construto a que nos 

propunhamos.  

 

 

6.3.4. Inventário da Qualidade de Vida  

          WHOQOL-BREF 

 

O instrumento para avaliação subjetiva da qualidade de 

vida WHOQOL-BREF, denominado por brief version of World 

Health Organization Quality of Life questionnaire, encontra-se 

validado para a população portuguesa (Canavarro, Serra, 
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Simões, Pereira, Gameiro, Quartilho, Rijo, Carona, & Paredes, 

2006).  

Para a escolha deste instrumento, levámos em 

consideração a sua base concetual, tendo em conta a variável da 

qualidade de vida que se pretende avaliar, assim como as 

caraterísticas da população alvo do estudo, procurando um 

instrumento que não fosse complexo e que possibilitasse uma 

rápida aplicação.  

O instrumento WHOQOL-BREF é uma versão breve 

reduzida do WHOQOL-100, que foi desenvolvido pela OMS, e 

surgiu da necessidade de criar um instrumento que avaliasse a 

qualidade de vida, numa visão holística de saúde e numa 

perpetiva transcultural.  

Pelo que a versão reduzida, surgiu da necessidade de criar 

um instrumento de rápida aplicação, que pudesse ser respondido 

em pouco tempo, mas com caraterísticas psicométricas 

aceitáveis. 

O WHOQOL-BREF apesar de ter sido desenvolvido 

inicialmente como um instrumento de auto-relato, tem três 

modalidades de administração, podendo ser auto-administrado, 

assistido pelo entrevistador e administrado pelo entrevistador.  
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No presente estudo e com todos os participantes, o modo 

de administração do instrumento foi auto-administrado.  

WHOQOL-BREF é composto por 26 itens respondidos 

numa escala tipo likert, com cinco opções de resposta, que 

integram quatro domínios de qualidade de vida: 1) o físico, 2) o 

psicológico, 3) as relações sociais, 4) o ambiente.  

Este instrumento é usado como medida genérica, 

multidimensional e multicultural, para uma avaliação subjetiva 

da qualidade de vida, e os resultados representam a perceção 

individual da qualidade de vida, em cada domínio em particular. 

O resultado de cada domínio de qualidade de vida é 

calculado através da média dos resultados das questões, que o 

constituem. Posteriormente, a média dos resultados é 

multiplicada por 100, variando estes entre 0 e 100, de modo que 

os resultados obtidos nos domínios, sejam comparáveis com os 

resultados do instrumento WHOQOL-100.  

Pontuações mais elevadas correspondem a uma melhor 

qualidade de vida, visto que os resultados dos domínios estão 

dispostos num sentido positivo. Para estas conclusões devemos 

verificar que 3 das facetas não estão dispostas no sentido 

positivo, pelo que devem ser recodificadas antes da cotação do 
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instrumento, com o intuito de que resultados mais elevados 

sejam reflexo de uma melhor qualidade de vida. 

WHOQOL-BREF revela confiabilidade, validade e 

responsividade a níveis aceitáveis para a aplicação. Quanto à 

consistência interna os valores de alfa de Cronbach são para 

todos os itens, superiores a 0,70.  

 

Escala 0% 25% 50% 75% 100% 

Satisfação 

Muito 

inssatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

Avaliação Muito mal Mal 
Nem mal 

nem bom 
Bom Muito bom 

 Muito feliz Infeliz 

Nem feliz 

nem 

infeliz 

Feliz Muito feliz 

Capacidade Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

Frequência Nunca Raramente Ás vezes Repetidamente Sempre 

 

Figura 8: Escalas de resposta, para as escalas de satisfação, avaliação, capacidade e 

frequência.  
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I 
Domínio Físico 

Dor e desconforto 

Energia e fadiga 

Mobilidade 

Sono e repouso 
Atividades da vida quotidiana 
Dependência de medicação ou de tratamentos 
Capacidade para o trabalho 
 

 
 

II 
Domínio 

Psicológico 

Sentimentos positivos 
Pensar, aprender, memória e concentração 
Auto-estima 
Imagem corporal e aparência 
Sentimentos negativos 
Espiritualidade/Religião/Crenças pessoais 
 

III 
Relações Sociais 

Relações pessoais 
Suporte (apoio) social 
Atividade sexual 
 

 
 
 

IV 
Meio Ambiente 

Segurança física e proteção 
Ambiente no lar 
Recursos financeiros 
Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 
Oportunidades de adquirir novas informações e 
habilidades 
Participação em oportunidades de recreação/Lazer 
Ambiente físico (poluição/ruído/trânsito/clima) 
Transporte 
 

 
Figura 9: Domínios e facetas do Instrumento Abreviado de Avaliação de Qualidade de Vida 
da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-Bref). 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 178 

 

6.4 PROCEDIMENTOS  

                Éticos, Metodológicos e Estatísticos 

 

 

Como procedimentos éticos, efetuámos um pedido de 

autorização aos autores dos instrumentos psicométricos para 

aplicação (apêndice A2, A3, A4). Depois da sua anuência 

(Anexos 2, 3 e 4) procedemos à selecção da amostra, à colheita 

dos dados e à análise estatística. 

A população-alvo deste estudo, são atletas de futebol 

profissional, com idades superioes a 18 anos e do género 

masculino.  

Para a colheita dos dados foi elaborado um pedido de 

autorização aos clubes de futebol profissional (apêndice A5) e 

um consentimento informado aos atletas (apêndice A6), 

explicando os objetivos e finalidade da presente investigação.  

A recolha de dados foi realizada nos meses de Março, 

Abril e Maio de 2012. 
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 Na utilização dos dados, toda a informação acerca dos 

atletas, foi registada, armazenada, tratada e difundida, com 

respeito absoluto pela privacidade dos participantes e clubes 

envolvidos no projecto de investigação. 

 A análise estatística foi efectuada através do Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.0 para Windows. 
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6.5 PARTICIPANTES  

     Caraterização da Amostra 

 

 

A amostra ficou constituída por 302 atletas de futebol 

profissional, do género masculino, cuja média de idades se sitiou 

nos 24,4 anos de idade (dp=4,05), sendo o escalão 21-25 anos 

(47,7%) o mais representativo, oscilando entre a idade mínima de 

18 e máxima de 38 anos de idade (tabela 1 e gráfico 1).  

São oriundos de 7 nacionalidades, onde 89,1% são de 

nacionalidade portuguesa (tabela 2).  

Os atletas são maioritariamente solteiros (65,6%) e sem 

filhos (55,6%) e ao nível de habilitações literárias, a maioria tem o 

ensino secundário (54,0%) (tabela 3). 

 

 

 
Tabela 1 – Variável sociodemográfica idade 

 Média N Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Atletas  24,40 302 4,05 18 38 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 181 

 

Gráfico 1 – Escalões etários 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Variável sociodemográfica nacionalidade  

  
Frequência Percentagem  

Percentagem 
acumulada 

Nacionalidade Portuguesa 269 89,1  89,1 

Brasileira 20 6,6  95,7 

Guineense 6 2,0  97,7 

Caboverdiana 3 1,0  98,7 

Angolana 2 0,7  99,3 

Senegalense 1 0,3  99,7 

Espanhola 1 0,3  100,0 

Total 302 100,0   
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Tabela 3 – Variáveis sociodemográficas: estado civi l, número de filhos e habilitações 

literárias 

 Frequência Percentagem 

Estado Civil   

Solteiro 198 65,6 

Casado 89 29,5 

União de Facto 10 3,3 

Separado / Divorciado 4 1,3 

Viúvo 1 0,3 

Número de Filhos   

Sem filhos 168 55,6 

1 Filho 99 32,8 

2 Filhos 21 7,0 

3 Filhos 14 4,6 

Habilitações Literárias   

3º Ciclo ensino básico 43 14,2 

Ensino Secundário 163 54,0 

Frequência do ensino superior 66 21,9 

Grau Superior 30 9,9 

 

 

Foram inquiridos atletas de 17 equipas de futebol 

profissional, de escalões sénior, onde 41,7% pertencem à III 

divisão competitiva, 36,8% são da 1ª liga e 21,5% da II divisão 

competitiva (tabela 4).  

A distribuição por posição em jogo, dos atletas inquiridos 

é relativamente equilibrada, composta por guarda-redes (n=30), 

defesas centrais (n=45) e laterais (n=51), médios defensivos 
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(n=54), ofensivos (n=46) e ala (n=34), pontas de lança (n=21) e 

avançados (n=21) (tabela 5).  

A maioria (87,7%) dos atletas revela não ter sofrer de 

lesões ou doenças atuais e refere ainda não dormir a sesta 

(57,3%) (tabela 6).  
 

Tabela 4 – Variável Escalão Competitivo  

 Frequência Percentagem 
 Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

Séniores de 1ª Liga 111 36,8 36,8 36,8 

Séniores de II Divisão 65 21,5 21,5 58,3 

Séniores de III Divisão 126 41,7 41,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

Tabela 5 - Variável Posição de Jogo 

 Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 
Percentagem 
acumulada 

Guarda redes 30 9,9 9,9 9,9 

Defesa central 45 14,9 14,9 24,8 

Defesa lateral 51 16,9 16,9 41,7 

Médio defensivo 54 17,9 17,9 59,6 

Médio ofensivo 46 15,2 15,2 74,8 

Médio ala 34 11,3 11,3 86,1 

Ponta de lança 21 7,0 7,0 93,0 

Avançado 21 7,0 7,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  
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Tabela 6 – Variáveis: lesões ou doenças atuais e sesta 

 Frequência Percentagem 

Lesões ou doenças atuais   

Sim 37 12,3 

Não 265 87,7 

Sesta   

Sim 129 42,7 

Não 173 57,3 

 

 

A maioria dos atletas (44,4%) treina no período noturno e 

são feitos maioritariamente (60,6%) 5 treinos semanais (tabela 7). 

O tempo total que os atletas gastam na ida e volta para o 

treino, oscila entre o mínimo de 4 minutos e o máximo de 180 

minutos, cuja média se situa nos 36 minutos (dp=35,51) (tabela 

8).  

 
Tabela 7 – Variáveis: número de treinos semanais e período de treino habitual  

 Frequência Percentagem 

Numero de treinos semanais   

3 Treinos 2  0,7 

4 Treinos 108 35,8 

5 Treinos 183 60,6 

6 Treinos 9 3,0 

Período de treino habitual   

Manhã 43 26,2 

Tarde  163 29,5 

Noite 30 44,4 
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Tabela 8 – Variável tempo de deslocações de ida e volta para o treino 

 Média N Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Tempo de deslocações de ida e 

volta para o treino  

36,21 302 35,51 4 180 

 
 

Os valores da estatística descritiva (mínimos e máximos, 

médios e respectivos desvios padrão), obtidos pelos atletas nas 

escalas da síndrome de burnout (IBA), da satisfação com o 

suporte social (ESSS) e da qualidade de vida (WHOQOL-BREF), 

podem ser apreciados e analisados nas tabelas 9, 10 e 11.  

 

Os valores da síndrome de burnout são apresentados 

numa escala negativa, ou seja quanto mais elevados forem os 

valores obtidos, maior a probabilidade para preencher os 

critérios, para a síndrome. Pela análise da tabela 9, observamos 

que os atletas profissionais de futebol, em média não apresentam 

valores altos na síndrome de burnout. 

De acordo com a tabela 9, na dimensão desânimo, os 

valores oscilam entre o valor mínimo 7 e máximo 33, sendo a 

média 10,5 (dp=4,18). Na dimensão energia os valores oscilam 

entre o valor mínimo de 6 e máximo de 25, sendo a média 11,23 
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(dp=3,6). A dimensão ineficácia oscila entre o mínimo de 5 e 

máximo de 22, sendo a média 8,18 (dp=2,98). A dimensão 

exaustão oscila entre o valor mínimo de 5 e máximo de 21, sendo 

a média 9,95 (dp=3,3). O desinteresse oscila entre o valor mínimo 

de 5 e máximo 18, sendo a média 7,53 (dp=2,62). A excitabilidade 

oscila entre o valor mínimo de 3 e máximo 12, sendo a média 

5,39 (dp=1,93). O total da escala oscila entre o valor mínimo 27 e 

máximo 104, situando-se a média nos 46,65 (dp=13,47).  

Apesar de não pontuarem acima da média nas dimensões 

da síndrome, fica evidente a necessidade de a avaliar, com o 

objetivo de verificação de existência, prevenção e tratamento, 

dos atletas que apresentem índices moderamente altos e altos.  

 

Tabela 9 - Estatísticas descritivas: Síndrome de Burnout 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Desânimo 302 7,00 33,00 10,50 4,18 

Falta de energia 302 6,00 25,00 11,23 3,60 

Expetativa de Ineficácia 302 5,00 22,00 8,18 2,98 

Exaustão 302 5,00 21,00 9,95 3,30 

Desinteresse 302 5,00 18,00 7,53 2,62 

Excitabilidade 302 3,00 12,00 5,39 1,93 

Total 302 27,00 104,00 46,65 13,47 
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Os valores obtidos na escala da satisfação com o suporte 

social são apresentados num sentido positivo, ou seja quanto 

mais elevados forem os resultados, maior é a perceção da 

satisfação do atleta com o suporte social (tabela 10).  
Pela análise da tabela 10, observamos que os atletas 

possuem em média uma boa satisfação com o suporte social, 

encontrando valores médios elevados nas dimensões da escala.   

Verifica-se ainda, que o suporte intimidade e da família 

são os que conferem maior satisfação, por parte dos atletas 

profissionais de futebol. Sentem-se ainda satisfeitos com o apoio 

recebido pelos amigos, e satisfeitos com as atividades sociais, 

apesar de ser esta dimensão a que se encontra em maior 

desvantagem. 

De acordo com a tabela 10, na satisfação com as amizades, 

os valores oscilam entre o valor mínimo 9 e máximo 25, sendo a 

média 20,27 (dp=3,20). Na satisfação com a intimidade, os 

valores oscilam entre o valor mínimo de 7 e máximo de 20, 

sendo a média 17,13 (dp=2,83). Na satisfação com a família, os 

valores oscilam entre o mínimo de 3 e máximo de 15, sendo a 

média 11,87 (dp=2,45). Na satisfação com as atividades sociais, 

os valores oscilam entre o valor mínimo de 3 e máximo de 15, 
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sendo a média 10,55 (dp=2,35). Na avaliação global da escala da 

satisfação, os valores oscilam entre o valor mínimo de 30 e 

máximo de 75, sendo a média 59,85 (dp=8,51).  

 
Tabela 10-  Estatísticas descritivas: Satisfação com o suporte social 

 N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

Satisfação com amizades 302 9,00 25,00 20,27 3,20 

Satisfação com intimidade 302 7,00 20,00 17,13 2,83 

Satisfação com família 302 3,00 15,00 11,87 2,45 

Atividades sociais 302 3,00 15,00 10,55 2,35 

Total 302 30,00 75,00 59,85 8,51 

 

 

 

 Na escala da qualidade de vida, pontuações mais elevadas 

revelam uma melhor perceção da qualidade de vida, variando a 

pontuação entre 0 e 100 (tabela 11).  

Tais considerações e pela análise da tabela 11, observamos 

que os atletas em média possuem uma boa perceção da sua 

qualidade de vida, obtendo, no domínio físico uma média de 

79,03 (dp=12,58), no domínio psicológico uma média de 80,28 

(dp=11,83), nas relações sociais uma média de 80,35 (dp=14,76) e 

no ambiente uma média de 73,98 (dp=12,41).   

 
 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 189 

 

 
 

Tabela 11- Estatísticas descritivas: Qualidade de vida 

 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
padrão 

Dominio Físico 302 42,86 100,00 79,03 12,58 

Dominio Psicológico 302 50,00 100,00 80,28 11,83 

Relações Sociais 302 33,33 100,00 80,35 14,76 

Ambiente 302 40,63 100,00 73,98 12,41 
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6.6   CONSISTÊNCIA INTERNA 

 

 

A consistência interna das escalas utilizadas foi avaliada 

com recurso ao coeficiente de consistência interna Alfa de 

Cronbach.  

A referência para os valores, segue a categorização de Hill 

e Hill (2005). Valores de consistência interna superiores a 0,7, 

revelam que os instrumentos psicométricos podem ser 

considerados precisos e confiáveis, quanto à variável que 

desejam mensurar. 

Os valores de alfa de Cronbach encontrados nas subescalas 

de medida para a síndrome de burnout, variam entre um mínimo 

de 0,689 (fraco mas aceitável) na dimensão excitabilidade e um 

máximo de 0,882 (bom) na dimensão desânimo (tabela 12).  

Na dimensão global da escala obtivemos um alfa de 

Cronbach de 0,933 (tabela 12).  

O alfa de Cronbach revela que o inventário revela uma boa 

consistência interna, semelhante ao obtido pelo autor da escala, 

no valor de 0,92. 
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Tabela 12– Consistência interna: Sindrome de Burnout (IBA) 

 
Alpha de Cronbach  

Nº de itens  

Desânimo 0,882 7 

Falta de energia 0,810 6 

Expetativa de ineficácia 0,770 5 

Exaustão 0,809 5 

Desinteresse 0,784 5 

Excitabilidade 0,689 3 

Total 0,933 27 

 

 

Os valores de alfa de Cronbach encontrados para as 

subescalas de medida da satisfação com o suporte social, variam 

entre um mínimo de 0,616 (fraco mas aceitável) na dimensão 

satisfação com as atividades sociais e um máximo de 0,75 (bom) 

na dimensão satisfação com as amizades (tabela 13). 

Na dimensão global da satisfação com o suporte social, 

obtivemos um alfa de Cronbach de 0,851 (bom) (tabela 13).  

Os resultados obtidos revelam que o instrumento possui 

uma boa consistência interna, valores semelhantes aos obtidos 

pelo autor, de 0,83 / 0,74 / 0,74 / 0,64 e de 0,85, respetivamente. 
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Tabela 13 – Consistência interna: Satisfação com o suporte social (ESSS) 

 
Alpha de Cronbach  

Nº de itens  

Satisfação com amizades 0,750 5 

Satisfação com intimidade 0,680 4 

Satisfação com família 0,699 3 

Satisfação com atividades sociais 0,616 3 

Total 0,851 15 

 

Os valores de alfa de Cronbach encontrados para os 

domínios da qualidade de vida variam entre um mínimo de 

0,714 (razoável) nas relações sociais e um máximo de 0,801 (bom) 

no ambiente, corroborando com os dados obtidos pelos autores, 

que revelam ter confiabilidade, validade e responsividade para a 

sua aplicação.  

 
Tabela 14 – Consistência interna: Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) 

 
Alpha de Cronbach  

Nº de itens  

Ambiente Físico 0,754 7 

Ambiente Psicológico 0,796 6 

 Relações Sociais 0,714 3 

Ambiente  0,801 8 
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6.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Após a análise descritiva dos dados da amostra e da 

análise da consistência interna dos instrumentos psicométricos, 

procedeu-se à verificação das hipóteses formuladas e à análise 

dos dados através da estatística inferencial, tendo em vista a 

generalização das conclusões à população onde foi selecionada a 

amostra. 

As hipóteses foram testadas com uma probabilidade de 

95%, resultando um nível de significância de 5%, (α) ≤0,05, o que 

nos permite afirmar com 95% de probabilidade caso se verifique 

a validade da hipótese em estudo, a existência de significância 

ou relação entre as variáveis, confirmando-se a probabilidade se 

for inferior a 0,05 e rejeitando-se se for superior a este valor.  

Os pressupostos destes testes, nomeadamente o 

pressuposto de normalidade de distribuição e o pressuposto de 

homogeneidade de variâncias foram analisados com os testes de 

Kolmogorov-Smirnov e teste de Levene.  
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Uma vez que a amostra em comparação têm dimensão 

superior a 30 sujeitos, assumiu-se de acordo com o teorema do 

limite central, que as variáveis têm distribuição normal.  

Para muitos autores, mesmo quando os pressupostos dos 

testes paramétricos não estão cumpridos, estes são mais robustos 

do que a sua alternativa não paramétrica. 

Como as variáveis dependentes são de tipo quantitativo 

vamos usar a estatística paramétrica. Concretamente vamos usar 

o teste t de Student para amostras independentes quando 

estivermos a comparar dois grupos e a Anova One-way quando 

estivermos a comparar mais de dois grupos.  

Na hipótese 6 usou-se a correlação de Spearman, para 

variáveis ordinais.  

Nas hipóteses 10 e 11 usou-se o coeficiente de correlação 

de Pearson, para variáveis quantitativas. 
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7. Apresentação dos Resultados 

 

 

Após a análise descritiva dos dados da amostra e da 

análise da consistência interna dos instrumentos psicométricos, 

procedemos à verificação dos resultados das hipóteses 

formuladas. 

 

H1: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica da idade. 

 

De acordo com a tabela 15, a idade não influencia a 

síndrome de burnout nem a qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol, uma vez que p> 0,05.  

No entanto, de acordo com a análise da tabela 15, 

verificou-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas na satisfação com o suporte social, ao nível da 

satisfação com a intimidade, em relação à variável 

sociodemográfica idade, em que p<0,05. 
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Tabela 15 – Significância das diferenças: Idade 
 Até 20   21-25  26-30  >  30  

 M Dp  M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade  vida            

Dominio Fisico 77,73 14,59  79,06 11,98  78,77 12,14  82,67 11,67 0,398 

Dominio Psicológico 77,02 12,24  80,80 12,19  81,62 10,66  81,79 11,15 0,089 

Relações Sociais 76,43 17,67  81,40 14,88  81,96 12 ,58  79,94 10,66 0,190 

Ambiente 72,22 14,29  74,52 12,36  74,61 11,48  73,73 10,52 0,626 

Burnout            

Desânimo 10,48 4,96  10,40 3,91  10,45 3,64  11,26 5,04 0,808 

Falta de Energia 11,20 3,24  11,12 3,94  11,60 3,24  10,93 3,72 0,776 

Expetativa de Ineficacia 8,72 3,63  8,14 2,77  8,07 2,71  7,52 2,99 0,316 

Exaustão 10,53 3,76  9,76 3,10  9,85 3,22  9,89 3,45 0,476 

Desinteresse 7,75 3,17  7,41 2,28  7,63 2,66  7,37 2,84 0,820 

Excitabilidade 5,70 2,13  5,35 1,78  5,10 2,03  5,74 1,97 0,232 

Total 47,94 15,01  46,15 13,11  46,40 12,15  46,63 15,33 0,851 

Suporte Social            

Amizades 20,19 3,46  20,49 3,13  20,32 3,16  19,30 3,00 0,360 

Intimidade 16,53 3,18  17,36 2,59  17,63 2,72  16,15 3,19 0,026 * 

Familia 11,84 2,82  11,83 2,32  12,08 2,48  11,63 2,22 0,830 

Atividades sociais 10,27 2,37  10,83 2,19  10,38 2,54  10,30 2,55 0,307 

Total 58,83 9,03  60,51 8,15  60,41 8,57  57,37 8,74 0,225 

   * p ≤ 0,05 

     

Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com a Intimidade F (3,298) = 3,136, p=0,026. As diferenças 

encontram-se entre os atletas profissionais de futebol, com 

idades superior a 30 anos e os que com idades compreendidas 

entre os 26-30 anos, sendo que estes obtêm valores mais elevados 

nesta dimensão (17,63 vs 16,14), conforme a tabela 16, 

permitindo afirmar que a faixa etária dos 26 aos 30 anos, se 
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encontra mais satisfeita com a intimidade, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa. 

 
 

Tabela 16 – Teste de Tukey: idade vs satisfação com a intimidade 

Idade N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

> 30 anos 27 16,14  

Até 20 anos 64 16,53 16,53 

21-25 anos 138 17,35 17,35 

26-30 anos 73  17,63 

Sig.  0,115 0,176 

 

H2: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica escolaridade. 

 

De acordo com a tabela 17, a escolaridade não influencia a 

satisfação com o suporte social nem a qualidade de vida, dos 

atletas profissionais de futebol, uma vez que p> 0,05.  
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Apesar das diferenças não se revelarem estatisticamente 

significativas, verificamos que a perceção da qualidade de vida 

aumenta com a escolaridade. 

No entanto, existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, em função da 

escolaridade.  

 

Tabela 17 – Significância das diferenças: escolaridade 

 3º Ciclo   Secundário  Freq. Ens. Sup.  Ensino superior  

 M Dp  M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida            

Dominio Fisico 78,65 13,33  77,67 12,77  81,49 12,08  81,55 10,86 0,129 

Dominio Psicologico 80,14 11,81  78,89 12,14  82,58 11,51  83,06 10,02 0,093 

Relações Sociais 79,65 17,38  79,70 14,49  81,06 15,16  83,33 11,16 0,620 

Ambiente 70,64 12,47  73,62 12,86  75,57 11,35  77,29 11,34 0,091 

Burnout            

Desânimo 9,79 3,34  11,01 4,63  9,97 3,67  10,00 3,59 0,164 

Falta de Energia 10,09 3,44  11,82 3,70  10,74 3,45  10,80 3,19 0,016 * 

Expetativa de Ineficacia 7,86 2,75  8,53 3,21  7,80 2,74  7,67 2,34 0,199 

Exaustão 9,14 3,56  10,47 3,36  9,24 2,98  9,90 2,95 0,021 * 

Desinteresse 7,33 2,86  7,96 2,70  7,02 2,28  6,67 2,19 0,015 * 

Excitabilidade 5,49 1,93  5,66 2,00  5,00 1,81  4,73 1,66 0,025 * 

Total 43,74 12,86  48,90 13,92  44,23 12,64  43,73 11,83 0,017 * 

Suporte Social            

Amizades 19,77 3,39  20,40 3,20  20,64 3,36  19,57 2,45 0,305 

Intimidade 16,35 3,24  17,14 2,80  17,56 2,77  17,33 2,43 0,177 

Familia 11,72 2,22  11,97 2,58  11,79 2,54  11,80 1,90 0,915 

Atividades sociais 10,88 2,34  10,35 2,37  10,89 2,48  10,47 1,94 0,323 

Total 58,72 8,75  59,86 8,40  60,88 9,45  59,17 6,57 0,593 

   * p ≤ 0,05    
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De acordo com a análise da tabela 17, verificou-se que, 

existem diferenças estatisticamente significativas na síndrome de 

burnout, ao nível das dimensões falta de energia, exaustão, 

desinteresse, excitabilidade e na avaliação global da escala, em 

relação à variável sociodemográfica escolaridade, uma vez que 

p<0,05.  

Na dimensão Falta de Energia, da síndrome de burnout, 

F(3,298)=3,484, p=0,016, as diferenças encontram-se entre os 

atletas profissionais de futebol que possuem o 3º ciclo do ensino 

básico e os que têm o ensino secundário, sendo estes, os que 

obtêm valores mais elevados para esta dimensão (11,81 vs 10,09), 

conforme a tabela 18. 

 
 

Tabela 18 – Teste de Tukey: escolaridade vs falta de energia 

Escolaridade N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

3º ciclo ensino básico 43 10,09  

Frequência do ensino superior 66 10,74 10,74 

Grau superior 30 10,80 10,80 

Ensino secundário 163  11,81 

Sig.  0,070 0,070 
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Na dimensão Exaustão, da síndrome de burnout, 

F(3,298)=3,301, p=0,021, as diferenças encontram-se entre os 

atletas profissionais de futebol com o grau superior e os que com 

o ensino secundário, sendo estes, os que  obtêm valores mais 

elevados nesta dimensão (10,47 vs 9,13), conforme a tabela 19. 

Tabela 19 – Teste de Tukey: escolaridade vs exaustão 

Habilitações Escolares N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

3º ciclo ensino básico 43 9,13 9,13 

Frequência do ensino superior 66 9,24 9,24 

Grau superior 30 9,90  

Ensino secundário 163  10,47 

Sig.  0,167 0,167 

 

Na dimensão Desinteresse, da síndrome de burnout, 

F(3,298)=3,545, p=0,015, as diferenças encontram-se entre os 

atletas profissionais de futebol, com o grau superior e os com o 

ensino secundário, sendo estes, os que obtêm valores mais 

elevados nesta dimensão (7,95 vs 6,66), conforme a tabela 20. 
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Tabela 20 – Teste de Tukey: escolaridade vs desinteresse 

Habilitações Escolares N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Grau superior 30 6,66  

Frequência do ensino superior 66 7,01 7,01 

3º ciclo ensino básico 43 7,32 7,32 

Ensino secundário 163  7,95 

Sig.  0,058 0,158 

 

Na dimensão Excitabilidade, da síndrome de burnout, 

F(3,298)=3,163, p=0,025, as diferenças encontram-se entre os 

atletas profissionais de futebol com grau superior e os que 

possuem o ensino secundário, sendo estes os que obtêm valores 

mais elevados nesta dimensão (5,65 vs 4,73), conforme a tabela 

21. 

Tabela 21– Teste de Tukey: escolaridade vs excitabilidade 

Habilitações Escolares N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Grau superior 30 4,73  

Frequência do ensino superior  66 5,00 5,00 

3º ciclo ensino básico 43 5,48 5,48 

Ensino secundário 163  5,65 

Sig.  0,072 0,112 
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Na Avaliação Global da síndrome de burnout, 

F(3,298)=3,447, p=0,017, as diferenças encontram-se entre os 

atletas profissionais de futebol com o grau superior e os que 

possuem o ensino secundário, sendo estes os que obtêm valores 

mais elevados nesta dimensão (48,90 vs 43,73), conforme a tabela 

22. 

Tabela 22 – Teste de Tukey: escolaridade vs avaliação global síndrome burnout 

Habilitações Escolares N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Grau superior 30 43,73  

3º ciclo ensino básico 43 43,74 43,74 

Frequência do ensino superior  66 44,22 44,22 

Ensino secundário 163  48,90 

Sig.  0,203 0,203 

 

 

 

H3: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica estado civil. 
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De acordo com a tabela 23, o estado civil dos atletas não 

influencia a síndrome de burnout, nem a satisfação com o suporte 

social, uma vez que p> 0,05.  

Apesar de não existirem diferenças estatisticamente 

significativas, verificamos que os atletas profissionais de futebol 

casados revelam maior satisfação com o suporte social, 

comparativamente aos solteiros. 

No entanto existem diferenças estatisticamente 

significativas na qualidade de vida, ao nível do domínio Físico e 

Ambiente, em relação à variável sociodemográfica estado civil, 

dos atletas profissional de futebol, uma vez que p<0,05, 

conforme a tabela 23.  

Apesar das diferenças não se revelarem estatisticamente 

significativas para os outros domínios da qualidade de vida, 

verificamos ainda, que os atletas profissionais de futebol 

possuem valores médios mais elevados de qualidade de vida, 

comparativamente aos solteiros. 
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Tabela 23 – Significância das diferenças: estado civil 

 Solteiro   Casado  

 M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida      

Dominio Fisico 77,80 12,95  81,30 11,91 0,031 * 

Dominio Psicologico 79,59 12,40  81,74 10,61 0,156 

Relações Sociais 79,55 15,59  82,21 13,37 0,163 

Ambiente 73,07 12,78  76,26 11,81 0,046 * 

Burnout      

Desânimo 10,46 4,17  10,52 4,23 0,915 

Falta de Energia 11,24 3,56  11,17 3,64 0,880 

Expetativa de Ineficácia 8,38 3,10  7,91 2,76 0,222 

Exaustão 10,08 3,43  9,64 3,03 0,299 

Desinteresse 7,41 2,67  7,84 2,48 0,199 

Excitabilidade 5,47 1,99  5,16 1,82 0,201 

Total 46,80 13,82  46,10 12,73 0,686 

Suporte Social      

Amizades 20,17 3,29  20,69 3,05 0,212 

Intimidade 16,95 2,92  17,62 2,71 0,070 

Familia 11,71 2,55  12,31 2,18 0,052 

Atividades sociais 10,52 2,39  10,70 2,19 0,542 

Total 59,35 8,68  61,31 8,07 0,071 

                       * p ≤ 0,05    

 

No Domínio Físico, da qualidade de vida, t(285)=-2,173, 

p=0,031, os atletas profissionais de futebol casados apresentam 

valores significativamente mais elevados nesta dimensão do que 

os solteiros (81,30 vs 77,80), conforme a tabela 23.  
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No Domínio Ambiente, da qualidade de vida,          

t(285)=-2,001, p=0,046, os atletas profissionais de futebol casados, 

apresentam igualmente valores significativamente mais elevados 

nesta dimensão comparativamente aos solteiros (76,26 vs 73,07), 

conforme a tabela 23. 

 

 

 

H4: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica lesões atuais. 

 

Segundo a tabela 24, as lesões ou doenças atuais não 

influenciam a síndrome de burnout, nem a satisfação com o 

suporte social, nem a qualidade de vida dos atletas profissionais 

de futebol, uma vez que p >0,05. 
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Tabela 24 – Significância das diferenças: lesões ou doenças atuais 

 Sim   Não  

 M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida      

Dominio Fisico 75,58 13,59  79,32 12,82 0,108 

Dominio Psicologico 80,18 9,89  79,96 12,56 0,905 

Relações Sociais 81,53 12,60  79,50 15,54 0,454 

Ambiente 73,82 11,79  73,06 13,16 0,745 

Burnout      

Desânimo 11,46 5,39  10,55 4,15 0,245 

Falta de Energia 12,32 4,03  11,20 3,69 0,094 

Expetativa de Ineficacia 8,46 3,66  8,18 3,01 0,617 

Exaustão 10,19 3,68  10,07 3,47 0,850 

Desinteresse 8,11 2,69  7,38 2,74 0,138 

Excitabilidade 5,22 2,10  5,52 2,05 0,411 

Total 48,97 16,81  46,74 13,70 0,381 

Suporte Social      

Amizades 20,46 2,60  19,94 3,44 0,384 

Intimidade 17,57 2,29  16,82 3,09 0,091 

Familia 11,95 2,36  11,79 2,58 0,733 

Atividades sociais 10,24 2,45  10,43 2,47 0,673 

Total 60,22 7,78  58,98 9,13 0,440 

 

 

 

H5: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica escalão competitivo. 
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Segundo a tabela 25, o escalão competitivo em que o 

atlteta se encontra inserido, influencia a síndrome de burnout, a 

satisfação com o suporte social e a qualidade de vida, onde 

p<0,05. 

 

Tabela 25  – Significância das diferenças: escalão competitivo 

 1º liga   II Divisão  III Divisão  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida         

Dominio Fisico 79,92 11,80  81,65 11,78  76,90 13,39 0,030 * 

Dominio Psicologico 80,86 10,78  82,12 11,80  78,84 12,62 0,157 

Relações Sociais 81,53 13,46  82,56 15,08  78,17 15,52 0,086 

Ambiente 75,93 10,87  73,75 12,23  72,40 13,60 0,090 

Burnout         

Desânimo 10,31 3,78  9,83 4,02  11,03 4,56 0,140 

Falta de Energia 11,04 3,26  10,82 4,21  11,63 3,55 0,259 

Expetativa de Ineficacia 8,09 2,82  7,63 2,66  8,56 3,24 0,111 

Exaustão 9,56 2,92  9,17 3,23  10,71 3,53 0,002 * 

Desinteresse 7,86 2,52  6,83 2,32  7,60 2,81 0,038 * 

Excitabilidade 5,21 1,80  5,06 1,53  5,74 2,19 0,031 * 

Total 45,90 12,51  43,77 12,54  48,75 14,48 0,040 * 

Suporte Social         

Amizades 20,74 2,77  20,72 3,09  19,64 3,51 0,014 * 

Intimidade 17,60 2,38  17,37 2,67  16,61 3,20 0,025 * 

Familia 12,15 2,15  12,42 2,55  11,36 2,57 0,006 * 

Atividades sociais 10,75 2,26  10,63 2,75  10,35 2,21 0,413 

Total 61,24 7,62  61,14 9,03  57,96 8,69 0,005 * 

   * p ≤ 0,05    
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No domínio Fisico, da qualidade de vida, F(2,299)=3,549, 

p=0,030, as diferenças encontram-se entre os séniores da III 

divisão e os séniores da II divisão, sendo que estes obtêm valores 

mais elevados nesta dimensão (81,64 vs 76,89), conforme a tabela 

26. 

 

Tabela 26 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs domínio fisico 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores III divisão 126 76,89  

Séniores 1ª Liga 111 79,92 79,92 

Séniores II divisão 65  81,64 

Sig.  0,227 0,614 

 

Na síndrome de burnout, ao nível da dimensão Exaustão, 

F(2,299)=6,160, p=0,002, as diferenças encontram-se entre os 

séniores da III divisão, e os séniores de II divisão e 1ª Liga, sendo 

que os primeiros obtêm valores mais elevados nesta dimensão 

(10,71 vs 9,55 e 9,16), conforme a tabela 27. 
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Tabela 27 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs exaustão 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores II divisão 65 9,16  

Séniores 1ª Liga 111 9,55  

Séniores III divisão 126  10,71 

Sig.  0,694 1,000 

 

Na síndrome de burnout, ao nível da dimensão 

Desinteresse, F(2,299)=3,313, p=0,038, as diferenças encontram-se 

entre os séniores da II divisão e os séniores da 1ª liga, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (7,86 vs 6,83), 

conforme a tabela 28. 

Tabela 28  – Teste de Tukey: escalão competitivo vs desinteresse 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores II divisão 65 6,83  

Séniores III divisão 126 7,60 7,60 

Séniores 1ª Liga 111  7,86 

Sig.  0,109 0,773 
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Na síndrome de burnout, ao nível da dimensão 

Excitabilidade, F(2,299)=3,510, p=0,031, as diferenças encontram-

se entre os séniores da II divisão e os séniores da III divisão, 

sendo que estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão 

(5,73 vs 5,06), conforme a tabela 29. 

Tabela 29 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs excitabilidade 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores II divisão 65 5,06  

Séniores 1ª Liga 111 5,20 5,20 

Séniores III divisão 126  5,73 

Sig.  0,864 0,146 

 

 

Na síndrome de burnout, ao nível da Avaliação Global da 

escala, F(2,299)=3,241, p=0,040, as diferenças encontram-se entre 

os séniores da II divisão e os séniores da III divisão, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (48,75 vs 

43,76), conforme a tabela 30. 
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Tabela 30  – Teste de Tukey: escalão competitivo vs avaliação global da síndrome de 
burnout 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores II divisão 65 43,76  

Séniores 1ª Liga 111 45,90 45,90 

Séniores III divisão 126  48,75 

Sig.  0,524 0,315 

 

Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com Amizades, F(2,299)=4,356, p=0,014, as diferenças encontram-

se entre os séniores da III divisão e os séniores da 1ª liga, sendo 

estes os que obtêm valores mais elevados nesta dimensão (20,73 

vs 19,64), conforme a tabela 31. 

 
 

Tabela 31 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs satisfação com as amizades 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores III divisão 126 19,64  

Séniores II divisão 65 20,72 20,72 

Séniores 1ª Liga 111  20,73 

Sig.  0,054 0,999 
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Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com a Intimidade, F(2,299)=3,958, p=0,020, as diferenças 

encontram-se entre os séniores da III divisão e os séniores da 1ª 

liga, sendo que estes obtêm valores mais elevados nesta 

dimensão (17,60 vs 16,61), confore a tabela 32. 

 
 

Tabela 32 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs satisfação com a intimidade 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores III divisão 126 16,61  

Séniores II divisão 65 17,36 17,36 

Séniores 1ª Liga 111  17,60 

Sig.  0,159 0,837 

 

Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com a Família, F(2,299)=5,238, p=0,006, as diferenças encontram-

se entre os séniores da III divisão e os séniores da II divisão, 

sendo que estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão 

(12,41 vs 11,35), conforme a tabela 33. 
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Tabela 33 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs satisfação com a familia 

Escalão Competitivo N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores III divisão 126 11,35  

Séniores 1ª Liga 111 12,15 12,15 

Séniores II divisão 65  12,41 

Sig.  0,066 0,741 

 

Na Avaliação Global da satisfação com o suporte social, 

F(2,299)=5,490, p=0,005, as diferenças encontram-se entre os 

séniores da III divisão e os séniores da 1ª liga, sendo estes os que 

obtêm valores mais elevados nesta dimensão (57,96 vs 61,24), 

conforme a tabela 34. 

 
Tabela 34 – Teste de Tukey: escalão competitivo vs avaliação global da satisfação 

com o suporte social 

Escalão Competitivo  N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Séniores III divisão 126 57,96  

Séniores II divisão 65  61,13 

Séniores 1ª Liga 111  61,24 

Sig.  1,000 0,996 
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H6: Existe uma relação estatisticamente significativa 

entre o período de treino habitual e o escalão competitivo. 

 

Segundo a tabela 35 existe uma relação estatisticamente 

significativa entre o período de treino e o escalão competitivo, 

sendo a correlação positiva e moderada, r= 0,859 e p= 0,000(1). 

 
Tabela 35 – Correlação spearman’s: período de trein o e escalão competitivo 

   Periodo de treino 
habitual Escalão Competitivo 

Spearman's 
rho 

Periodo de treino 
habitual 

r 1,000 0,859
**
 

p . 0,000 

N 302 302 

Escalão Competitivo r 0,859
**
 1,000 

p 0,000 . 

N 302 302 

 

 
 

Tabela 36 – Periodo de treino vs Escalão competitivo 

  Periodo de treino habitual 

Total   Manhã Tarde Noite 

Escalão 
Competitivo 

Séniores 1ª Liga 76 34 1 111 

Séniores II divisão 0 49 16 65 

Séniores III divisão 3 6 117 126 

Total 79 89 134 302 
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De acordo com a tabela 36, verificamos que há uma 

proporção significativamente mais elevada de atletas da 1ª Liga, 

que treinam no período da manhã, atletas de II divisão que 

treinam no período da tarde, e de atletas da III divisão que 

treinam no período noturno. 

 

 

 

H7: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica número de treinos semanais. 

 

Segundo a tabela 37, o número de treinos semanais não 

influencia a síndrome de burnout, nem a satisfação com o suporte 

social, nem a qualidade de vida, uma vez que p>0,05. 
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Tabela 37 – Significância das diferenças: Número de treinos semanais 

 4 treinos  5 treinos  

 M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida       

Dominio Fisico 78,41 12,34  79,41 12,52 0,565 

Dominio Psicologico 78,97 12,58  81,33 11,13 0,098 

Relações Sociais 79,71 14,42  81,10 14,80 0,433 

Ambiente 74,19 12,57  73,72 12,38 0,756 

Burnout       

Desanimo 10,96 4,62  10,23 3,85 0,150 

Falta de Energia 11,77 3,70  10,95 3,54 0,062 

Expetativa de Ineficacia 8,53 3,19  7,95 2,76 0,105 

Exaustão 10,30 3,39  9,80 3,18 0,208 

Desinteresse 7,46 2,73  7,58 2,50 0,699 

Excitabilidade 5,45 2,01  5,36 1,84 0,687 

Total 47,96 14,45  45,86 12,48 0,192 

Suporte Social       

Amizades 20,06 3,34  20,44 3,09 0,324 

Intimidade 16,86 2,96  17,30 2,71 0,197 

Familia 11,49 2,60  12,05 2,33 0,060 

Atividades sociais 10,56 2,33  10,60 2,30 0,913 

Total 58,97 8,55  60,38 8,24 0,165 

      

 

H8: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica período de treino habitual. 
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Segundo a tabela 38, o período de treino habitual 

influencia significativamente a síndrome de burnout, a satisfação 

com o suporte social, e a qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol, existindo diferenças estatisticamente 

significativas, uma vez que p<0,05. 

Na qualidade de vida, existem diferenças estatisticamente 

significativas, nos domínios físico e psicológico, em função do 

período de treino, conforme a tabela 38.  

Na síndrome de burnout, existem diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões expetativa de 

ineficácia, desinteresse, excitabilidade e na avaliação global da 

síndrome de burnout, em função do período de treino, conforme 

a tabela 38. 

Na satisfação com o suporte social, existem diferenças 

estatisticamente significativas na satisfação com amizades, 

satisfação com a família e na avaliação global do suporte social, 

em função do período de treino, conforme a tabela 38. 
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Tabela 38 – Significância das diferenças: período de treino 

 Manhã   Tarde  Noite  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida         

Dominio Fisico 79,34 13,12  81,58 11,25  77,15 12,88 0,035 * 

Dominio Psicologico 79,59 11,20  82,91 11,51  78,95 12,20 0,041 * 

Relações Sociais 79,75 13,91  82,96 15,12  78,98 14 ,90 0,131 

Ambiente 75,55 11,09  75,11 12,49  72,32 12,99 0,111 

Burnout         

Desanimo 10,85 4,20  9,64 3,80  10,88 4,37 0,067 

Falta de Energia 11,08 3,20  10,74 4,00  11,66 3,54 0,161 

Expetativa de Ineficacia 8,44 2,96  7,42 2,51  8,55 3,20 0,013 * 

Exaustão 9,77 3,00  9,43 3,34  10,42 3,41 0,076 

Desinteresse 8,04 2,62  7,03 2,52  7,57 2,65 0,045 * 

Excitabilidade 5,44 1,96  4,96 1,65  5,66 2,06 0,027 * 

Total 47,22 13,24  43,58 12,41  48,31 14,03 0,033 * 

Suporte Social         

Amizades 20,56 2,77  20,79 3,17  19,78 3,40 0,046 *  

Intimidade 17,48 2,44  17,49 2,71  16,70 3,09 0,057 

Familia 12,06 2,25  12,51 2,32  11,35 2,56 0,002 * 

Atividades sociais 10,84 2,33  10,67 2,42  10,31 2,32 0,252 

Total 60,94 7,98  61,46 8,72  58,14 8,43 0,007 * 

         * p ≤ 0,05    

 

Na qualidade de vida, no Domínio Físico, F(2,299)=3,384, 

p=0,035, as diferenças encontram-se entre os sujeitos que treinam 

à noite e os que treinam de tarde, sendo que estes obtêm valores 

mais elevados nesta dimensão (81,58 vs 77,15), conforme tabela 

39. 
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Tabela 39 – Teste de Tukey: período de treino vs domínio fisico 

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Noite 134 77,15  

Manhã 79 79,34 79,34 

Tarde 89  81,58 

Sig.  0,449 0,430 

Na qualidade de vida, no Domínio Psicológico, 

F(2,299)=3,232, p=0,041, as diferenças encontram-se entre os 

sujeitos que treinam à noite e os que treinam de tarde, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (82,91 vs 

78,94), conforme a tabela 40. 

Tabela 40 – Teste de Tukey: período de treino vs domínio psicológico  

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Noite 134 78,94  

Manhã 79 79,58 79,58 

Tarde 89  82,91 

Sig.  0,053 0,530 

 

Na síndrome de burnout, ao nível da Expetativa de 

Ineficácia, F(2299)=4,373, p=0,013, as diferenças encontram-se 

entre os sujeitos que treinam à noite e de manhã, com os que 
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treinam de tarde, sendo que estes obtêm valores mais baixos 

nesta dimensão (7,41 vs 8,44 e 8,55), conforme tabela 41. 

 
 

Tabela 41 – Teste de Tukey: período de treino vs ineficácia  

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Tarde 89 7,41  

Manhã 79  8,44 

Noite 134  8,55 

Sig.  1,000 0,964 

 

Na síndrome de burnout, ao nível do Desinteresse, 

F(2,299)=3,131, p=0,045, as diferenças encontram-se entre os 

sujeitos que treinam à tarde e os que treinam de manhã, sendo 

que estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (8,03 vs 

7,03), conforme tabela 42. 

Tabela 42 – Teste de Tukey: período de treino vs desinteresse 

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Tarde 89 7,03  

Noite 134 7,56 7,56 

Manhã 79  8,03 

Sig.  0,334 0,425 
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Na síndrome de burnout, ao nível Excitabilidade, 

F(2,299)=3,668, p=0,027, as diferenças encontram-se entre os 

sujeitos que treinam à tarde e os que treinam à noite, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (5,66 vs 4,95), 

conforme a tabela 43. 

Tabela 43 – Teste de Tukey: período de treino vs excitabilidade  

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Tarde 89 4,95  

Manhã 79 5,44 5,44 

Noite 134  5,66 

Sig.  ,187 ,706 

 

 

Na Avaliação Global da síndrome de burnout, 

F(2,299)=3,450, p=0,033, as diferenças encontram-se entre os 

sujeitos que treinam à tarde e os que treinam à noite, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (48,31 vs 

43,58), conforme a tabela 44. 
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Tabela 44 – Teste de Tukey: período de treino vs avaliação global da síndrome de 
burnout 

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Tarde 89 43,58  

Manhã 79 47,21 47,21 

Noite 134  48,31 

Sig.  0,147 0,837 

 

Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com as Amizades, F(2,299)=3,115, p=0,046, as diferenças 

encontram-se entre os sujeitos que treinam à noite e os que 

treinam à tarde, sendo que estes obtêm valores mais elevados 

nesta dimensão (20,78 vs 19,77), conforme tabela 45. 

 
Tabela 45 – Teste de Tukey: período de treino vs satisfação com as amizades 

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Noite 134 19,77  

Manhã 79 20,55 20,55 

Tarde 89  20,78 

Sig.  0,073 0,731 
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Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com a Família, F(2 299)=6,455, p=0,002, as diferenças encontram-

se entre os sujeitos que treinam à noite e os que treinam à tarde, 

sendo que estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão 

(12,50 vs 11,35), conforme a tabela 46. 

 
Tabela 46 – Teste de Tukey: período de treino vs satisfação com a familia 

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Noite 134 11,35  

Manhã 79 12,06 12,06 

Tarde 89  12,50 

Sig.  0,104 0,414 

 

Na Avaliação Global da satisfação com o suporte social, 

F(2,299)=5,064, p=0,007, as diferenças encontram-se entre os 

sujeitos que treinam à noite e os que treinam à tarde, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (61,46 vs 

58,14), conforme a tabela 47. 
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Tabela 47 – Teste de Tukey: período de treino vs avaliação global da satisfação com 

o suporte social 

Periodo de treinos habituais N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Noite 134 58,14  

Manhã 79 60,93 60,93 

Tarde 89  61,46 

Sig.  0,057 0,903 

 

 

 

H9: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica tempo total (ida e volta) gasto 

em deslocações para o treino. 

 

De acordo com a tabela 48, o tempo gasto em deslocações 

para o treino não influencia significativamente a síndrome de 

burnout, uma vez que p>0,05.  
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No entanto, o tempo gasto em deslocações para o treino, 

influencia a satisfação com o suporte social, ao nível da 

satisfação com a família, e influencia a perceção da qualidade de 

vida, nomeadamente no domínio psicológico, sendo as 

diferenças estatisticamente significativas, onde p<0,05.  

 

Tabela 48 – Significância das diferenças: tempo gasto na  deslocação para o treino 

 15m  1 hora   > 1 hora  

 M Dp  M Dp  M Dp Sig. 

Qualidade de vida         

Dominio Fisico 77,67 13,14  79,68 12,18  79,98 12,80 0,398 

Dominio Psicologico 78,24 12,78  80,87 11,53  83,33 9,54 0,039 * 

Relações Sociais 79,21 15,65  80,59 14,61  82,46 12,97 0,490 

Ambiente 73,33 11,09  74,40 13,52  74,01 11,07 0,794 

Burn Out         

Desanimo 10,75 4,06  10,41 4,03  10,26 5,17 0,759 

Falta de Energia 11,27 3,58  11,25 3,63  11,05 3,70 0,946 

Expetativa de Ineficacia 8,46 3,02  7,92 2,83  8,61 3,44 0,237 

Exaustão 10,04 3,38  9,87 3,28  10,11 3,29 0,882 

Desinteresse 7,69 2,79  7,55 2,58  7,05 2,36 0,441 

Excitabilidade 5,65 2,04  5,27 1,91  5,24 1,73 0,263 

Total 47,41 13,69  46,25 13,08  46,13 14,77 0,772 

Suporte Social         

Amizades 19,92 3,22  20,40 3,20  20,71 3,13 0,331 

Intimidade 16,94 2,84  17,22 2,87  17,32 2,72 0,676 

Familia 11,41 2,49  12,07 2,46  12,34 2,18 0,047 * 

Atividades sociais 10,36 2,27  10,65 2,38  10,71 2,48 0,573 

Total 58,63 8,54  60,34 8,64  61,08 7,72 0,180 

         * p ≤ 0,05    
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Na qualidade de vida, ao nível do domínio Psicológico, 

F(2,109,280)=3,346, p=0,039, as diferenças encontram-se entre os 

sujeitos que gastam mais tempo em deslocação para o treino e os 

que gastam menos tempo, sendo que estes obtêm valores mais 

baixos nesta dimensão (83,33 vs 78,23), conforme a tabela 49. 

Tabela 49 – Teste de Tukey: tempo de deslocação para o treino vs domínio 
psicologico 

Deslocação N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Até 15minutos 103 78,23  

15minutos a 1 hora 161 80,87 80,87 

> 1hora 38  83,33 

Sig.  0,375 0,427 

 

Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com a Família, F(2,299)=3,098, p=0,047, as diferenças encontram-

se entre os sujeitos que gastam mais tempo em deslocação para o 

treino e os que gastam menos tempo, sendo que estes obtêm 

valores mais baixos nesta dimensão (11,40 vs 12,34), conforma 

tabela 50. 
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Tabela 50 – Teste de Tukey: tempo de deslocação para o treino vs satisfação com a 
família  

Deslocação N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Até 15minutos 103 11,40  

15 minutos a 1 hora 161 12,06 12,06 

> 1hora 38  12,34 

Sig.  0,059 0,059 

 

 

H10: Existem diferenças estatisticamente 

significativas na síndrome de burnout, na satisfação com o 

suporte social e na qualidade de vida, no que diz respeito 

à variável sociodemográfica posição de jogo. 

 

De acordo com a tabela 51, existem diferenças diferenças 

estatisticamente significativas na síndrome de burnout, na 

satisfação com o suporte social e na qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol, em função da sua posição de jogo, uma 

vez que p<0,05. 
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Tabela 51 – Significância das diferenças: posição de jogo 

 Sig. 

Qualidade de vida  

Dominio Fisico 0,355 

Dominio Psicologico 0,016 * 

Relações Sociais 0,358 

Ambiente 0,521 

Síndrome de Burnout  

Desanimo 0,360 

Falta de Energia 0,516 

Expetativa de Ineficacia 0,028 * 

Exaustão 0,058 

Desinteresse 0,135 

Excitabilidade 0,019 * 

Total 0,085 

Satisfação social  

Amizades 0,035 * 

Intimidade 0,142 

Familia 0,525 

Atividades Sociais 0,027 * 

Total 0,165 

                                               * p ≤ 0,05    

 

Na qualidade de vida, ao nível do domínio Psicológico, 

F(7,294)=2,514, p=0,016, as diferenças encontram-se entre os 

guarda-redes e os médio-ofensivos, sendo que estes obtêm 

valores mais elevados nesta dimensão (83,51 vs 75,27), conforme 

a tabela 52. 
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Tabela 52 – Teste de Tukey: posição de jogo vs domínio psicológico  

 N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Guarda redes 30 75,27  

Ponta de lança 21 77,38 77,38 

Médio ala 34 77,45 77,45 

Defesa central 45 78,42 78,42 

Médio defensivo 54 81,32 81,32 

Defesa lateral 51 82,76 82,76 

Avançado 21 83,13 83,13 

Médio ofensivo 46  83,51 

Sig.  0,078 0,118 

 

Na síndrome de burnout, ao nível da dimensão Expetativa 

de Ineficácia, F(7,106,190)=2,364, p=0,028, as diferenças 

encontram-se entre os avançados e os ponta de lança, sendo que 

estes obtêm valores mais elevados nesta dimensão (9,28 vs 6,90), 

conforma a tabela 53. 
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Tabela 53 – Teste de Tukey: posição de jogo vs ineficácia  

 N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Avançado 21 6,90  

Médio ofensivo 46 7,28 7,28 

Médio defensivo 54 7,92 7,92 

Defesa lateral 51 8,19 8,19 

Defesa central 45 8,62 8,62 

Médio ala 34 8,73 8,73 

Guarda redes 30 8,90 8,90 

Ponta de lança 21  9,28 

Sig.  0,106 0,103 

 

Na síndrome de burnout, ao nível da dimensão 

Excitabilidade, F(7,294)=2,449, p=0,019, as diferenças encontram-

se entre os avançados e os ponta de lança, sendo que estes obtêm 

valores mais elevados nesta dimensão (6,38 vs 4,66), conforme 

tabela 54. 
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Tabela 54 – Teste de Tukey: posição de jogo vs excitabilidade 

 N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Avançado 21 4,66  

Médio defensivo 54 5,07 5,07 

Médio ofensivo 46 5,10 5,10 

Defesa lateral 51 5,17 5,17 

Guarda redes 30 5,36 5,36 

Defesa central 45 5,77 5,77 

Médio ala 34 6,00 6,00 

Ponta de lança 21  6,38 

Sig.  0,086 0,100 

 

 

 

Na satisfação com o suporte social, ao nível da satisfação 

com as Amizades, F(7,294)=2,187, p=0,035, as diferenças 

encontram-se entre ponta de lança, e os guarda redes e 

avançados, sendo que estes obtêm valores mais elevados nesta 

dimensão (21,28 e 21,23 vs 18,42), conforme a tabela 55. 
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Tabela 55 – Teste de Tukey: posição de jogo vs satisfação com as amizades 

 N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Ponta de lança 21 18,42  

Defesa lateral 51 19,66 19,66 

Médio defensivo 54 20,11 20,11 

Defesa central 45 20,26 20,26 

Médio ofensivo 46 20,58 20,58 

Médio ala 34 20,73 20,73 

Guarda redes 30  21,23 

Avançado 21  21,28 

Sig.  0,061 0,422 

 

 

 

Na satisfação com o suporte social, ao nível das 

Atividades Sociais, F(7,294)=2,305, p=0,027, as diferenças 

encontram-se entre ponta de lança, e os guarda redes, avançados 

e médios defensivos, sendo que estes obtêm valores mais 

elevados nesta dimensão (11,24  11,04  11,00 vs 9,09), conforme a 

tabela 56. 
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Tabela 56 – Teste de Tukey: posição de jogo vs atividades sociais 

 N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Ponta de lança 21 9,09  

Médio ala 34 10,29 10,29 

Defesa central 45 10,37 10,37 

Médio ofensivo 46 10,39 10,39 

Defesa lateral 51 10,45 10,45 

Guarda redes 30  11,00 

Avançado 21  11,04 

Médio defensivo 54  11,24 

Sig.  0,251 0,709 

 

 

 

 

H11: Quanto mais elevado são os níveis da 

síndrome de burnout menor é a satisfação com o suporte 

social social e menor a perceção da qualidade de vida. 

Os coeficientes de correlação da síndrome de burnout, com 

a qualidade de vida e com a satisfação com o suporte social, são 

todos significativos, negativos e moderados, conforme a tabela 

57.  
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Segundo a tabela 57, a maior correlação ocorre com o 

domínio psicológico da qualidade de vida (r= -0,590) e a mais 

baixa com a satisfação como suporte social da família (r=-0,365). 

 
 
 
 
 

Tabela 57 – Correlação: síndrome de burnout, qualidade de vida esatisfaçao com o  
suporte social  

 Burnout  

Total 

Qualidade de vida  

Dominio Físico -0,587
**
 

Dominio Psicologico -0,590
**
 

Relações Sociais -0,495
**
 

Ambiente -0,500
**
 

Suporte Social  

Amizades -0,402
**
 

Intimidade -0,479
**
 

Familia -0,365
**
 

Atividades sociais -0,444
**
 

Total -0,539
**
 

                                             * Correlação significativa para um nível  ≤ 0,01    
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H12: Quanto maior for a satisfação com o suporte 

social social do atleta maior é a sua perceção da qualidade 

de vida. 

Os coeficientes de correlação da satisfação com o suporte 

social com a qualidade de vida são todos significativos, positivos 

e moderados, conforme a tabela 58.  

Segundo a tabela 58, a maior correlação ocorre com as 

Relações Sociais da qualidade de vida e a satisfação com a 

Amizades (r=0,541) e a mais baixa com as Relações Sociais da 

qualidade de vida e a satisfação com as Atividades Sociais 

(r=0,386). 

 
 

Tabela 58  – Correlação: qualidade de vida e satisfaçao com o suporte social  

 Dominio 

Fisico 

Dominio 

Psicologico 

Relações 

Sociais 

Ambiente 

Amizades 0,456** 0,413** 0,541** 0,526** 

Intimidade 0,492** 0,503** 0,536** 0,452** 

Familia 0,449** 0,402** 0,462** 0,474** 

Atividades sociais 0,456** 0,460** 0,386** 0,389** 

Total 0,590** 0,566** 0,622** 0,592** 
                                  * Correlação significativa para um nível ≤ 0,01    
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8. Discussão dos Resultados 

 

 

Procederemos à discussão dos resultados obtidos, com o 

objetivo de os interpretar à luz da fundamentação teórica e 

metodologia do estudo. 

 A amostra ficou concluída com 302 atletas profissionais de 

futebol, do género masculino, com idades compreendidas entre 

os 18 e os 38 anos de idade, sendo o escalão mais representativo 

o 21-25 anos. São maioritariamente de nacionalidade portuguesa, 

solteiros e sem filhos, e com o 3º ciclo do ensino secundário.  

Os profissionais inquiridos pertencem a 17 equipas de 

futebol profissional, do escalão sénior, onde 41,7% pertencem à 

III divisão competitiva, 21,5% à II divisão e 36,8% à Iª Liga.  

Em relação à posição de jogo que ocupam, 9,9% são 

guarda-redes, 14,9% defesas centrais, 16,9% defesas laterais, 

17,9% médios defensivos, 15,2% médios ofensivos, 11,3% médios 

ala, 7% pontas de lança e 7% avançados.  

A maioria dos atletas treina no período noturno e faz em 

média 5 treinos semanais. A maioria refere ainda não sofrer de 

doenças ou lesões atuais e não dormir a sesta.  
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O tempo que gastam em deslocações de ida e volta para o 

treino situa-se em média nos 36 minutos, oscilando entre um 

máximo de 180 minutos e um mínimo de 4 minutos.   

A consistência interna das escalas utilizadas foram 

avaliadas com recurso ao coeficiente de consistência interna Alfa 

de Cronbach e a referência para os valores, segue a categorização 

de Hill e Hill (2005), onde valores de consistência interna 

superiores a 0,7, revelam que os instrumentos psicométricos 

podem ser considerados precisos e confiáveis, quanto à variável 

que desejam mensurar. 

Os valores encontrados de Alfa de Cronbach nas 

subescalas de medida para a síndrome de burnout variam entre 

um mínimo de 0,689 (fraco mas aceitável) na dimensão 

excitabilidade e um máximo de 0,882 (bom) na dimensão 

desânimo.Na dimensão global da síndrome de burnout 

obtivemos um alfra de Cronbach de 0,933 (bom), revelando que o 

inventário possui uma boa consistência interna, semelhante ao 

obtido pelo autor da escala (α= 0,92). 

Os valores encontrados de Alfa de Cronbach para as 

subescalas de medida da satisfação com o suporte social, variam 

entre um mínimo de 0,616 (fraco mas aceitável) na dimensão 
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satisfação com as atividades sociais e um máximo de 0,75 (bom) 

na dimensão satisfação com as amizades. Na dimensão global da 

satisfação com o suporte social, obtivemos um alfa de Cronbach 

de 0,851 (bom), revelando que o inventário possui uma boa 

consistência interna, semelhante ao obtido pelo autor da escala 

(α=0,83, α=0,74, α=0,74, α=0,64 e α=0,85, respetivamente). 

Os valores encontrados de Alfa de Cronbach para os 

domínios da qualidade de vida variam entre um mínimo de 

0,714 (razoável) no domínio atividades sociais e um máximo de 

0,801 (bom) no domínio ambiente, corroborando com os dados 

obtidos pelos autores, que revelam ter confiabilidade, validade e 

responsividade para a sua aplicação.  

O objetivo geral deste estudo, partindo de uma 

abordagem psicossocial do atleta de futebol profissional, foi 

perceber qual o impacto da síndrome de burnout, na satisfação 

com o suporte social e na qualidade de vida, bem com identificar 

as variáveis mais fortemente associadas quer à síndrome de 

burnout, quer à satisfação com o suporte social e à qualidade de 

vida.  
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O estudo revelou, que de uma maneira geral, os atletas 

profissionais de futebol não pontuam acima da média para a 

síndrome de burnout, possuem elevados níveis de satisfação com 

o suporte social e uma perceção razoável da qualidade de vida.  

 

Na primeira hipótese, verifica-se que a idade dos atletas, 

não influencia na síndrome de burnout.  

Estudos revelam que a síndrome de burnout aparece mais 

frequentemente associada aos atletas que praticam desportos 

individuais, por serem mais competitivos, de alta exigência física 

e psicológica, devido à natureza repetitiva e monótona dos 

treinos, bem como por não existir um suporte social de 

companheiros de equipa. Para além de verificarem que os atletas 

do género feminino são mais favoráveis à síndrome de burnout, 

quando comparados com o género masculino, também 

concluem, que os atletas de desportos individuais e de maior 

nível competitivo são mais propícios à síndrome de burnout, 

quando comparados com os atletas de desportos coletivos 

(Smith, 1986; Finch; 1999; Kenta, Hassmen, & Raglin, 2001; 

Weinberg & Gould, 2007).  
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Como o futebol se insere, num desporto coletivo, a 

síndrome de burnout, aparece menos associada a esta 

modalidade, apesar de poder existir, envolvendo, aspectos 

psicológicos, emocionais e sociais, que, em muitos casos, conduz 

à desistência da atividade desportiva, em resposta ao stress 

excessivo ou a falta de satisfação.  

Da mesma forma, Cremades, Matthews e Murray (2008) 

verificaram, que os atletas de desportos individuais e do género 

feminino apresentam níveis mais elevados de burnout, quando 

comparados com os atletas de desportos coletivos e do género 

masculino. No que respeita à direcção e intensidade da 

ansiedade, verificaram ainda estarem positivamente 

relacionadas, com a síndrome de burnout. 

Verificámos ainda, que a idade não influencia a qualidade 

de vida dos atletas profissionais de futebol. Apesar das 

diferenças não se revelarem estatisticamente significativas, 

verificámos que a perceção da qualidade de vida aumenta com a 

idade.  

Estudos revelam, que os atletas de modalidades 

desportivas coletivas apresentam melhor perceção de qualidade 

de vida quando comparados com atletas de modalidades 
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individuais (Modolo, Mello, Gimenéz, Tufit, & Antunes, 2009). 

Como o futebol se insere numa modalidade coletiva, verificamos 

que os atletas inquiridos possuem uma perceção adequada da 

sua qualidade de vida. 

Verificámos que existem diferenças estatisticamente 

significativas na satisfação com o suporte social, ao nível da 

satisfação com a intimidade, em função da idade, revelando o 

estudo, que os atletas com idades compreendidas entre os 26 e os 

30 anos de idade apresentam uma maior satisfação com a 

intimidade, comparativamente aos atletas com idade superior a 

30 anos.  

A intimidade é uma dimensão muito pessoal, que 

necessita de ser satisfeita, refletindo a especificidade das relações 

interpessoais e intrapessoais. Na maioria são os jovens adultos, 

solteiros, que dão importância à experimentação de relações 

íntimas, concebem relações românticas, envolvidas na paixão, 

atração física, sexualidade, amor, desejo e excitação. Uma das 

principais tarefas do jovem adulto é a procura de intimidade 

(Arnett, 2000; Perlman & Duck, 1987).  
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A intimidade relaciona-se ainda positivamente com a 

satisfação com a vida. A manutenção de relações íntimas é uma 

necessidade humana, presente em todas as culturas, sendo a 

qualidade das relações, determinantes para o bem-estar físico, 

emocional e social (Laurenceau, Riviera, Shaffer, & 

Pietromonaco, 2004).  

Apesar das diferenças não se revelarem estatisticamente 

significativas para os outros domínios da satisfação com o 

suporte social, verificamos ainda no nosso estudo, que é na 

idade compreendida entre os 26 e os 30 anos, que os atletas 

possuem de igual forma uma maior satisfação com as amizades e 

com as atividades sociais.  

Os resultados obtidos corroboram ainda estudos, em que 

atletas mais velhos, preocupam-se mais em trabalhar na 

modalidade, estando mais interessados na demonstração da 

aprendizagem e com o seu domínio ou tarefa, num ambiente de 

profissionalização (Terry, Galambos, West & Iizuka, 2007). 

Folkman e Lazarus (1988) referem ainda, que padrões de 

confronto estão adaptados à idade, onde os mais novos recorrem 

a estratégias mais ativas e interpessoais comparativamente com 

os mais velhos. 
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 Na segunda hipótese verificamos que a escolaridade não 

influencia a satisfação com o suporte social, nem a qualidade de 

vida dos atletas profissionais de futebol. 

Embora os resultados não se revelem estatisticamente 

significativos, verificamos que a perceção da qualidade de vida 

parece aumentar com a aquisição de habilitações literárias, 

revelando os atletas que possuem um grau superior, uma melhor 

perceção da sua qualidade de vida. 

 Ao nível da síndrome de burnout, verificamos que esta é 

influênciada pela escolaridade, nas dimensões energia, exaustão, 

desinteresse, excitabilidade e na avaliação global da escala, onde 

os atletas que possuem o secundário obtêm níveis significativos, 

mais elevados nestas dimensões.  

Segundo Pires, Brandão, e Machado (2005) ao analisar o 

modelo social de Coackley (1992), afirmam que os atletas ao 

adquirirem novas competências além das desportivas podem 

prevenir ou reverter a sindrome de burnout.  

De facto, verifica-se que o ensino secundário tem uma 

exigência própria, exige dedicação, além de corresponder a uma 

etapa de transição para um curso superior e uma possível 

entrada na universidade.  
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Os resultados obtidos corroboram outros estudos, que 

verificam que à medida que o atleta vai evoluindo na sua 

carreira, torna-se cada vez mais difícil conciliar os estudos com 

os treinos e competições, sendo esta uma dificuldade constante 

encontrada por jovens talentos, tendo por vezes que optar pela 

continuação curricular e a carreira atlética (Wyllemann, 

Alfermann, & Lavalle, 2004; Wyllemann & Lavalle, 2004).  

A profissionalização dos atletas tem sido cada vez mais 

verificada, em idade precoce, reduzindo as oportunidades para 

desenvolverem outras habilidades vocacionais, em função das 

horas de treinos, dedicação à performance e às competições 

(Gorely, Lavalle, Bruce, Teale, & Lavalle, 2001).  

Da mesma forma, outros estudos revelam, que atletas 

estudantes do ensino médio mostram relacionamentos sociais 

limitados e falta de habilidades académicas (Wyllemann & 

Lavalle, 2004).  

A dificuldade de compatibilizar os estudos com a 

modalidade desportiva tem consequências futuras limitadoras, 

quando os atletas terminam a sua carreira desportiva. Donnelly 

(1993) constatou que os atletas que interromperam os estudos 
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para se dedicarem à carreira desportiva, após o término da sua 

carreira, se arrependem desta opção. 

Por norma, observamos cada vez mais, que os atletas 

profissionais de futebol têm uma tendência para o abandono 

escolar precoce, sendo poucos os atletas, que ingressam num 

ensino superior e o conseguem concluir, além do facto de se 

verificar que a idade cronológica se encontra bem acima da 

idade para a escolaridade frequentada pelos atletas.   

  

Na terceira hipótese verificamos que o estado civil não 

influencia a síndrome de burnout, nem a satisfação com o suporte 

social.  

Na satisfação com o suporte social, apesar de as diferenças 

não serem estatisticamente significativas, os casados obtêm 

valores superiores aos solteiros, corroborando os estudos de 

Ornelas (1994) afirmando que independentemente do género, os 

casados relatam níveis de suporte social mais elevados. 

Verificamos que existem diferenças estatisticamente 

significativas na qualidade de vida em função do estado civil, ao 

nível do domínio físico e ambiente, onde os atletas casados têm 

uma maior perceção nestes domínios.   
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Os resultados obtidos corroboram estudos de Andrade, 

Souza, Leite, Figueiró, e Cunha (2011) revelando que os sujeitos 

casados obtêm valores mais elevados no domínio físico, 

comparativamente aos solteiros. 

Fleck (2008) considera que o domínio físico da qualidade 

de vida está intimamente relacionado com o nível de 

independência para realizar tarefas básicas relativamente a 

atividades de vida diárias e aos cuidados pessoais, capacidade 

de movimentar-se para buscar o lazer ou realizar o trabalho, bem 

como autonomia para executar a medicação ou aplicar 

tratamentos exigidos, para a recuperação das funções atingidas 

pela doença, e também são consideradas as perceções sobre a 

intensidade de sentir-se sozinho e a independência para 

assistencia médica.  

Segundo Vilarta (2004) uma boa perceção no dominio 

ambiente envolve sentimentos de segurança e conforto físico em 

relação ao ambiente em que se vive, proteção e adequação ao lar 

para suprir necessidades, recursos financeiros, disponibilidade e 

qualidade de cuidados de saúde e sociais, entre outros. 
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Na quarta hipótese, verificamos as lesões ou doenças 

atuais não influenciam a síndrome de burnout, a satisfação com o 

suporte social nem a qualidade de vida dos atletas profissionais 

de futebol. Os resultados obtidos não corroboram outros 

estudos, no entanto esta diferença justifica-se por a maioria dos 

atletas referir não sofrer de lesões ou doenças atuais. 

Segundo Cresswell e Eklund (2005) nos atletas jogadores 

profissionais, a síndrome de burnout está intimamente 

relacionada com as lesões.  

Da mesma forma Grylls e Spitlle (2008) afirmam que o 

número de lesões pode aumentar a incidência da síndrome de 

burnout.  

Além das lesões terem implicações na diminuição do 

rendimento desportivo, podem ainda contribuir para uma 

diminuição acentuada da qualidade de vida dos atletas 

profissionais, assim como vai interferir na sua perceção de 

satisfação com suporte social (Marques & Oliveira, 2001; Pastre, 

Carvalho, Monteiro, Júnior, & Padovani, 2005). 
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A ocorrência de lesões no futebol, situa-se entre 10 e 35 

por 1000 horas de jogo (Dvorak & Astrid, 2000).  

Apesar do presente estudo não revelar diferenças 

estatisticamente significativas, dada a percentagem dimuta da 

amostra, que refere sofrer de lesões ou doenças atuais, nos 

resultados obtidos, verificamos que estes atletas apresentam 

resultados superiores na síndrome de burnout e inferiores na 

perceção da qualidade de vida, comparativamente aos que 

referem não sofrer de lesões ou doenças atuais. Estes resultados 

corroboram outros estudos, que referem que atletas com lesões 

obtêm valores inferiores nos domínios da qualidade de vida 

(McAllister, Motamedi, Hame, Shapiro, & Dorey, 2001; McLeod, 

Bay, Parsons, Sauers, & Snyder, 2009).  

No entanto, através dos resultados obtidos, apesar de não 

se revelarem estatisticamente significativos, na satisfação com o 

suporte social, verifica-se que os atletas com lesões ou doenças 

atuais, se encontram mais satisfeitos com o suporte social, 

comparativamente aos que referem não sofrer de lesões ou 

doenças atuais.  
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Na quinta hipótese, verificamos que o escalão competitivo 

em que os atletas se encontram inseridos, influencia a síndrome 

de burnout, a satisfação com o suporte social e a qualidade de 

vida.  

Na síndrome de burnout, os atletas da III divisão, ou os de 

inferior escalão competitivo, pontuam mais na exaustão, 

excitabilidade e na avaliação global da escala, comparativamente 

aos séniores de II divisão, que apresentam os valores inferiores, 

sendo esta diferença estatisticamente significativa. Os atletas de 

1ª Liga, por sua vez, revelam maior desinteresse, 

comparativamente aos atletas da II divisão, sendo as diferenças 

estatisticamente significativas.  

Weinberg e Gould (2007), afirmam que quanto maior for a 

importância dada a uma competição, maior o estado de 

ansiedade é experimentado. 

Os resultados obtidos não corroboram estudos de Finch 

(1999), afirmando que atletas de maior nível competitivo são 

mais propícios à síndrome de burnout, comparativamente aos 

atletas de menor nível competitivo. Da mesma forma, Cresswell 

e Eklund (2005) afirmam que jogadores com maior experiência e 
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maior número de vitórias relatam mais stress e exaustão, e 

consequente burnout.  

Na III divisão, os atletas dão uma grande importância à 

competição, no entanto na grande maioria, os rendimentos que 

auferem são baixos, comparativamente aos rendimentos obtidos 

pelos atletas da II divisão e 1ª Liga. Os atletas da III divisão 

competitiva, na grande maioria têm outras atividades 

profissionais, de forma a fazer face às suas necessidades 

financeiras, não auferindo rendimentos apenas resultantes da 

prática da modalidade desportiva, tendo outras atividades 

laborais e fontes de rendimento.  

Os atletas da III divisão competitiva sentem ainda uma 

grande ansiedade no sentido de quererem subir de escalão 

competitivo, por tal sentem-se mais apreensivos e menos 

autoconfiantes, obtendo níveis mais elevados nas escalas de 

burnout, limitando a sua prestação desportiva, por todas as 

condicionantes inerentes à própria vida.  

Os resultados corroboram estudos de Raedeke (1997) 

afirmando que os atletas com classificações inferiores sentem-se 

menos realizados, refletindo avaliações negativas sobre si 
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mesmo, nomeadamente quanto à obtenção de sucesso no 

trabalho.  

Segundo Cresswell e Eklund (2005), o processo de esforço 

em que o atleta se envolve para alcançar o sucesso e performance 

desportiva, pode tornar-se num mecanismo que contribui para o 

desenvolvimento exaustão física, psicológica e emocional, ou 

burnout.  

Assim, podemos ainda afirmar, que os atletas de escalão 

competitivo inferior, podem obter valores superiores nas 

dimensões da síndrome de burnout, uma vez que são atletas que 

se encontram limitados e com baixa realização profissional, e 

onde prevalecem as inúmeras pressões para ganhar.  

Hill, Hall, Appleton, e Kozub (2008) afirmam que quando 

o desejo de alcançar a qualquer custo, ultrapassa o desejo de se 

desenvolver enquanto jogador, aumenta a probabilidade de 

desecandear fatores de stress, aumentando risco de burnout.  

Os atletas da III divisão competitiva, não detêm tantos 

recuros nem apoios, comparativamente aos atletas da 1ªLiga e II 

divisão competitiva, por tal podem experienciar mais o fracasso, 

corroborando estudos de Silvério (1995), afirmando que 

caraterísticas menos positivas associadas a recursos e apoios 
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mínimos ou diminuídos, podem conduzir o atleta à dificuldade 

para atingir os objetivos a que se propunham, experienciando o 

fracasso, posteriormente burnout e até abandono da carreira 

desportiva.  

Podemos concluir que os atletas da III divisão correm 

maior risco da síndrome de burnout e de abandono da carreira 

desportiva, baseando-nos no modelo desenvolvimental de Leiter 

(1995), onde quanto menores forem os recursos disponíveis, 

menor a autorealização, que pode conduzir ao burnout. 

Pires, Brandão, e Machado (2005) afirmam que o processo 

de treino fisico, tático e técnico, bem como os fatores 

psicológicos, devido à sua complexidade, podem decidir e 

interferir nos resultados finais das competições, assim como na 

continuidade da modalidade desportiva do atleta.  

Os atletas de 1ª Liga e II divisão competitiva, procuram 

constantemente a superação do rendimento e performance 

desportiva, envolvem-se mais na concentração, uma vez que se 

dedicam apenas à prática da modalidade desportiva, sentem 

uma maior autoconfiança, e envolvem-se ainda, numa maior 

harmonia entre o talento, a tática e a técnica, comparativamente 

aos atletas da III divisão, além terem outros recursos e de 
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movimentarem maior capital, oferecendo aos atletas maiores 

recompensas.  

Perrault, Gaudreau, Lapointe, e Lacroix (2007), afirmam 

que baixos níveis da síndrome de burnout são observados nos 

atletas, quando estes demonstram satisfação no desporto e se 

sentem autónomos, competentes e identificados com a 

modalidade. Seguindo esta análise, são os atletas da II divisão 

competitiva, os que revelam menores valores para a síndrome de 

burnout, encontrando-se em harmonia com a prática da 

modalidade desportiva. 

Outros estudos revelam diferenças no nível competitivo 

de atletas nacionais e regionais, onde os primeiros apresentam 

valores médios mais elevados nas variáveis psicológicas 

autoconfiança, negativismo, atenção, visualização mental, 

motivação, pensamentos positivos e atitude competitiva (Mahl & 

Raposo). 

Thomas e Over (1994) concluiu que os atletas de nível 

competitivo inferior reportam mais emoções e cognições 

negativas comparativamente aos de nível superior, o que sugere 

um menor controlo sobre o negativismo. 
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A autonomia e competência estão fortemente relacionadas 

com os sintomas da síndrome de burnout (Lonsdale, Hodge, & 

Rose, 2009), podendo afirmar que são os atletas da III divisão 

competitiva os que se sentem menos autónomos e competentes, 

encontrando-se sobre risco de burnout. 

Os atletas profissionais de futebol da II divisão 

competitiva são os que sentem uma melhor perceção da 

qualidade de vida, ao nível do domínio físico, comparativamente 

aos da III divisão, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa.  

Os resultados obtidos corroboram estudos de Marques e 

Oliveira (2001), onde os atletas da III divisão competitiva podem 

também estar a ser submetidos a cargas de treino elevadas, sem 

uma recuperação adequada, bem como a competições 

simultâneas e a exigência de superação de resultados, 

provocando desequilíbrios de ordem física, psicológica e social, 

com consequências negativas na qualidade de vida dos atletas e 

consequente baixo desempenho desportivo. 

Santos e Shigunov (2001) revelam que a performance do 

atleta depende do equilíbrio emocional alcançado, podendo 

afetar o seu bem-estar físico.  
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Silvério e Srebo (2002) afirmam que a performance 

individual, depende de uma harmonia entre o talento, a tática e a 

técnica, capacidade física e mental, sendo que esta última, 

influencia as restantes.  

O domínio físico está intimamente relacionado com o 

nível de independência para realizar tarefas básicas 

relativamente a atividades de vida diárias e aos cuidados 

pessoais, capacidade de movimentar-se para buscar o lazer ou 

realizar o trabalho, bem como autonomia para executar a 

medicação ou aplicar tratamentos exigidos, para a recuperação 

das funções atingidas pela doença, e também são consideradas 

as perceções sobre a intensidade de sentir-se sozinho e a 

independência para assistência médica (Fleck, 2008).  

Apesar das diferenças não serem estatisticamente 

significativas para as outras dimensões da qualidade de vida, o 

estudo revela que os atletas de III divisão sentem uma menor 

perceção da qualidade de vida comparativamente aos atletas da 

II divisão e 1ª liga, no entanto reflete-se significativamente para o 

domínio físico.  
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Outros estudos, revelam que elevados níveis na síndrome 

de burnout, atingem a dimensão física, reduzindo os níveis de 

energia e provocando um aumento na suscetibilidade para a 

doença e perturbações no sono, onde na dimensão 

comportamental originam sentimentos de depressão, isolamento 

e raiva, e na dimensão cognitiva provocam perceção de 

sobrecarga, abandono, baixa realização e tédio (Fender, 1989; 

Smith, 1986). 

A síndrome de burnout, tem repercussões negativas na 

vida do atleta, diminuindo a sua qualidade de vida e a 

capacidade de produtividade, assim como se reflete 

negativamente no trabalho produzido (Maslach & Leiter, 1997), 

corroborando com os resultados obtidos na presente 

investigação.  

Os resultados revelam ainda, que os atletas de 1ª Liga 

obtêm maior satisfação com o suporte social, comparativamente 

aos atletas da III divisão, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa, nomeadamente ao nível da satisfação com 

amizades, com a intimidade e na avaliação global do suporte 

social. Por sua vez, são os atletas da II divisão os que obtêm 
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maior satisfação com a família, comparativamente aos atletas de 

III divisão, sendo a diferença estatisticamente significativa.  

Podemos afirmar que atletas de nível competitivo inferior, 

os pertencentes à III divisão, possuem menos satisfação com o 

suporte social, comparativamente aos escalões competitivos 

superiores, corroborando estudos, que concluíram que os atletas 

de nível competitivo superior apresentam uma maior utilização 

de estratégias de coping comparativamente aos de nível 

competitivo inferior (Golby & Sheard, 2004).  

Reconhecemos desta forma a importância do uso de 

estratégias, para o controlo das emoções e para redução dos 

pensamentos negativos, como determinantes para alcançar 

elevados níveis de rendimento, em qualquer modalidade 

desportiva. Se o atleta não conseguir implementar estratégias de 

coping eficazes, contribui para o esgotamento físico, emocional e 

social, experienciando o burnout (Dale & Weinberg, 1989; 

Maslach & Jackson, 1981; Raedeke, 1997; Luney & Venables, 

2002; Smith, 1986; Vealey, Armstrong, Comar, & Greenleaf, 1998; 

Vealey, Udry, Zirmmermman, & Soliday, 1992).  
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Da mesma forma, diversas investigações demonstraram 

que os atletas com nível de rendimento competitivo superior 

possuem valores mais elevados de autoconfiança, 

comparativamente aos de nível competitivo inferior (Bush, 

Salmela, & Demers, 2001; Cruz, 1996; Davis & Cox, 2002; Gould, 

Eklund, & Jackson, 1992; Rodrigues & Cruz, 1997).  

São os atletas da 1ªLiga e os da II divisão, os que alcançam 

níveis mais elevados de performance e experiências de sucesso 

consecutivas, obtendo um feedback positivo, que por sua vez, 

aumenta os níveis de autoconfiança e autoeficácia, por tal obtêm 

valores inferiores na síndrome de burnout, e superiores na 

satisfação com o suporte social, bem como uma melhor 

percepção de qualidade de vida, quando comparados com a III 

divisão competitiva. 

 

 Na sexta hipótese verificamos que existe uma relação 

estatisticamente significativa entre o período de treino e o 

escalão competitivo, havendo uma proporção significativamente 

mais elevada de atletas da 1ª liga que treinam no período da 

manhã, de atletas da II divisão que treinam no período da tarde 

e de atletas da III divisão que treinam no período noturno. Estes 
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resultados vão ao encontro da prática de treino habitual em 

Portugal, para estes escalões competitivos.  

 

Na sétima hipótese verifica-se, que o número de treinos 

semanais não influencia a síndrome de burnout, a satisfação com 

o suporte social, nem a perceção da qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol, podendo afirmar, que em média os 5 

treinos semanais que fazem, se ajustam às necessidades físicas, 

psíquicas e sociais dos atletas. 

Apesar das diferenças não se revelarem estatisticamente 

significativas, verificamos que os atletas que fazem 5 treinos 

semanais apresentam menores valores para a síndrome de 

burnout, maior satisfação com o suporte social e maior perceção 

da qualidade de vida, comparativamente com os que fazem 

menos treinos, corroborando estudos de Dias e Teixeira (2007) 

afirmando que quanto maior for o número de horas semanais de 

treino, menor o desejo de abandonar o desporto. 

Verardi (2010) revela ser importante monotorizar o atleta 

que se encontre comprometido com o treino intenso, pois alguns 

desportistas suportam as cargas e horas de treino, no entanto, 
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outros ficam expostos ao stress físico e emocional, bem como aos 

riscos da síndrome de burnout. 

Estudos revelam, que uma prática regular e bem 

orientada das atividades desportivas, contribuem para uma 

melhor perceção da imagem corporal e uma autoestima mais 

elevada, além de melhorar o bem-estar psicológico, através da 

redução dos níveis de stress, de ansiedade e de depressão (Mello, 

Boscolo, Esteves, & Tufik, 2005; Pires, Santiago, Samulski, & 

Costa, 2012; Samulski, Costa, Amaparo, & Silva, 2009). 

 

Na oitava hipótese, verificamos que o período de treino 

influência a síndrome de burnout, a satisfação com o suporte 

social e a perceção da qualidade de vida nos atletas profissionais 

de futebol.  

Na síndrome de burnout, os atletas que treinam no 

período noturno pontuam mais na expetativa de ineficácia, 

excitabilidade e na avaliação global da escala, comparativamente 

com os atletas que treinam no período da tarde, sendo esta 

diferença estatisticamente significativa, bem como os atletas que 

treinam no período da manhã são os que mais pontuam no 

desinteresse, comparativamente aos que treinam no período da 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 266 

 

tarde, sendo esta diferença igualmente estatisticamente 

significativa. 

 Embora nas outras dimensões da síndrome de burnout 

não se verifiquem diferenças estatisticamente significativas, os 

atletas que treinam no período noturno são os que pontuam 

mais nas dimensões da síndrome, comparativamente aos que 

treinam no período da manhã e da tarde, podendo afirmar que 

são os atletas que treinam no período noturno, os que sentem 

maior desgaste físico e emocional.  

Os atletas que treinam no período noturno revelam ainda 

valores inferiores de satisfação com o suporte social, ao nível da 

satisfação com amizades e com a família e na avaliação global da 

escala, comparativamente ao que treinam no período da tarde, 

sentindo estes, uma melhor perceção deste suporte, sendo esta 

diferença estatisticamente significativa, corroborando estudos de 

Zuzane e Mannel (2000) revelando que altos níveis de suporte 

social, contribuem para baixar os níveis de stress. 

Apesar das diferenças não se revelarem estatisticamente 

significativas para a dimensão intimidade e atividades sociais, os 

atletas que treinam no período noturno, têm de igual forma uma 
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menor satisfação deste suporte, comparativamente aos que 

treinam no período da tarde. 

Na qualidade de vida, verifica-se que existem diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões física e psicológica, 

em função do período de treino, sentido os atletas que treinam à 

tarde uma melhor perceção da qualidade de vida nestes 

domínios, comparativamente aos que treinam no período 

noturno.  

 Dos resultados obtidos, podemos afirmar, que os atletas 

que treinam no período noturno revelam maiores índices de 

cansaço físico e emocional, revelam menor satisfação com o 

suporte social e menor perceção da qualidade de vida. Verifica-

se ainda, que o período de treino mais adequado para os atletas 

de futebol profissional é o período da tarde, que revelam 

menores valores para a síndrome de burnout, maior satisfação 

com o suporte e social e melhor perceção da qualidade de vida.  

Ajustando à definição das dimensões da perceção da 

qualidade de vida no domínio fisico, de Vilarta (2004), podemos 

afirmar que os atletas que treinam no período da tarde, sentem 

um maior nível de independência para realizar tarefas básicas 

relativas às atividades diárias e aos cuidados pessoais, 
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capacidade de movimentar-se para buscar o lazer ou realizar o 

trabalho, bem como autonomia para a recuperação de doenças e 

independência para viver bem. No dominio psicológico têm 

sentimentos positivos, tais como o aproveitar a vida, otimismo 

em relação ao futuro, preocupação com condições de doença ou 

a ausência dela.  

Estudos revelam que uma prática regular e bem orientada 

das atividades desportivas, contribuem para uma melhor 

perceção da imagem corporal e uma auto-estima mais elevada, 

além de melhorar o bem-estar psicológico, através da redução 

dos níveis de stress, de ansiedade e de depressão (Mello, Boscolo, 

Esteves, & Tufit, 2005; Samulski, Costa, Amaparo, & Silva, 2009). 

Da mesma forma, contribui para uma melhor perceção da 

qualidade de vida, proporcionando aos atletas benefícios físicos 

como, melhor qualidade de sono, redução dos níveis de 

hipertensão, melhor funcionamento orgânico geral e maior 

disposição física para realizar as tarefas (Samulski, Costa, 

Amaparo, & Silva, 2009). 

Rabelo e Neri (2005) revelam que características 

psicológicas como otimismo, autocontrolo e a perceção de vida, 

permitem enfrentar melhor eventos críticos e situações de stress. 
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Na nona hipótese verificamos que o tempo de deslocação 

de ida de volta para o treino, não influencia a síndrome de 

burnout, contrariamente ao que seria de esperar, onde os atletas 

deveriam sentir maior desgaste físico e emocional à medida de 

aumenta o tempo nas deslocações. 

No entanto, verificamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas na satisfação com o suporte social, 

ao nível da satisfação com família, em função do tempo de 

deslocação de ida e volta para o treino. Os atletas que demoram 

mais nas deslocações para o treino sentem uma maior satisfação 

com o suporte familiar, comparativamente com os que demoram 

menos tempo.  

Wimberly, Carver e Antoni (2008) afirmam que a perceção 

da disponibilidade do suporte social associa-se a uma melhor 

adaptação fisiológica e psicológica.  

Ganster, Fusilier, e Mayes (1986), afirmam que o suporte 

social, tem um efeito moderador nas queixas somáticas, 

relativamente às condições de trabalho.  

Zuzane e Mannel (2000) revelam que altos níveis de 

suporte social contribuem para baixar os níveis de stress. 
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De acordo com a recolha dos dados e análise estatística 

descritiva, verificamos que são os atletas da III divisão que 

demoram mais tempo em deslocações para o treino, seguidos 

dos atletas de II divisão e 1ª liga.  

Por norma os atletas que demoram pouco tempo para os 

treinos, entre 4-5 minutos, são os que vivem por conta dos clubes 

e afastados da família, vivendo em academias ou casas 

arrendadas próximos dos campos de treino, refletindo-se os 

resultados, na satisfação com o suporte familiar. 

Verifica-se ainda que existem diferenças estatisticamente 

significativas na qualidade de vida, ao nível do domínio 

psicológico, em função do tempo de deslocação para os treinos. 

Os atletas que demoram mais em deslocações, sentem maior 

perceção neste domínio, comparativamente com os atletas que 

demoram menos tempo, tendo sentimentos positivos, mais 

otimismo em relação ao futuro, menor preocupação com 

condições de doença ou a ausência dela. Os resultados 

corroboram estudos Pinheiro e Ferreira (2002), afirmando que a 

satisfação com o suporte social, tende a aumentar a autoestima, 

promover humor positivo e diminuir o stress, bem como 

sentimentos de solidão e fracasso. 
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Apesar das diferenças não serem estatisticamente 

significativas nos outros domínios da qualidade de vida, 

podemos afirmar que a perceção da qualidade de vida tende a 

aumentar com o tempo de deslocação. Da mesma forma, se 

verifica, que quanto maior for o tempo gasto em deslocações, 

melhor o nível da satisfação com o suporte social dos atletas.  

 

Na décima hipótese, verificamos que a posição de jogo 

influencia significativamente a síndrome de burnout, a satisfação 

com o suporte social e a qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol. 

Na síndrome de burnout, verificamos que a posição de 

ponta de lança pontua mais na expetativa de ineficácia e na 

excitabilidade, comparativamente com os avançados, sendo esta 

diferença estatisticamente significativa.  

Se relacionarmos os resultados com a sua posição em 

campo, verificamos que na posição de ponta de lança, a 

prestação profissional é feita em momentos de elevada tensão e 

stress, participando estes atletas nas jogadas para o golo, onde o 

sucesso do grupo depende desta finalização. Já os avançados 
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têm funções ao nível de criação e planeamento de estratégias 

táticas.  

Na satisfação com o suporte social, existem diferenças 

estatisticamente significativas em função da posição em jogo. Os 

atletas com a posição de guarda-redes e avançados sentem uma 

maior satisfação com as amizades, comparativamente aos atletas 

ponta de lança, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa. Os guarda-redes, avançados e médios ofensivos, 

obtêm maior satisfação nas atividades sociais, comparativamente 

aos atletas ponta de lança, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa.  

Na qualidade de vida, existem diferenças estatisticamente 

significativas no domínio psicológico, em função da posição de 

jogo. Os médios ofensivos sentem uma melhor perceção deste 

domínio psicológico, comparativamente aos guarda-redes, sendo 

esta diferença estatisticamente significativa.  

O jogador médio é o que trabalha mais durante o jogo, é 

fonte de energia e o cérebro da equipa, a atacar e a defender, 

logo envolvem-se mais na concentração, sentimentos positivos, 

auto-estima, imagem corporal, obtendo maior perceção no 

domínio psicológico da qualidade de vida, envolvem-se mais em 
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sentimentos positivos, tais como o aproveitar a vida, o otimismo 

em relação ao futuro, a preocupação com condições de doença 

ou a ausência dela. Já o guarda-redes é menos interventivo e tem 

papel mais passivo e de orientação da equipa, relativamente à 

sua posição de jogo.  

 Segundo os resultados obtidos, podemos afirmar que a 

posição de ponta de lança é uma posição de risco da síndrome de 

burnout, são ainda os que sentem menor satisfação com o suporte 

social, e os que têm menor perceção da qualidade de vida. As 

consequências da síndrome de burnout sugerem consequências 

sociais, que podem ir ao evitamento social, refletindo-se na 

perceção que detêm deste suporte (Dierendonck, Garssen, & 

Visser, 2005; Maslach, Schaufelli, & Leiter, 2001; Paris & Hoge, 

2010) 

 

  Na décima primeira hipótese, verificamos que quanto 

mais elevados são os níveis da síndrome de burnout, menor é a 

satisfação com o suporte social e menor a perceção da qualidade 

de vida. Através dos resultados das correlações podemos afirmar 

ainda, que quanto menor forem os níveis de burnout, maior a 
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perceção da qualidade de vida, no domínio psicológico e físico, e 

maior é a satisfação com a intimidade.  

Raedeke e Smith (2001), afirmam que as dimensões da 

síndrome de burnout refletem-se em exaustão física e emocional, 

reduzido senso de realização e desvalorização desportiva.  

Como suporte para validação da afirmação, revelaram 

que as subescalas da síndrome de burnout correlacionaram-se 

positivamente com o stress, traço de ansiedade, falta de 

motivação, e negativamente com estratégias de coping, com o 

suporte social, compromisso, prazer e motivação intrínseca.  

Os resultados da investigação corroboram estudos que 

afirmam que o stress pode ter um impacto negativo na saúde, no 

bem-estar, no rendimento profissional e na qualidade de vida 

(Maslach & Leiter, 2008; Rocha, 2005; Sarafino, 2008; Taylor, 

2008). 

Os resultados corroboram ainda estudos que afirmam que 

a carência ou a falta de suporte social é um fator passível de 

conduzir ao stress e à síndrome de burnout, pelo que a 

manutenção de relações interpessoais saudáveis e satisfação com 

as mesmas, habilita os indivíduos a lidar com agentes stressores, 

tendo impacto positivo na saúde física e mental (Berkman, 1984; 
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Bruhn & Philips, 1984; Cassel, 1976; Cobb, 1976; Cohen, 1988; 

Dunbar, Ford, & Hunt, 1998; Kaplan, Cassel, & Goe, 1977; 

Taylor, 1990). 

Os resultados obtidos corroboram estudos, em que a 

satisfação com o suporte social contribui para baixar níveis de 

stress (Pinheiro & Ferreira, 2002; Zuzanek & Mannel, 2000).  

Button (2008) refere que a satisfação com suporte social, 

medeia a relação entre o stress e a saúde.  

Wimberly, Carver, e Antoni (2008) afirmam que a 

perceção do suporte social, associa-se a uma melhor adaptação 

fisiológica e psicológica do atleta. 

Outros estudos corroboram a presente investigação, 

afirmando que a uma boa perceção da qualidade de vida se 

associa a baixos níveis de stress (Duarte, 2002; Fagulha, Duarte, & 

Miranda, 2000). 

Quando o stress se torna crónico, contribui para o 

aparecimento da síndrome de burnout, promovendo um estilo 

de vida que aumenta a vulnerabilidade à doença e ao abandono 

da carreira profissional, reduzindo a qualidade de vida (Lipp & 

Tanganelli, 2002; Peiró, 1993; Rocha, 2005). 
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Na décima segunda hipótese verificamos que quanto 

maior for a satisfação com o suporte social do atleta, melhor a 

sua perceção de qualidade de vida, corroborando outros estudos, 

que afirmam que a qualidade de vida se encontra intimamente 

ligada e relacionada com o grau de satisfação que o indivíduo 

possui nos vários aspectos de sua vida (Altahayneh, 2003; Cheik, 

Reis, Heredia, Ventura, Tufit, Antunes, & Mello, 2003). 

Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que a 

satisfação com o suporte social do atleta está relacionada com 

sua percepção da sua qualidade de vida e vice-versa.  
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9. CONCLUSÕES 

 

 

Os atletas profissionais de futebol em geral dedicam anos 

ao treino e às competições, privando-se e abdicando de muitas 

outras coisas na sua vida, priorizando o desporto, onde é notória 

uma dedicação incondicional, sofrem pressões provocadas pelas 

exigências do desporto competitivo, conduzindo muitos atletas 

ao desgaste físico e psicológico e ao burnout, podendo originar a 

desistência ou abandono da profissão, comprometendo a sua 

satisfação com o suporte social e a sua qualidade de vida.  

Apesar da duração da carreira de um atleta profissional 

não ser muito longa, em certos momentos, surgem dúvidas 

quanto à continuidade da atividade, pela exigência da prática 

desportiva. É comum o atleta exceder os seus limites, frente a 

quantidades excessivas de treino, pressão, ansiedade e acúmulo 

de competições, aliados a intervalos insuficientes de 

recuperação, levando à experiência de stress e burnout.  

A partir das definições conceituais da síndrome de 

burnout (Maslach & Jackson, 1981; Raedeke, 1997), descrito em 

termos de esgotamento emocional, físico e mental, 

despersonalização e reduzida realização pessoal, é notório que 

tais elementos não são específicos apenas dos contextos 
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organizacionais e em profissões de ajuda, existindo também no 

contexto desportivo (Fayos & Benedicto, 2002; Pires, Brandão, & 

Machado, 2005). 

Os resultados revelaram que os atletas, de uma maneira 

geral, pontuam abaixo da média para níveis da síndrome de 

burnout, possuem uma adequada perceção de satisfação com o 

suporte social e têm uma perceção razoável da qualidade de 

vida.  

Na primeira hipótese de estudo, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas na síndrome de burnout 

em função da idade. Verificamos que à medida que os atletas 

vão envelhecendo, maior é a perceção da qualidade de vida, 

apesar das diferenças não se revelarem estatisticamente 

significativas. Atletas com idades compreendidas entre os 26 e os 

30 anos revelam uma melhor perceção da sua satisfação com a 

intimidade, podendo afirmar que existem diferenças 

estatisticamente significativas na satisfação com o suporte social, 

no domínio da intimidade, em função da idade. 

A segunda hipótese de estudo revela que conciliar os 

estudos com a vida profissional de futebol não é fácil, 

verificando que existem diferenças estatisticamente significativas 

na síndrome de burnout, ao nível das dimensões energia, 

exaustão e desinteresse, em função da escolaridade, sendo os 
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atletas com o ensino secundário os que mais pontuam para a 

síndrome. Verificamos que à medida que aumenta o nível de 

habilitações literárias, aumenta a perceção da qualidade de vida 

dos atletas, apesar das diferenças não se revelarem 

estatisticamente significativas. Constatou-se ainda, que não 

existem diferenças estatisticamente significativas na satisfação 

com o suporte social em função da escolaridade.  

Na terceira hipótese verificámos que os atletas casados 

sentem menos a síndrome de burnout e obtêm mais satisfação 

com o suporte social, apesar das diferenças não se revelarem 

estatisticamente significativas. No entanto verificámos que na 

qualidade de vida, ao nível dos domínios físico e ambiente, que 

estes são influenciados pelo estado civil, sendo os atletas casados 

aos que têm maior perceção da qualidade de vida, nestes 

domínios.  

Na quarta hipótese verificamos que a síndrome de 

burnout, a satisfação com o suporte social e a qualidade de vida, 

não são influenciadas pelas lesões ou doenças atuais, devido à 

pequena percentagem de atletas revelarem sofrer de lesões ou 

doenças atuais. 

Na quinta hipótese verificámos que existem diferenças 

estatisticamente significativas na síndrome de burnout em função 

do escalão competitivo, sendo os atletas da III divisão 
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competitiva, os de escalão competitivo inferior, os que sentem 

mais exaustão e excitabilidade e os que pontuam mais no total 

da escala, enquanto os atletas da Iª liga, do topo do escalão 

competitivo, são os que pontuam mais no desinteresse. Verifica-

se ainda, que existem diferenças estatisticamente significativas 

na satisfação com o suporte social em função do escalão 

competitivo, sendo os atletas da 1ª Liga, os que sentem maior 

satisfação nos domínios amizades, intimidade e os que pontuam 

mais no total da escala, bem como são os da II divisão os que 

mais pontuam para a dimensão família. Os resultados ainda 

revelam, existir diferenças estatisticamente significativas na 

qualidade de vida em função do escalão competitivo, ao nível do 

domínio físico, tendo os atletas de II divisão competitiva, uma 

melhor perceção deste domínio.  

Na sexta hipótese, verificamos que existe uma relação 

estatisticamente significativa entre o período de treino e o 

escalão competitivo, evidenciando que os atletas que treinam no 

período noturno são os da III divisão, no período da tarde são os 

da II divisão e no período da manhã são os da 1ª Liga. 

Na sétima hipótese, verificamos que o número de treinos 

semanais não influencia a síndrome de burnout, a satisfação com 

o suporte social, nem a qualidade de vida dos atletas, podendo 
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afirmar que a média de 5 treinos semanais, se adequam à prática 

da modalidade desportiva. 

 Na oitava hipótese, verificamos que o período de treino 

influencia significativamente a síndrome de burnout, a satisfação 

com o suporte social e a qualidade de vida dos atletas 

profissionais de futebol. Os atletas que treinam no período 

noturno pontuam mais na síndrome de burnout, ao nível das 

dimensões expetativa de ineficácia, excitabilidade e na avaliação 

global da escala, bem como são os atletas que treinam no período 

da manhã, os que pontuam mais no desinteresse da escala de 

burnout. Na satisfação com o suporte social, ao nível dos 

domínios amizades, família e avaliação global da escala, são os 

atletas que treinam no período da tarde, os que evidenciam 

maior satisfação nestes domínios. Na qualidade de vida, nos 

domínios, físico e psicológico, são os atletas que treinam no 

período da tarde, os que têm uma melhor perceção da qualidade 

de vida nestes domínios.  

Após testar a quinta e a sexta e oitava hipótese, podemos 

afirmar, que são os atletas de divisão competitiva inferior ou os 

da III divisão competitiva, que treinam no período noturno, são 

os que sentem mais a síndrome de esgotamento ou burnout, 

menor satisfação com o suporte social e menor perceção da 

qualidade de vida, quando comparados com escalões de divisão 
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competitiva superior. São os atletas da II divisão competitiva, os 

que revelam menores níveis da síndrome de burnout e melhor 

perceção da qualidade de vida. Os atletas da 1ª Liga revelam 

uma melhor satisfação com o suporte social. Os atletas que 

treinam no período da tarde revelam menores níveis da 

síndrome de burnout, maior satisfação com o suporte social e 

melhor perceção da qualidade de vida. Podemos ainda concluir, 

que os atletas da III divisão apresentam maior risco da síndrome 

de burnout, e de abandonar a carreira desportiva. 

Na nona hipótese, verificamos que o tempo gasto nas 

deslocações não influencia a síndrome de burnout, mas influência 

a satisfação com o suporte social e a qualidade de vida. Na 

satisfação com o suporte social, verificamos que à medida que 

aumenta o tempo de deslocações aumenta a satisfação do 

suporte social, sendo esta diferença estatisticamente significativa 

na dimensão família. Na qualidade de vida verificamos que à 

medida que aumenta o tempo nas deslocações, aumenta a 

perceção da qualidade de vida, sendo a diferença 

estatisticamente significativa, no domínio psicológico.  

Na décima hipótese verificamos que a posição que o atleta 

desempenha no jogo influencia os níveis da síndrome de 

burnout, a satisfação com o suporte social e a qualidade de vida. 

Na síndrome de burnout as diferenças estatisticamente 
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significativas encontram-se entre os avançados e pontas de lança, 

pontuando estes mais na expetativa de ineficácia e na 

excitabilidade. Na dimensão amizades, da satisfação com o 

suporte social, os guarda-redes e avançados, comparativamente 

aos ponta de lança, sentem maior satisfação deste suporte, e na 

dimensão atividades sociais os guarda-redes, avançados e 

médios defensivos, têm melhor satisfação deste suporte, 

comparativamente aos ponta de lança. No domínio psicológico, 

da qualidade de vida, os médios ofensivos sentem uma maior 

perceção neste domínio, comparativamente aos guarda-redes. 

Podemos afirmar que a posição de ponta de lança, apresenta 

maior risco para a síndrome de burnout, sentindo mais a 

expetativa de ineficácia e a excitabilidade, têm menor satisfação 

com o suporte social amizades e atividades sociais, e menor 

perceção da qualidade de vida no domínio psicológico. Podemos 

ainda afirmar que a posição de guarda-redes e avançados, 

sentem maior satisfação com suporte social amizades e 

atividades sociais, bem como é a posição de médio ofensivo que 

sente maior perceção da qualidade de vida, no domínio 

psicológico.  
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Na décima primeira hipótese verificámos que quanto mais 

elevados são os níveis da síndrome de burnout, menor é a 

satisfação com o suporte social e menor é perceção da qualidade 

de vida dos atletas profissionais de futebol 

Na décima segunda hipótese verificámos que quanto 

maior for a satisfação com o suporte social do atleta, maior é a 

sua perceção da qualidade de vida. 

   Além de diversas investigações se centrarem em 

investigar os agentes stressores, que podem limitar o 

desenvolvimento desportivo dos atletas de alto nível, tornou-se 

importante determinar o impacto e as consequências associadas 

à síndrome de burnout, relativamente à satisfação do atleta com o 

suporte social e à sua perceção da qualidade de vida.  

 Por se tratar de uma síndrome que tem subjacente um 

conjunto de sintomas e consequências ao nível biopsicossocial, 

que pode conduzir o atleta à exaustão e saturação da 

modalidade desportiva, torna-se importante adquirir modelos 

preventivos, bem como promover e reverter a recuperação do 

atleta ao nível físico, tático e psicológico.  

Verificamos que diferentes estratégias como número de 

treinos, período de treino, podem minimizar o impacto da 

síndrome, promover a satisfação com o suporte social e 

aumentar a perceção da qualidade de vida, onde a identificação 
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de estratégias positivas, permitirá delinear programas 

preventivos e de intervenção durante as fases de pré-competição 

e competição. 

Esta pesquisa demonstrou ainda o papel exercido pelo 

tempo de experiência do atleta, a posição em jogo e o nível de 

escalão competitivo.  

As causas da síndrome de burnout são multideterminadas, 

estão dependentes de características pessoais, de personalidade e 

sociodemográficas, do tipo de atividade profissional e de 

características ambientais e sociais. As características pessoais 

incluem a idade, o género, estado civil, existência de filhos, 

personalidade, coerência, motivação e idealismo. As 

características de trabalho incluem a profissão, o tempo de 

profissão, turnos de trabalho, relação profissional, 

relacionamento interpessoal, suporte organizacional e satisfação 

no trabalho. As características ambientais incluem o ambiente 

físico, mudanças organizacionais, estilos de liderança, normas 

institucionais, autonomia, recompensas e segurança. As 

características sociais incluem o suporte social, a cultura e o 

prestígio.  

Os atletas profissionais de futebol, envolvem-se em 

esforço, preparo, entrega e sacrifício, a fim de manter um nível 

de excelência favorável para alcançar os objetivos e sucesso. No 
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âmbito desportivo a síndrome reflete um conjunto de sintomas e 

de consequências ao nível biopsicossocial, que pode conduzir o 

atleta à exaustão, saturação e mesmo abandono desportivo. 

Esperamos desta forma ter contribuido mais um pouco 

para o crescimento da psicologia do desporto, esperando que 

psicólogos, atletas, treinadores, dirigentes desportivos, 

compreendam e estejam atentos à complexidade da síndrome de 

burnout e que depreendam que é na prevenção que reside o 

tratamento.  

Por tal, torna-se essencial o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção, alterar climas organizacionais e de 

liderança, implementar estratégias de compensação, para 

aumentar a satisfação, reduzir o esgotamento físico e emocional 

do atleta, melhorar as condições de trabalho e criar ambientes 

saudáveis. 

Hoje em dia existe cada vez mais a necessidade de 

adquirir hábitos saudáveis, que promovam o bem-estar e 

melhorem a qualidade de vida dos atletas, a fim de promover 

um melhor desempenho desportivo. São várias as 

condicionantes que podem prejudicar a qualidade de vida de um 

atleta, incluem a falha de satisfação no suporte social, a longa 

duração e cargas excessivas de treino, associados a inadequados 

períodos para recuperação, a ocorrência de lesões, desordens 
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alimentares, escalão competitivo, períodos de treino e números 

de treinos, posição de jogo e uma competitividade exacerbada. 

 Podemos ainda concluir que o stress se encontra 

intimamente relacionado com a síndrome de burnout, onde o 

aparecimento da síndrome envolve a diminuição da satisfação 

com o suporte social e diminuição da qualidade de vida, 

experienciando o atleta, uma desarmonia física, psíquica, 

emocional e organizacional, envolvido em sentimentos de 

desesperança, ineficácia e desespero, conduzindo-o à exaustão 

física e emocional, reduzida realização desportiva associada à 

insatisfação e habilidade desportiva, desrealização desportiva, à 

doença e ao abandono da modalidade. 

Uma perceção adequada do suporte social, desempenha 

um papel importante na progressão de metas, objetivos, projetos 

pessoais e profissionais. Neste sentido, a perceção que o atleta 

tem do suporte social é passível de afetar e influenciar o seu 

equilíbrio global, sendo vista como uma variável de sucesso para 

o rendimento e desempenho desportivo. 

A qualidade de vida nas condições objetivas (condição de 

vida) e nas condições subjetivas (experiência interna individual, 

no que se sente e percebe acerca da vida que se tem), tem 

influência direta no rendimento dos atletas, e envolve 

componentes físicas psicológicas e emocionais. 
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10. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A presente investigação teve algumas limitações, mais 

concretamente ao nível da escassez de estudos realizados com 

atletas profissionais de futebol, exigindo uma pesquisa mais 

minuciosa e relacionada com outras modalidades desportivas. 

Por outro lado a recolha de dados não foi tarefa fácil, pois 

não obtivemos autorização de todos os clubes de futebol 

profissional, a nível nacional, bem como depois da anuência dos 

clubes para a investigação, nem sempre os atletas se 

disponibilizaram para responder aos questionários, talvez por 

recearem estar a ser avaliados, podendo de alguma forma ser 

expostos.  

A carência de estudos em atletas de futebol, ao nível dos 

instrumentos utilizados dificultou as discussões dos resultados 

obtidos. 

Apesar da escala IBA avaliar a síndrome de burnout, não 

permite identificar a partir de que nível é que se pode identificar 

um atleta em burnout, nem a gravidade de burnout, ou seja, 

impede-nos de saber a incidência e a gravidade da síndrome 

(Silvério 1995). 
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11. ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Ao nível de futuros estudos, seria pertinente cruzar os 

dados com atletas do género feminino, bem como com outras 

modalidades (coletivas e individuais), bem como com outros 

instrumentos psicométricos que avaliem personalidade e 

estratégias de coping, uma vez que demonstrámos que o stress e a 

síndrome de burnout em atletas é altamente relevante para os 

profissionais da área desportiva, podendo ter um impacto 

nefasto na qualidade de vida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Burnout em Atletas de Futebol Profissional 
 

2012                                                                                                                                             Página 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

 



 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 295 

 

Abu-Bader, S. (2000). Work satisfaction, burnout, and turnover 

among social workers in Israel: A cause diagram. International 

Journal of Social Welfare, 9, 191-200. 

 

Almeida L., & Freire, T. (2000). Metodologia da investigação em 

Psicologia e Educação. Braga: Psiquilíbrios. 

 

Amorim, M. & Coelho, R. (1999). Saúde, doença e qualidade de 

vida. Psiquiatria Clínica, 20, 235-241 

 

Andrade, K., Souza, J., Leite, L., Figueiró, M., & Cunha, B. (2011). 

Qualidade de vida em estudantes de psicologia. Psicólogo 

informação, 15, 129-141. 

 

Annesi, J. (2004). Psychological improvement is associated with 

exercise session attendance over 10 weeks in formerly sedentary 

adults. European Journal of Sport Science, 4, 2, 1-10.  

 

Arantes, M., Vieira, M. (2002). Estresse: clínica psicanalítica. São 

Paulo: Casa do Psicólogo. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 296 

 

Araújo, A., Cardoso, R., Gonçalves, G., Martins, A., Ramos, M., 

Ramos, R., & Romainville, M. (2002). O Stress nos Professores 

Portugueses. Um estudo IPSSO. Porto: Porto Editora. 

 

Arnett, J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development 

from the late teens through the twenties. American Psychologist, 

55, 5, 469-480. 

 

Aspinwall, L., & Tayler, S. (1997). A stich in time: self-regulation 

and proactive coping. Psychological Bulletin, 80, 286-303. 

 

Badoux, A. (2000). Social support in healthy and psychologically 

distressed French populations. Psychology, Health & Medicine, 5, 2, 

142 - 153. 

 

Bancila, D. (2006). The association of interpersonal stress with 

psychological distress in Romania. European Psychologist, 11, 1, 

39-49. 

 

Barona, E. (1996). Estúdio preliminar al síndrome de burnout. 

Ciência Psicologica, 3, 63-76. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 297 

 

Benavides-Pereira, A. (2002). Burnout: quando o trabalho ameaça o 

bem-estar do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

Berger, B., Pargman, D., & Weinberg, R. (2007). Foundations of 

exercise psychology. Morgantown: Sheridan Books. 

 

Bergner, M. (1989). Quality of life, health status, and clinical 

research. Medical Care, 127, 3, 148-156. 

 

Berkman, L. (1984). Assessing the physical health effects of social 

networks and social support. Annual Review of Public Health, 5, 

413-432. 

 

Black, J., & Smith, A. (2007). An examination of Coackley’s 

perspective on identity, control and burnout among adolescent 

athletes. International Journal of Sports Psychology, 38, 417-436. 

 

Blacklock, R., Rhodes, R., & Brown, S. (2007). Relationship 

between regular walking, physical activity, and health-related 

quality of life. Journal of Physical Activity and Health, 4, 138-152.  

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 298 

 

Bonete, E., & Suay, F. (2003). Conceptos Básicos y terminología del 

Sobreentrenamiento. El síndrome de Sobreentrenamiento: Una Visión 

desde la Piscobiología Del Deporte. Barcelona: Editorial Paidotribo, 

15-38. 

 

Borges, L., Argolo, J., & Baker, M. (2006). Os valores 

organizacionais e a sindrome de burnout: dois momentos em 

uma maternidade pública. Revista de Psicologia : Reflexão e Crítica, 

19, 1, 34-43. 

 

Broadhead, W., Kaplan, B., James, S., Wagner, E., Schoenbach, 

V., Grimson, R., Heyden, S., Tibblin, G., & Gehlbach, S. (1983). 

The epidemiologic evidence for a relationship between social 

support and health. American Journal of Epidemiology, 117, 5, 521-

537. 

 

Bruhn, J. & Philips, B. (1984). Measuring social suport: a 

synthesis of current approaches. Journal of Behavioral Medicine, 7, 

2, 151-169. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 299 

 

Brustad, R., & Taylor, M. (1997). Apllying social psychology 

consulting process. The Sport Psychologist, 11, 107-119. 

 

Burini, F., Oliveira, E., Burini, R. (2010). (Mal) adaptações 

metabólicas ao treinamento contínuo – concepções não 

consensuais de terminologia e diagnóstico. Revista Brasileira 

Medicina do desporto, 16, 5, 388-392. 

 

Bush, N., Salmela, J. & Demers, I. (2001). The Ottawa Mental 

Skills Assessment Tool (OMSAT-3). The Sport Psychologist, 15, 1-

19. 

 

Button, L. (2008). Effect of social support and coping strategies 

on the relationship between health care-related occupational 

stress and health. Journal of Research in Nursing, 13, 6, 498-524. 

 

Cabral, F. (1992). O que é a qualidade de vida? Perspectiva 

económica. Cadernos de Bio-Ética, 14-20.  

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 300 

 

Canavarro, M., Serra, A., Pereira, M., Simões, M., Quintais, L., 

Quartilho, M., Rijo, D., & Paredes, T. (2006). Desenvolvimento do 

instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização 

Mundial de Saúde (WHOQOL-100) para Português de Portugal. 

Psiquiatria Clínica, 27(1), 15-23. 

 

Carron, A., Brawley, L., & Widmeyer, W. (1985). The 

development of an instrument to measure cohesion in sport 

teams: The Group Environment Questionnaire. Journal of Sport & 

Exercise Psychology, 7, 244-66. 

 

Cassel, J. (1976). The contribution of the social environment to 

host resistance. American Journal of Epidemiology, 104, 2, 107-123. 

 

Cheik, N., Reis, I., Heredia, R., Ventura, M., Tufik, S., Antunes, 

H., & Mello, M. (2003). Efeitos do exercício físico e da atividade 

física na depressão e ansiedade em indivíduos idosos. Revista 

Brasileira de Ciência e Movimento, 11, 3, 45-52.  

 

Chelladurai, P. (1980). Leadership in sport organizations. 

Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 5, 4, 226-231. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 301 

 

Chelladurai, P. (1990). Leadership in sports: A review. 

International Journal of Sport Psychology, 21, 328-354.  

 

Chelladurai, P., & Riemer, H. (1997). A classification of the facets 

of athlete satisfaction. Journal  Sport Management, 11, 2, 133-59. 

 

Chelladurai, P., Imamura, H., Yamaguchi, Y., Oinuma, Y., & 

Miyauchi, T. (1988). Sport leadership in a cross-national setting: 

the case of Japanese and Canadian university athletes. Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 10, 374-389. 

 

Chiavenato, I. (1995). Recursos Humanos. São Paulo: Editora 

Atlassa. 

 

Chiminazzo, J., & Montagner, P. (2004). Treinamento esportivo e 

burnout: reflexões teóricas. Revista Digital EF deportes, 78. 

 

Coackley, J. (1992). Burnout among adolescente athletes: a 

personal failure or social problem. Sociology of Sport Journal, 9, 

271-285. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 302 

 

Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. 

Psychosomatic Medicine, 38, 5, 300-314. 

 

Coelho, M. & Ribeiro, J. (2000). Influência do suporte social e do 

coping sobre a percepção subjectiva de bem-estar em mulheres 

submetidas a cirurgia cardíaca. Psicologia, Saúde & Doenças, 1, 1, 

79-87. 

 

Coelho, R., Oliveira, S., Elsangedy, H., Krinski, K., Colombo, H., 

Buzzachera, C., Campos, W., & Silva, S. (2008). O efeito da 

imaginação no desempenho e na precisão do saque no tênis de 

campo. Revista Brasileira Cineantropometria & Desempenho Humano, 

10, 2, 176-183. 

 

Cohen, S. (1988). Psychosocial models of the role of social 

support in the etiology of psysical disease. Health Psychology, 7, 3, 

269-297. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 303 

 

Cohen, S., & McKay, G. (1984). Social support, stress, and the 

buffering  hypothesis: A theoretical analysis.  In A. Baum, J. E. 

Singer, & S. E.  Taylor (Eds.), Handbook of psychology and health, 

IV.  Hillsdale,  NJ: Erlbaum. 

 

Corrêa, D., Alchieri, J., Duarte, L., & Strey, M. (2002). Excelência 

na produtividade: a performance dos jogadores de futebol 

profissional. Psicologia: Reflexão e Crítica, 15, 2, 447-460. 

 

Costa, I., Cunha, R., & Samulski, D. (2006). Análise do conceito 

de saúde e dos fatores motivacionais para a prática de atividades 

físicas: estudo comparativo entre alunos, professores e 

funcionários do ensino superior e básico. Revista Mineira de 

Educação Física, 14, 1, 66-88.  

 

Cox, R. (1994). Sport Psychology – Concepts and Apllication. New 

York: McGraw-Hill. 

 

Cramer, D., Henderson, S., & Scott, R. (1997). Mental health and 

desired social support: a four-wave panel study. Journal of Social 

and Personal Relationships, 14, 6, 761-775. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 304 

 

Cremades, J., Matthews, S., & Murray (2008). Direccion and 

intensity of trait anxiety as predictors of burnout among 

collegiate athletes. Athletic Insight, acedido a 8 de setembro de 

2012,http://www.atlheticinsight.com/vol1Iss2/cognitive_behav

ioral_anxiety.htm. 

 

Cresswell, S., & Eklund, R. (2005). Motivation and burnout in 

professional rugby players. Research Quarterly for Exercise and 

Sport, 76, 3, 370-376. 

 

Cresswell, S., & Eklund, R. (2006). The nature of athlete burnout: 

Key characteristics and attributions. Journal of applied sport 

psychology, 18, 219-239.  

 

Cruz, J. (1996). Stress, ansiedade e competências psicológicas nos 

atletas de elite e de alta competição: Um estudo da sua relação e 

impacto no rendimento e no sucesso desportivo. Psicologia: 

Teoria, Investigação e Prática, 1, 161-192.  

 

Dale, J., & Weinberg, R. (1989). The relationship between coaches 

leadership style and burnout. The Sport Psychologist, 3, 1-13. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 305 

 

Davis, J. & Cox, R. (2002). Interpreting direction of anxiety 

within Hanin’s individual zone of optimal  functioning. Journal of 

Applied Sport Psychology, 14, 43-52. 

 

Dias, M., & Teixeira, M. (2007). Estudo exploratório sobre o 

abandono do esporte em jovens tenistas. Revista brasileira de 

psicologia do esporte, 1,1, 1-18. 

 

Dierendonck, D., Garssen, B., & Visser, A. (2005). Burnout 

prevention through perssonal growth. International Journal of 

Stress Management, 12, 1, 62–77. 

 

Donnely, P.(1993). Problems associated with youth involvement 

in high-performance sport. Champaign, IL: Human Kinetics. 

 

Dosíl, J. (2004). Psicologia de La actividad física y Del deporte. 

Espanha: McGraw-Hill. 

 

Duarte, S. (2002). Saberes de saúde e de doença. Coimbra: Quarteto 

Editora. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 306 

 

Dunbar, M., Ford, G., & Hunt, K. (1998). Why is the receipt social 

support associated with increased psychosocial distress? An 

examination of three hypotheses. Psychology and Health, 13, 527-

544. 

 

Dunst, C., & Trivette, C. (1990). Assessment of social support in 

early intervention programs. In S. Meisels, & J. Shonkoff (Eds.), 

Handbook of early childhood intervention. New York: Cambridge 

University Press, 326-349. 

 

Dvorak, J. & Junge, A. (2000). Football Injuries and Physical 

Symptons. The American Jounal of Sports Medicine, 28, 5, 3 –9. 

 

Ell, K., Nishimoto, R., Mediansky, L., Mantell, J., & Hamovitch, 

M. (1992). Social relations, social support and survival among 

patients with cancer. Journal of Psychosomatic Research, 36, 6, 531--

541.  

 

Fagulha, T., Duarte, M., & Miranda, M. (2000). A qualidade de 

vida: uma nova dimensão psicológica. Psycologica, 25, 5-17. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 307 

 

Fayos, E., & Benedicto, L. (2002). Variables Motivacionales y 

Emocionales Implicadas en el Síndrome de Burnout en el 

Contexto Deportivo. Revista Electrónica de Motivación y Emoción, 

5, 11-12. 

 

Fayos, E., & Medina, G. (2002). Principios básicos a aplicar en el 

desarrollo de programas de intervención y prevención en 

deportistas com ele síndrome de burnout: propuestas desde una 

perspectiva transnacional. Revista de Psicología del Deporte, 11, 2, 

259-267. 

 

Feijin, N., Talmor, R., & Erlich, I. (2005). Inclusión and Burnout in 

Psysical Education. European Pshysical Education Review, 11, 1, 29-

50. 

 

Fender, L. (1989). Athlete Burnout: Potencial for Research and 

Intervention Strategies. The Sport Psychologist, 3, 1, 63-71. 

 

Ferenhof, I., Ferenhof, E. (2002). Burnout em professores. Eccos 

Revista Científica – Avaliação e Mudanças, 4, 1, 131-151. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 308 

 

Finch, S. (1999). Comparison of team and individuals, male and female 

athletes, potencial for burnout, and coping strategies. McGill 

University 

 

Fleck, M. (2008). A avaliação da qualidade de vida: guia para 

profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed. 

 

Fleck, M., Leal, O., Louzada, S., Xavier, M., Chachamovich, E., 

Vieira, G., Santos, L., & Pinzon, V. (1999). Desenvolvimento da 

versão em português do instrumento de avaliação de qualidade 

de vida da OMS (WHOQOL-100). Revista Brasileira de Psiquiatria, 

21, 1. 

 

Fleck, M., Louzada, S., Xavier, M., Chachamovich, E., Vieira, G., 

Santos, L., & Pinzon, V. (2000). Aplicação da versão em 

português do instrumento abreviado de avaliação da qualidade 

de vida "WHOQOL-BREF". Revista de Saúde Pública, 34, 2, 178 – 

183. 

 

França, H. (1987). A síndrome de burnout. Revista Brasileira de 

Medicina, 44, 8, 197-199. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 309 

 

Frasquilho, M. (2005). Medicina de uma jornada de 24 horas? 

Stress e burnout em médicos: prevenção e tratamento. Revista 

Portuguesa de Saúde Pública, 23, 2, 89-98. 

 

Ganster, D., Fusilier, M., & Mayes, B. (1986). Role of social 

support in the experience of stress at work. Journal of Applied 

Psychology, 71, 1, 102-110. 

 

García, F. (2000). Entrenadores y Burnout. Revista Electronica 

Lecturas en Educación Física y Deportes, 5, 28. 

 

Garcia, M. (1997). Burnout Professional en organizaciones. 

Boletin de psicologia, 29, 7-27. 

 

Gertner, G. (2007). Metaexperiencias no campo esportivo: Fluxo e 

Meditação. Psicologia e Ciências do Esporte. Juruá Editora; 

Curitiba, 183-211. 

 

Gil-Monte, P. (2005). Factorial Validity of the Maslach Burnout 

Inventory (MBI-HSS) among Spanish professionals. Revista de 

Saúde Pública, 39, 1, 23-35. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 310 

 

Gil-Monte, P., & Peiró, J. (1997). Desgaste psíquico en el trabajo: el 

Síndrome de Quemarse. Madrid. Síntesis Psicología. 

 

Gleeson, M. (2002). Biochemical and immunological markers of 

overtraining. Journal of Sports Science and Medicine, 2, 31-41. 

 

Golby, J. & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at 

different levels of rugby league. Personality and Individual 

Differences, 37, 933-942. 

 

Goldberger, L., & Brezitz, S. (1982). Handbook of Stress: Theoretical 

and Clinical Aspects. New York: The free Press. 

 

Goldberger, L., & Brezitz, S. (1993). The handbook of stress. 

Theoretical and clinical aspects. New York: The Free Press. 

 

Golembiewski, R., Scherb, K., & Munzenrider, R. (1994). Burnout 

among Florida teachers. Journal of Heathand Human an Resources 

Administration, 16, 4, 395-421. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 311 

 

Gonçalves, A., & Vilarta, R. (2004). Qualidade de vida e atividade 

física: Explorando teorias e practicas, 3-25. 

 

Gonzaléz, J. (1997). Psicología del Deporte. Madrid. Biblioteca 

Nueva. 

 

Goodger, K., Gorely, T., Lavalle, D., & Hardwood, C. (2007). 

Burnout in Sport: A systematic review. The Sport Psychologist. 21, 

127-151. 

 

Goodger, K., Wolfenden, L., & Lavalle, D. (2007). Sympton and 

consequences associated with tree dimensions of burnout in 

junior tennis players. International Journal of Sport Psychology. 38, 

342-364. 

 

Gorely, T., Lavalle, D., Bruce, D., Teale, B., & Lavalle, R. (2001). A 

sampling of perceptions of potential users of Australian Athlete 

Career and Education Program. Academic Athletic Journal, 15, 11-

21. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 312 

 

Gould, D., Eklund, R., & Jackson, S. (1992). 1988 U.S. Olympic 

wrestling excellence: I. Mental preparation, precompetitive 

cognition, and affect. The Sport Psychologist, 6, 358-382. 

 

Gould, D., Tuffey, S., Udry, E., & Loehr, J. (1996). Burnout in 

Competite Junior Tennis Players: I. A Quantitative psychological 

assessment. The Sport Psychologist, 10, 322-340. 

 

Gould, D., Tuffey, S., Udry, E., & Loehr, J. (1997) Burnout in 

competitive junior tennis players: III. Individual differences in 

the burnout experience. The Sport Psychologist, 11, 257-276. 

 

Grylls, E., & Spittle, M. (2008). Injury and burnout in Australian 

athletes. Perceptual and Motor Skills. Bollarat, 107, 3, 873-880. 

 

Guppy, A., & Weatherstone, L. (1997). Coping strategies, 

dysfuncional attitudes and psychological well-being in white 

collar public sector employees. Work and Stress, 11, 58-97. 

 

Guyatt., G., Feeny, D., & Patrick, D. (1993). Measuring health 

related quality of life. Annalls of internal medicine, 118, 622-29. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 313 

 

Hallman, T., Perski, A., Burrell, G., Lissper, J, & Setterlind, S. 

(2002). Perspectives on differences in perceived external stress: a 

study of women and men with coronary heart disease. Stress & 

Health. 18, 3, 105-118. 

 

Hanson, B., Isacsson, S., Janzon, L., & Lindell, S. (1989). Social 

network and social support influence mortality in elderly mem. 

American Journal of Epidemiology, 130, 1, 100-111. 

 

Hanton, S., Fletcher, D., & Coughlan, G. (2005). Stress in elite 

sport performers: A comparative study of competitive and 

organizational stressors. Journal of Sport Sciences, 23, 1129-1141. 

 

Harrison, B. (1999). Are you to burn out? Fund Raising 

Management, 30, 3, 25-28. 

 

Henschen, K. (2001). Athletic staleness and burnout: Diagnosis, 

prevention, and treatment. In J.M.Williams (Ed.). Applied sport 

psychology: Personal growth to peak performance California: 

Mayfield Publishing Company, 445-455. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 314 

 

Herman, B. (1993). The evolution of health-related quality of life 

assessment in epilepsy. Quality of life research, 4, 87-95. 

 

Hill, A., Hall, H., Appleton, P, & Kozub, S. (2008). Perfectionism 

and burnout in junior elite soccer players: the mediating 

influence of unconditional self-acceptance. Psychology of Sport 

and Exercise, 9, 5, 630-644. 

 

Hill, M., & Hill, A. (2005). Investigação por questionário, Edições 

Sílabo: Lisboa 

 

Hohaus, L., & Berah, E. (1996). Stress, achievement, marriage and 

social support: effects on the psychological well-being of 

physicians entering midlife/mid-career. Psychology and Health, 

11, 715- 731. 

 

Imai, H., Nakao, H., Tsuchiya, M., & Katoh, T. (2004). Burnout 

and work environments of public health nurses involved in 

mental health care. Occup Environ Med, 61, 764–768. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 315 

 

Jackson, L., Rothmann, S., & Vijver, F. (2006). A modelo of work 

– related wellbeing for educators in south Africa. Stress & Health, 

23, 263-274. 

 

Jesus, S. (2002). Perspectivas para o bem-estar docente: uma lição de 

síntese. Porto: ASA. 

 

Jimenez, B., Hernandez, E., Gálvez, M., González, J., & Pereira, 

A. (2002). A avaliação do Burnout em professores - Comparação 

de instrumentos: CBP-R e MBI-ED. Psicologia em estudo, 7, 1, 11-

19. 

 

Júnior, D., Deschamps, S. (1999). Situações causadoras de 

“Stress” no Basquetebol de alto rendimento: Fatores 

competitivos. Revista Paulista Educação Física, 13, 2, 217-229.  

 

Júnior, D., Pereira F. (2002). Situações específicas de jogo 

causadoras de “Stress” em oficiais de Basquetebol. Revista 

Paulista Educação Física, 16, 2, 166-173.  

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 316 

 

Kaplan, B., Cassel, J., & Gore, S. (1977). Social support and 

health. Medical Care, 15, 5, 47-58. 

 

Kelley, B., Eklund, R., & Ritter-Taylor, M. (1999). Stress and 

burnout among collegiate tennis coaches. Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 21, 130-133.  

 

Kentta, G., Hassmen, P., & Raglin, J. (2001). Training practices 

and overtraining syndrome in Swedish age-group athletes. 

International Journal of Sports Medicine, 22, 460-465. 

 

Kessler, R., Price, R., & Wortman, C. (1985). Social factors in 

psychopathology: stress, social support, and coping process. 

Annual Review of Psychology, 36, 531-572. 

 

Laurenceau, J., Rivera, L., Schaffer, A. & Pietromonaco, P. (2004). 

Intimacy as an interpersonal process: Current status and future 

directions. In Mashek, D. & Aron, A. (Eds.), Handbook of Closeness 

and Intimacy. New Jersey: Laurence Erlbaum Associates. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 317 

 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. 

New York: Springer. 

 

Leal, M. (1998). Stress e burnout. Porto: Laboratórios Bial.  

 

Lee, R., & Ashforth, B. (1990).  On the Meaning of Maslach’s 

Three Dimensions of Burnout. Journal of Applied Psychology, 75, 6, 

743-747. 

 

Legrand, F., & Heuze, J. (2007). Antidepressant effects associated 

with different exercise conditions in participants with 

depression: a pilot study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 

29, 348-364.  

 

Leiter, P. & Maslach, C. (1988). The impact of interpersonal 

environment on burnout and organizational commitment. 

Journal of Organizational Behavior, 9, 297-308. 

 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 318 

 

Lemyre, P., Roberts, G., & Gundersen, J. (2007). Motivation, 

overtraining, and burnout: can self determined motivation 

predict overtraining and burnout in elite athletes. European 

Journal of Sport Science, 7, 2, 115-126.  

 

Lima, F., Buunk, A., Araújo, M., Chaves, J., Muniz, D., Queiroz, 

F., & Luana, B. (2007). Síndrome de burnout em residentes da 

Universidade Federal de Uberlândia. Revista Brasileira de 

Educação Médica, 31, 2, 137-146. 

 

Lipp, M. (2003). Mecanismos neurofisiológicos do stress: Teoria e 

aplicações clínicas. Casa do Psicólogo: São Paulo. 

 

Lipp, M., & Tanganelli, M. (2002). Stress and quality of life in 

judges who deal with labor relations: differences in gender. 

Psicologia e Reflexão Crítica, 15, 3, 537-548. 

 

Lonsdale, C., Hodge, K., & Rose, E. (2009). Athlete burnout in 

elite sport: a self-determination perspective. Journal of Sports 

Sciences, 27, 8, 785-795. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 319 

 

López, J., Mejía, R., & Espinar, A. (1996). La calidad de vida: um 

tema de investigacion necessário. Concepto y método. Medicina 

integral, 27, 2, 75-78. 

 

Loreto, D. (2000). Síndrome de burnout em enfermeiros de oncologia. 

Tese de Mestrado, Escola Superior de Altos Estudos, Instituto 

Superior Miguel Torga: Coimbra.  

 

Machado, J. (1992). O que é a qualidade de vida? Uma 

perspectiva cultural. Cadernos de Bio-Ética, 9-13.  

 

Magaya, L., Asner-Self, K. & Schreiber, J. (2005). Stresse and 

coping strategies among Zimbabwean adolescents. British Journal 

of Educational Psychology, 75, 661-671. 

 

Mahl, A., & Raposo, J. (2007). Perfil psicológico de prestação de 

jogadores profissionais de futebol do Brasil. Revista Ciências 

Desportivas, 7, 1, 80-91. 

 

Malagris, L. (2000). Qualidade de vida e stress. Cadernos de 

Psicologia da SBP, 6, 1, 19-26. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 320 

 

Mallar, S. & Capitão, C. (2004). Burnout e hardiness: Um estudo 

de evidência de validade. Psico USF, 9, 1, 19-29.  

 

Margis, R., Picon, P., Cosner, Annelise, Silveira, R. (2003). 

Relação entre estressores, estresse e ansiedade. Revista Brasileira 

de Psiquiatria, 25, 1, 65-74. 

 

Marques, A., & Oliveira, J. (2001). O treino e a competição dos 

mais jovens: rendimento versus saúde. Revista Portuguesa de 

Ciências do Desporto, 1. 

 

Marques, R. (2007). Esporte e qualidade de vida: Reflexão sociológica. 

Dissertação de Mestrado. Faculdade de Educação física da 

Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 

 

Martindale, R., Collins, D., & Daubney, J. (2005). Talent 

development: A guide for  practice and research in sport. Ques, 

57, 353-375. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 321 

 

Martins, M. (2005). Sintomas de stress em professores das primeiras 

séries do ensino fundamental: Um estudo exploratório. Dissertação de 

Mestrado. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias.  

 

Maslach, C. & Leiter, M. (1999). Take this job and ...love it. 

Psychology Today, 32, 50-57. 

 

Maslach, C. (2003). Job Burnout: New directions in research and 

intervention: Current Directions. Psychological Science, 13, 5, 189-

192.  

 

Maslach, C., & Jackson, S. (1981). The Measurement of 

Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 2, 99-113. 

 

Maslach, C., & Leiter, M. (1997). The Truth About Burnout.  New 

York: Jossey-Bass Publishers. 

 

Maslach, C., & Leiter, M. (2008). Early predictors of job burnout 

and engagement. Journal of Applied Psychology, 93, 498-512.  

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 322 

 

Maslach, C., & Shaufeli, W. (1993). Historical and conceptual 

development of burnout. In Schaufeli, W., Maslach, C., Marek, T. 

(eds). Professional Burnout. Recent developments in theory and 

research. Washington: Taylor and Francis. 

 

Maslach, C., Jackson, S., & Leiter, M. (1996). Maslach Burnout 

Inventory Manual. Palo Alto, C.A: Consulting Psychologist Press. 

 

Maslach, C., Shaufeli, W., & Leiter, M. (2001). Job Burnout. 

Annual Review of Psychology, 52, 1, 397-422. 

 

Matsudo, S., Matsudo, V., Araújo, T., Andrade, D., Andrade, E., 

Oliveira, L., &  Braggion, G. (2002). Nível de atividade física da 

população do estado de São Paulo: análise de acordo com o 

gênero, idade, nível sócio-econômico, distribuição geográfica e 

de conhecimento. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, 10, 4, 

41-50.  

 

Matsukura, T., Maturano, E., & Oishi, J. (2002). O questionário de 

suporte social (SSQ): estudos de adaptação para o português. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, 10, 5, 675-681. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 323 

 

Mcallister, D., Motamedi, A., Hame, S., Shapiro, M., & Dorey, F. 

(2001). Quality of Life Assessment in Elite Collegiate Athletes. 

American Journal of Sports Medicine, 29, 6, 806-810.  

 

McCann, S. (1995). Overtraining and Burnout. Sport Psychology 

Intervention. Champaign, IL: Human Kinetics, 347-368. 

 

McEwen, B. (1998). Protective and damaging effects of stress 

mediators. New England Journal of Medicine, 338, 171-179.  

 

Mcleod, T., Bay, R., Parsons, J., Sauers, L., & Snyder, A. (2009). 

Recent Injury and Health-Related Quality of Life in Adolescent 

Athletes. Journal of Athletic Training, 44, 6, 603-610. 

 

Meis, L., Velloso, A., Lannes, D., Carmo, M., & Meis, C. (2003). 

The Growing Competition in Brazilian Science: Rites of Pasaje, 

Stress and Burnout. Brazilian Journal of Medical and Biological 

Research, 36, 1135-1141. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 324 

 

Mello, M., Boscolo, R., Esteves, A., & Tufik, S. (2005). O exercício 

físico e os aspectos psicobiológicos. Revista Brasileira de Medicina 

do Esporte, 11, 3, 203-207.  

 

Mendonça, R. Gonçalves, M., Henrique, M., & Silva, C. (1993). 

Enfermagem profissão de desgaste. Nursing,  5, 60-61. 

 

Minayo, M., Hartz, Z., & Buss, P. (2000). Qualidade de vida e 

saúde: um debate necessário. Revista Ciência e Saúde Coletiva, 5, 1, 

7-18.  

 

Modolo V., Mello, M., Gimenez, P., Tufik S., & Antunes, H. 

(2009). Dependencia de Exercicio Fisico: Humor, Qualidade de 

Vida em Atletas Amadores e Profissionais, Ciências do Exercício e 

do Desporto, 355-359. 

 

Moreira, D., Magnago, R., Sakae, T., & Magajewski, F. (2009). 

Prevalência da síndrome de burnout em trabalhadores de 

enfermagem de um hospital de grande porte da Região Sul do 

Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 25, 7, 1559-1568. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 325 

 

Moreno-Jiménez, B., Garrosa-Hernández, E., Galvez, M., 

González, M. & Benevides-Pereira. (2002). A avaliação do 

burnout em professores. Comparação de instrumentos: CBP-R e 

MBI-ED. Psicologia em estudo, 7, 1, 11-19. 

 

Murcho, N., Jesus, S., & Pacheco, J. (2010). A relação entre a 

depressão em contexto laboral e o burnout: um estudo empírico 

com enfermeiros. Psicologia, Saúde & Doenças, 11, 1, 29-40.  

 

Neves, C. (2000). Qualidade de vida em pessoas com diabetes 

tipo I. Revista de Educação em Enfermagem, 11, 47-52. 

 

O’Connor, P., & Puetz, T. (2005). Chronic physical activity and 

feelings of energy and fatigue. Medicine and Science in Sport and 

Exercise, 37, 299-305.  

 

Omigbodun, O., Odukogbe, A., Omigbodun, A. , Yusuf, O., 

Bella, T. & Olayemi, O. (2006). Stressors and psychological 

symptoms in students of medicine and allied health professions 

in Nigeria. Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology, 41, 5, 

415-421. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 326 

 

Ornelas, J. (1994). Suporte social: origens, conceitos e áreas de 

intervenção. Análise Psicológica, 2, 12, 333-339. 

 

Ornelas, J. (1996). Suporte social e doença mental. Análise 

Psicológica, 14, 2, 3,  263-268. 

 

Pain, W. (1982). The burnout Syndrome in context. In Jones, J. 

(eds).  The burnout syndrome: current research, theory, interventions. 

Park Ridge, IL: London House Press. 

 

Paris, M., & Hoge, M. (2010). Burnout in the mental health 

workforce: A review. Journal of Behavioral Health Services & 

Research, 37, 4, 519–528. 

 

Pastre, C., Carvalho, G., Monteiro, H., Júnior, J., & Padovani, C. 

(2005). Lesões desportivas na elite do atletismo brasileiro: estudo 

a partir de morbidade referida. Revista Brasileira de Medicina do 

Esporte, 11, 1, 43-47. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 327 

 

Pease, D., Zapalac, R., & Lee, J. (2003). Role of selected variables 

in the burnout of high school basketball coaches. Research 

Quarterly for Exercise and Sport, 74, A, 66-67. 

 

Peiró, J. (1993). Desencadeantes del Estrés Laboral. Salamanca: 

Endema. 

 

Pensgaard, A., & Ursin, H. (1998). Stress, control, and coping in 

elite athletes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 

8, 183-189.  

 

Pereira, A. (2002). Quando o trabalho ameaça o bem-estar do 

trabalhador. Casa do Psicólogo.  

 

Pereira, A., & Gonçalves, M. (2009). Transtornos emocionais e a 

formação em Medicina: um estudo longitudinal. Revista Brasileira 

de Educação Médica, 33, 1, 10-23. 

 

Perlman, D., & Duck, S. (Eds.). (1987). Intimate Relationships. 

Development, Dynamics, and Deterioration. Beverly Hills: Sage 

Publications. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 328 

 

Perreault, S., Gaudreau, P., Lapointe, M., & Lacroix, C. (2007). 

Does it take three to tango? Psychological need satisfaction and 

athlete burnout. International Journal of Sport Psychology, 38, 437–

450. 

 

Pinheiro, M. & Ferreira, J. (2002). O questionário de suporte 

social: Adaptação e validação da versão portuguesa do Social 

Support Questionnaire (SSQ6). Psychologica, 30, 315-333. 

 

Pinto, A. (1992). O que é a qualidade de vida? Uma perspectiva 

ética. Cadernos de Bio-Ética, 21-42.  

 

Pinto, A., Lima, M., & Silva, A. (2005). Fuentes de stress, burnout 

y estratégias de coping en profesores portugueses. Revista de 

Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones, 21, 125-143.  

 

Pires D., Brandão, M., & Silva, C. (2006). Validação do 

Questionário de Burnout para atletas. Revista da Educação Física, 

Maringá, 17, 1, 27-36. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 329 

 

Pires, D., Brandão M., & Machado, A. (2005). A síndrome de 

burnout no esport. Motriz. Rio Claro, 11, 3,147-153. 

 

Pires, D., Santiago, M., Samulski, D., & Costa, V. (2012). A 

sindrome de burnout no esporte brasileiro. Revista Educação 

Física, 23, 1, 131-139 

 

Pujals, C., & Fiorese, V. (2002). Análise dos fatores psicológicos 

que interferem no comportamento dos atletas de futebol de 

campo. Revista  Educação Física, 13, 1, 89-97. 

 

Queirós, P. (2005). Burnout: no trabalho e conjugal em enfermeirros 

portugueses. Coimbra: Sinais Vitais. 

 

Quick, J., Saleh, K., Sime, W. & Martin, W. (2006). Stress 

management skills for strong leadership: Is it worth dying for? 

The Journal of Bone & Joint Surgery, 88, A, 1, 217-225. 

 

Rabelo, D., & Neri, A. (2005). Recursos psicológicos e 

ajustamento pessoal frente a incapacidade funcional na velhice. 

Psicologia Estudos, 10, 403.  



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 330 

 

Raedeke, T. (1997). Is Athlete burnout more than just stress? A 

sport commitment perspective. Journal of Sport and Exercise 

Psychology, 19, 4, 396-417. 

 

Raedeke, T., & Smith, A. (2001). Development and Preliminary 

Validation o fan Athlete Burnout Measure. Journal of Sports and 

Exercise Psychology, 23, 4, 281-306. 

 

Raedeke, T., & Smith, A. (2004). Doping Resources and Athete 

Burnout: An Examination of Stress Mediated and Moderation 

Hipótesis. Journal of Sports and Exercise Psychology, 26, 4, 525-541. 

 

Raedeke, T., Lunney, K., & Venables, K. (2002). Understanding 

athlete burnout: coache perspectives. Journal of Sport Behavior. 25, 

2, 181-206. 

 

Ramos, F. (1999). El Síndrome de Burnout. Madrid: Klinik, S.L. 

 

Ramos, M. (2001). Desafiar o desafio. Prevenção do stresse no 

trabalho. Lisboa: RH Editora. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 331 

 

Ribeiro, J. (1999a). Escala de Satisfação com o Suporte Social. 

Análise Psicológica, 3, 17, 547-558. 

 

Ribeiro, J. (1999b). Coping: estratégias para redução do stress. 

Executive Health and Wellness, 1, 9, 28-29. 

 

Ribeiro, J. (2004). Quality of life is a primary end-point in clinical 

settings. Clinical nutrition, 23, 121–130. 

 

Ribeiro, J., & Guterres, M. (2002). A qualidade de vida das 

pessoas com perturbações mentais crónicas apoiados por 

serviços comunitários. In Leal, I., Cabral, I. & Ribeiro, J. (Eds). 

Actas do 4º congresso nacional de psicologia da saúde. Lisboa: ISPA, 

pp.283-289. 

 

Ridder, D., & Schreurs, K. (1996). Coping, social support and 

chronic disease: a research agenda. Psychology, Health & Medicine, 

1, 71-82. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 332 

 

Riemer, H., & Chelladurai, P. (1998). Development of the Athlete 

Satisfaction Questionnaire (ASQ). Journal of Sport and  Exercise 

Psychology,  20, 2, 127-156. 

 

Rocha, A. (2005). O estress no ambiente de trabalho. Monografia 

Centro de Ciências Humanas. Universidade Veiga de Almeida. 

 

Rodrigues, R., & Cruz, J. (1997). Auto- -confiança, ansiedade e 

rendimento na natação de alta competição: Estudo com os atletas 

de elite nacional. Psicologia: Teoria, investigação e prática, 3, 491-

521. 

 

Rosenbloom, C., & Bahns, M. (2005). What can we learn about 

diet and physical activity from master athletes?. The Lancet. 40, 6, 

267-268.  

 

Rubio, K. (2006). O imaginário da derrota no desporto contem-

porâneo. Psicologia. Sociologia, 18, 1, 86-91. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 333 

 

Rudow, B. (1999). Stress and burnout in the teaching profession: 

european studies, issues and research perspectives. In 

Vanderbergue, R. & Huberman, M. (eds). Understanding and 

preventing teacher burnout: a source bokk of international pratice and 

research. Cambridge: Cambridge University Press, 38-58. 

 

Russel, D., Altmaier, E., & Van Velzen, D. (1987). Job-Related 

Stress, Social Support and Burnout Among Classroom Teacher. 

Journal of Applied Psychology, 72, 2, 269-274. 

 

Rutter, D., & Quine, L. (1996). Social psychological mediators of 

the relationship between demographic factors and health 

outcomes: a theoretical model and some preliminary data. 

Psychology and Health, 11, 5-22. 

 

Samulski, D. (2004). Avaliação e Preparação Psicológica dos 

Atletas Paraolímpicos Brasileiros rumo a Atenas 2004. Revista 

Portuguesa de Ciências do Desporto, 4, 2, 15-102. 

 

Samulski, D. (2009). Psicologia do esporte: conceitos e novas 

perspectivas. Barueri: Manole.  



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 334 

 

Samulski, D., Costa, I., Amaparo, L., & Silva, L. (2009). Atividade 

física, saúde e qualidade de vida. Psicologia do Esporte: conceitos e 

novas perspectivas, 357-382. 

 

Sanches, A., Casal, H., & Brandão, M. (2004). Fatores de estresse 

no futebol. Revista Digital Buenos Aires, 73.  

 

Santos, A., & Cardoso, C. (2010). Profissionais de saúde mental: 

manifestação de stress e burnout. Estudos de Psicologia, 27, 1, 67-

74. 

 

Santos, S., & Shigunov, V. (2000). Suporte psicológico ao atleta: 

uma necessidade “teórica” que precisa ser aplicada. Revista 

Treinamento Desportivo, 5, 2, 74-83.  

 

Sarafino, E. (2008). Health Psychology: biopsychosocial interactions. 

New York: John Wiley & Sons. 

 

Schaufeli, W. (2003). Past Performance and future perspectives of 

burnout research. Journal of Industrial Psycology, 29, 4, 1-15. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 335 

 

Schaufeli, W., & Buunk, B. (2003). Burnout: An overview of 25 

years of research in theorizing. In M.J. Schabracq, J.A.M. 

Winnubst, & C.L. Cooper (Eds.). The handbook of work and health 

psychology. Chichester: Wiley. 

 

Schaufeli, W., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to 

study ans research. A critical analysis. London, Uk: Taylor and 

Francis. 

 

Schaufeli, W., & Taris, T. (2005). The conceptualization and 

measurement of  burnout: Common grounds and worlds apart. 

Work & Stress, 19, 256-262. 

 

Schaufelli, W., & Buunk, B. (1996). Professional burnout. In M. J. 

Schabracq, J. M., Winnubst & C. L. Cooper (Orgs.), Handbook of 

Work and Health Psychology. London: Wiley.  

 

Scheck, C., Kinicki, A., & Davy, J. (1997). Testing the mediating 

processes between work stressors and subjective weel-being. 

Journal of Vocational Behaviour, 50, 96-123. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 336 

 

Schmidt, G., & Stein, G. (1991). Sport commitment: A model 

integrating enjoyment, dropout, and burnout. Journal of Sport and 

Exercise Psychology, 13, 254-265. 

 

Schor, N. & Diniz, D. (2006). Qualidade de vida. Barueri São Paulo: 

Manole. 

 

Schwarzer, R., & Leppin, A. (1991). Social support and health: A 

theoretical and empirical overview. Journal of Social and Personal 

Relationships, 8, 99-127. 

 

Seabra, A. (2008). Síndrome de Burnout e a Depressão no Contexto da 

Saúde Ocupacional. Dissertação em Doutoramento, Instituto de 

Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto. 

 

Selye, H. (1959). Stress – A tensão da vida. São Paulo: IBRASA - 

Instituição Brasileira de Difusão Cultural S.A. 

 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 337 

 

Selye, H. (1980). The stress concept today. In Kutash, I.L. & 

Schlseinger, L.B. (eds.). Handbook on stress and anxiety. 

Contemporary Knowledge, Theory, and Treatment. San Francisco: 

Jossey-Bass Inc. 

 

Serra, A. (1999). O stress na vida de todos os dias. Coimbra: Gráfica 

de Coimbra. 

 

Serra, A. (2000). A vulnerabilidade ao stress. Psiquiatria Clínica. 

21, 4, 261-278. 

 

Serra, A. (2005). As Múltiplas Facetas do Stress. Stress e Bem-Estar. 

Modelos e Domínios de aplicação. Lisboa: Climepsi Editores. 

 

Serra, A. (2011). O stress na vida de todos os dias. Coimbra: Gráfica 

de Coimbra. 

 

 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 338 

 

Silva, I., Ribeiro, J., Cardoso, H., Ramos, H., Carvalhosa, S., Dias, 

S., & Gonçalves, A. (2003), Efeitos do apoio social na qualidade 

de vida, controlo metabólico e desenvolvimento de complicações 

crónicas em indivíduos com diabetes. Psicologia, Saúde e Doenças,  

4, 1, 21-32.  

 

Silva, J. (1990). Analysis of training stress syndrome in 

competitive athletics. Journal of Applied Sport Psychologist, 2, 5-20. 

 

Silvério, J. (1995). Burnout no desporto: estudo comparativo em atletas 

do triatlo, natação, ciclismo e atletismo. Dissertação de Mestrado em 

Psicologia Desportiva: Universidade do Minho, Braga. 

 

Silvério, J., & Silva, C. (1996). O esgotamento (burnout) no desporto. 

Manual de Psicologia do Desporto. Braga: Cruz Edições. SHO 

 

Silvério, J., & Srebo, R. (2002). Como Ganhar Usando a Cabeça. 

Coimbra: Quarteto Editora. 

 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 339 

 

Singer, J., & Lord, D. (1984). The role of social support in coping 

with chronic or life-threatning illness. In A. Baum, S. Taylor, & J. 

Singer (Eds.), Handbook of psychology and health, IV, 269-278. New 

Jersey: Laurence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. 

 

Skaalvik, E., & Skaalvik, S.(2007). Dimensions of teacher self-

efficacy and relations with strain factors, perceived collective 

teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational 

Psychology, 99, 3, 611-625. 

 

Smith, R. (1986). Toward a cognitive-affective model of athletic 

burnout. Journal of Sport Psychology, 8, 36-50. 

 

Smith, R., & Bar-Eli, M. (2007). Essential Readingsin Sport and 

Exercise Psychology. Human Kinetics. 

 

Sousa, P. (2006). O sofrimento dos que cuidam: Burnout em 

enfermeiros. Tese de mestrado em Sociopsicologia da Saúde. 

Instituto Superior Miguel Torga: Coimbra. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 340 

 

Southwick, S., Vythilingam, M., & Charney, D. (2005). The 

psychobiology of depression and resilience to stress: Implications 

for prevention and treatment. Annual Review of Clinical 

Psychology, 1, 255-291. 

 

Souza, W., & Silva, A. (2002). A influencia de factores de 

personalidade e organização do trabalho no burnout em 

profissionais de saúde. Revista Estudos de Psicología, 19, 1, 37-48. 

 

Tamayo, M., & Tróccoli, B. (2002). Exaustão Emocional: relações 

com a percepção de suporte organizacional e com estratégias de 

coping no trabalho. Estudos de Psicologia, 7, 1, 37-46. 

 

Taylor, A. (1991). Burnout in Sport. Sports Psychology: A Self-Help 

Guide, 157-177. 

 

Taylor, S. (1990). Health psychology: the science and the field. 

American Psychologist, 45, 40-50. 

 

Taylor, S. (2009). Health psychology . Boston: McGraw-Hill. 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 341 

 

Teixeira, F., Silva, M., & Medeiros, G., (2010). Síndrome de 

burnout – a interface entre o trabalho na área da educação e na 

enfermagem. Revista de enfermagem, 3, 2. 

 

Teixeira, J. (2002). Burnout ou a síndrome da exaustão. Saúde 

Mental, 4, 2, 8-19. 

 

Tenenbaum, G., Jones, C., Kitsantas, A., Sacks, D., & Berwick, J. 

(2003).  An investigation of the stress response process in sport. 

International Journal of Sport Psychology, 34, 27-62. 

 

Terry, P., Galambos, S., West, J., & Iizuka, C. (2007). 

Psychological correlates of training load among athletes. 

Australian Psychological Society. 

 

Thomas, P. & Over, R. (1994). Psychological and psychomotor 

skills associated with performance in golf. The Sport Psychologist, 

8, 73-86. 

 

Thorton, P. (1992). The relation of coping, appraisal, and burnout 

in mental health workers. The Journal of Psychology, 126, 261-271. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 342 

 

Trunzo, J., &  Bernardine M. (2003). Social Support as a Mediator 

of Optimism and Distress in Breast Cancer Survivors. Journal of 

Consulting & Clinical Psychology, 71, 4, 805. 

 

Vealey, R., Armstrong, L., Comar, W., & Greenleaf, C. (1998). 

Influence of perceived coaching behaviours on burnout and 

competitive anxiety in female college athletes. Journal of Applied 

Sport Psychology, 10, 297-318. 

 

Vealey, R., Udry E., Zimmerman, V., & Soliday, J. (1992). 

Interpersonal and situational predictors of coaching burnout. 

Journal of Sports and Exercise Pshychology, 14, 40-58. 

 

Verardi, C. (2010). Treinamento esportivo: estresse, burnout e 

estratégias de enfrentamento. Revista mackenzie de educação física e 

esporte, 9, 1, 15-16. 

 

Ware, J. (1991). Conceptualizing and measuring generic health 

outcomes. Cancer, 67, 3, 775-779. 

 

 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 343 

 

Weinberg, R. & Richardson, P. (1998). Psychology of officiating. 

Champaign, IL: Leisure Press, 147-155. 

 

Weinberg, R., & Gould, D. (2007). Foundations of sports and exercise 

psychology. Unites States: Human Kinetics. 

 

Wethingston, E., & Kessler, R. (1986). Perceived support, 

received support, and adjustment to stressfull life evets. Journal of 

Health and Social behavior, 27, 78-89. 

 

Wilkins, K. (2004). Bipolar I discorder, social support and work. 

Supplement to the Health Repports, 15, 23-32. 

 

Wimberly, S., Carver, C. & Antoni, M. (2008). Effects of 

optimism, interpersonal relationships, and distress on 

psychosexual well-being among women with early stage breast 

cancer. Psychology and Health, 23, 1, 57-72. 

 

World Health Organization. (2004). Work organization & stress: 

systematic problem approaches for employers, managers and 

trade union representatives. Who: Geneva. 



Burnout em Atletas de Futebol Profissional 

 

2012                                                                                                 Página 344 

 

Wyllemann, P., & Lavalle, D. (2004) A developmental 

perspective on transitions faced by athletes. In: WEISS, M. (Ed.), 

Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective. 

Morgantown, WV: Fitness Information Technology, p. 507-527. 

 

Wyllemann, P., Alfermann, D. & Lavalle, D. (2004). Career 

transitions in sport: European perspectives. Psychology of Sport 

and Exercise, 5, 7-20. 

 

Zuzanek, J., & Mannell, R. (2000). Effects of physically active leisure, 

social support, work stress, and chronic stress on mental health and 

physical health: A longitudinal perspective. Faculty of Applied 

Health Sciences. University of Waterloo. 

 



 

Burnout em Atletas de Futebol Profissional 
 

2012                                                                                                                                             Página 345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 
 

 



 



 

 

 

 

Apêndice A1 

Questionário Sóciodemográfico e de Prática Desportiva 
 

Preencha com os seus elementos mas por favor não coloque o nome no questionário. 

As respostas são confidenciais e anónimas e serão tratadas unicamente para 

questões estatísticas, onde serão salvaguardadas as questões éticas de uma 

investigação. 

 

Data de Nascimento: _____/____/____               
         
Idade:   
 
Nacionalidade:  

 
Habilitações Escolares 
Sabe ler e escrever  

1º ciclo do ensino básico ( 1º,2º,3º, 4º)  

2º ciclo do ensino básico (5º,6º)  

3º ciclo do ensino básico (7º,8º,9º)  

Secundário (10º,11º,12º)  

Frequência de Ensino Superior  

Grau Superior   

   
Situação Profissional 
Sem contrato profissional  

Com contrato profissional  

Sem contrato formação  

Com contrato formação  

 
Estado Civil                                                                         
Solteiro  

Casado  

União de facto  

Separado / Divorciado  

Viúvo   

 
Nº de filhos:  
 
Está atualmente doente/lesionado? 

Sim  

Não  

 

Se sim que doença/lesão tem? 

_____________________________________ 

 
 
 
 
 

 
CLUBE A QUE PERTENCE: 
 
_____________________________________ 
 
 
Escalão Competitivo atual: 
Seniores 1ª liga  

Seniores 2ª Liga  

Seniores II Divisão  

Seniores III Divisão  

Juniores  

 

Nº de treinos semanais: _________ 

 

Período de treino habitual: 

Manhã   

Tarde  

Noite (após 18h)  

 

Dorme a Sesta?  

Sim  

Não  

Se sim quanto tempo?__________________ 

 

Tempo total gasto em deslocações para o 

treino (ida e volta): ____________________                              

 
Posição de Jogo:  
Guarda-Redes  

Defesa Central   

Defesa Lateral  

Médio Defensivo  

Médio Ofensivo  

Médio Ala   

Ponta de Lança  

Avançado  
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Apêndice  A3 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice  A4 



 



 

 

 

 

Apêndice A5 

Pedido de Autorização  
 

 

No âmbito da investigação de Doutoramento em Psicologia, eu, Ana Moisão, 

aluna da Universidade da Estremadura, sob orientação do Professor Doutor 

Florêncio Vicente de Castro, venho por este meio solicitar a autorização da 

vossa instituição para aplicação de um breve questionário, que demorará breves 

minutos, aos atletas profissionais de futebol, afim da participação no estudo: 

“Burnout em profissionais de futebol” 

 

A presente investigação tem o objetivo de esclarecer o impacto da síndrome de 

Burnout na satisfação social e na qualidade de vida do atleta profissional de 

futebol. Proponho-me a esclarecer as questões e problemas associados de 

modo a possibilitar um contributo para o conhecimento, assim como refletir 

sobre as cargas físicas e psicológicas a que estão sujeitos os atletas de alto 

rendimento no mundo do futebol profissional, para otimização da performance 

do desportista. 

 

A sua participação dos atletas é muito importante, não só para uma melhor 

compreensão dos problemas que afetam os atletas, mas para o apoio e 

intervenção psicológica em contexto desportivo.  

 

As informações são estritamente confidenciais e os resultados serão 

codificados. 

 

Autorizo a participação no estudo 

 

 

________________________________________ 

 
Data: _____/____/_____ 

 
 

Para qualquer esclarecimento adicional (ana.karina.teodosio@gmail.com) 

 



 



 

 

 

 

Apêndice A6 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

 

Caro Atleta: 

No âmbito da investigação de Doutoramento em Psicologia, eu, Ana Moisão, 

aluna da Universidade da Estremadura, sob orientação do Professor Doutor 

Florêncio Vicente de Castro, venho por este meio solicitar a sua participação no 

estudo: 

“Burnout em profissionais de futebol” 

 

A presente investigação tem o objetivo de esclarecer o impacto da síndrome de 

Burnout na satisfação social e na qualidade de vida do atleta profissional de 

futebol. Proponho-me a esclarecer as questões e problemas associados de 

modo a possibilitar um contributo para o conhecimento, assim como refletir 

sobre as cargas físicas e psicológicas a que estão sujeitos os atletas de alto 

rendimento no mundo do futebol profissional, para otimização da performance 

do desportista. 

 

A sua participação é muito importante, não só para uma melhor compreensão 

dos problemas que afetam os atletas, mas para o apoio e intervenção 

psicológica em contexto desportivo.  

 

As suas informações são estritamente confidenciais e os resultados serão 

codificados.  

 

Compreendi e aceito participar no estudo 

 

 

________________________________________ 

 
Data: _____/____/_____ 

 
 

Para qualquer esclarecimento adicional (ana.karina.teodosio@gmail.com) 
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Anexo 1 

INVENTÁRIO DE BURNOUT PARA ATLETAS (I.B.A) 

JORGE SILVÉRIO (Universidade do Minho) 

Instruções: A seguir são apresentadas várias afirmações que os atletas usam para 

descrever os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Uma vez que as 

pessoas são diferentes umas das outras não há respostas certas nem erradas. 

Responda de forma sincera e o mais rapidamente possível.  

Leia cada afirmação, com atenção, e assinale, por favor, com uma cruz a opção que 

corresponde à resposta que melhor se aplica a si atualmente. Se se enganar pode 

riscar a sua primeira resposta e assinalar uma outra. 

 
 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

1. Sinto-me tão desanimado que penso 

desistir da minha atividade desportiva. 
     

2. Sinto que sou capaz de atingir os 

objetivos a que me proponho na minha 

atividade desportiva. 

     

3. Não me considero competente na minha 

atividade desportiva. 
     

4. Não sou capaz de obter os resultados 

que gostaria na minha atividade 

desportiva. 

     

5. Sinto uma grande vontade de treinar.      

6. Não confio nas minhas capacidades para 

obter bons resultados na minha 

atividade desportiva. 

     

7. Sinto-me emocionalmente insatisfeito 

com a minha atividade desportiva. 
     

8. Sinto que a minha atividade desportiva 

não me deixa tempo livre. 
     

9. Sinto um grande prazer em treinar.      

10. Sinto–me desmotivado na minha 

atividade desportiva. 
     

11. Encontro sempre energias para vencer 

as minhas dificuldades. 
     

12. Sinto-me completamente desinteressado 

no que diz respeito à minha atividade 

desportiva. 

     

13. Tenho problemas em dormir 

relacionados com a minha atividade 

desportiva. 

     

      



 

 

 

 

      

 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 

 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

14. Sinto-me indiferente em relação à minha 

atividade desportiva. 
     

15. Sinto-me fisicamente fatigado.       

16. Irrito-me facilmente com as pessoas que 

me rodeiam. 
     

17. Sinto-me emocionalmente exausto.      

18. Sinto-me triste com a minha atividade 

desportiva. 
     

19. Sinto-me fatigado quando tenho que 

enfrentar mais um dia de treino 
     

20. Treinar com outras pessoas durante 

varias horas constitui realmente uma 

pressão para mim. 

     

21. Sinto-me frustrado com a minha 

atividade desportiva. 
     

22. Não sinto prazer nas competições.      

23. Sinto-me com muitas energias sempre 

que tenho de enfrentar mais um treino 

ou competição.  

     

24. Na minha atividade desportiva consigo 

coisas que valem a pena para mim. 
     

25. Tenho vontade de desistir da prática 

desportiva. 
     

26. Sinto-me fisicamente exausto.      

27. Estou tão farto da minha atividade 

desportiva que penso não ser capaz de 

aguentar por muito mais tempo esta vida 

de atleta. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 2 

SATISFAÇÃO SOCIAL (ESSS) 

JOSÉ LUIS PAIS RIBEIRO 

 
A seguir vai encontrar várias afirmações, seguidas de cinco letras, marque um 
círculo à volta da letra que melhor qualifica a sua forma de pensar. 
 

 
 Concordo 

totalmente 

Concordo 
na maior 

parte  
 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
na maior 

parte 

Discordo 
totalmente 

1. Por vezes sinto-me só no mundo e sem 
apoio. 

A B C D E 

2. Não saio com amigos tantas vezes quanto 
eu gostaria. 

A B C D E 

3. Os amigos não me procuram tantas vezes 
quanto eu gostaria. 

A B C D E 

4. Quando preciso de desabafar com alguém 
encontro facilmente amigos com quem o 
fazer.  

A B C D E 

5. Mesmo nas situações mais embaraçosas, 
se precisar de apoio de emergência tenho 
várias pessoas a quem posso recorrer. 

A B C D E 

6. Às vezes sinto falta de alguém 
verdadeiramente íntimo que me 
compreenda e com quem possa desabafar 
coisas íntimas. 

A B C D E 

7. Sinto falta de atividades sociais que me 
satisfaçam. 

A B C D E 

8. Gostava de participar mais em atividades 
de organizações (partidos políticos, 
clubes, escuteiros,V) 

A B C D E 

9. Estou satisfeita com a forma como me 
relaciono com a minha família. 

A B C D E 

10. Estou satisfeito com a quantidade de 
tempo que passo com a minha família.  

A B C D E 

11. Estou satisfeito com o que faço em 
conjunto com a minha família. 

A B C D E 

12. Estou satisfeito com a quantidade de 
amigos que tenho. 

A B C D E 

13. Estou satisfeito com a quantidade de 
tempo que passo com os meus amigos. 

A B C D E 

14. Estou satisfeito com as atividades e 
coisas que faço com o meu grupo de 
amigos. 

A B C D E 

15. Estou satisfeito com o tipo de amigos que 
tenho.  

A B C D E 

 

 



 



 

 

 

 

Anexo 3 

WHOOQOL-BREF 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAUDE 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 

Coordenador: Prof. Doutor Adriano Vaz Serra 

FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIENCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA 

Coordenadora: Prof. Doutora Maria Cristina Canavarro 

Instruções: Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde, e 

outras áreas da sua vida.  

Por favor, responda a todas as perguntas. Se não tiver a certeza da resposta a dar a 

uma pergunta, escolha a que lhe parecer mais apropriada. Esta pode muitas vezes ser 

a resposta que lhe vier primeiro à cabeça. 

Por favor, tenha presente os seus padrões, expetativas, alegrias e preocupações. 

Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida nas duas últimas semanas. 

Por exemplo, se pensar nestas duas ultimas semanas, pode ter que responder à 

seguinte pergunta: 

 
 

Nada  Pouco  Moderadamente  Bastante  Completamente  

Recebe das outras pessoas o tipo de apoio 
que necessita? 

1 2 3 4 5 

 

Deve pôr um círculo à volta do número que melhor descreve o apoio que recebeu das 

outras pessoas nas duas últimas semanas. Assim, marcaria o número 4 se tivesse 

recebido bastante apoio, ou o número 1 se não tivesse tido nenhum apoio dos outros 

nas duas últimas semanas.  

Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um 
círculo à volta do número da escala para cada pergunta que lhe parece que dá a 
melhor resposta.  
  

 Muito Má  Má  
Nem 
Boa 

Nem Má  
Boa  

Muito 
Boa  

1 (G1) Como avalia a sua qualidade de 
vida? 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

Satisfeito 

2 (G4) 
Até que ponto está satisfeito 

com a sua saúde?  
1 2 3 4 5 



 

 

 

 

As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas 
duas últimas semanas. 

 

 
 Nada  Pouco  

Nem Muito 
nem 

Pouco  
Muito Muitíssimo  

3 (F1.4) 

Em que medida as suas dores 
(físicas) o impedem de fazer o 
que precisa de fazer? 

1 2 3 4 5 

4 
(F11.3) 

Em que medida precisa de 
cuidados médicos para fazer a 
sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 (F4.1) Até que ponto gosta da vida? 1 2 3 4 5 
6 

(F24.2) 
Em que medida sente que a sua 
vida tem sentido? 

1 2 3 4 5 

7 (F5.3) 
Até que ponto se consegue 
concentrar? 

1 2 3 4 5 

8 
(F16.1) 

Em que medida se sente em 
segurança no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

9 
(F22.1) 

Em que medida é saudável o seu 
ambiente físico? 

1 2 3 4 5 

 

As seguintes perguntas são para ver até que ponto experimentou ou foi capaz 
de fazer certas coisas nas duas últimas semanas. 

 
 
 

Nada  Pouco  Moderadamente   Bastante  Completamente  

10 (F2.1) 
Tem energia suficiente 
para a sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

11 (F7.1) 
É capaz de aceitar a sua 
aparência física? 

1 2 3 4 5 

12 
(F18.1) 

Tem dinheiro suficiente 
para satisfazer as suas 
necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 
(F20.1) 

Até que ponto tem fácil 
acesso às informações 
necessárias para 
organizar a sua vida 
diária? 

1 2 3 4 5 

14 
(F21.1) 

Em que medida tem 
oportunidade para realizar 
atividades de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 

Muito 

Má 
Má 

Nem Boa 

nem Má 
Boa 

Muito 

Boa 

15 (F9.1) 

Como avaliaria a sua mobilidade 

(capacidade para se movimentar e 

deslocar por si próprio)? 

1 2 3 4 5 

 

 

 



 

 

 

 

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se sentiu bem ou satisfeito 
em relação a vários aspetos da sua vida nas duas últimas semanas. 

 

 
 Muito 

insatisfeito  
Insatisfeito 

Nem 
Satisfeito 

nem 
Insatisfeito   

Satisfeito  
Muito 

Satisfeito   

16 (F3.3) 

Ate que ponto está 
satisfeito com o seu 
sono? 

1 2 3 4 5 

17 (F10.3) 

Até que ponto está 
satisfeito com a sua 
capacidade para 
desempenhar as 
atividades do seu dia-a-
dia? 

1 2 3 4 5 

18 (F12.4) 
Até que ponto está 
satisfeito com a sua 
capacidade de trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 (F6.3) 
Até que ponto está 
satisfeito consigo 
próprio? 

1 2 3 4 5 

20 (F13.3) 
Até que ponto está 
satisfeito com as suas 
relações pessoais? 

1 2 3 4 5 

21 (F15.3) 
Até que ponto está 
satisfeito com a sua vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22 (F14.4) 
Até que ponto está 
satisfeito com o apoio que 
recebe dos seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 (F17.3) 

Até que ponto está 
satisfeito com as 
condições do lugar em 
que vive? 

1 2 3 4 5 

24 (F19.3) 
Até que ponto com o 
acesso que tem aos 
serviços de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 (F23.3) 
Até que ponto está 
satisfeito com os 
transportes que utiliza? 

1 2 3 4 5 

 

A pergunta que se segue refere-se à frequência com que sentiu ou experimentou 
certas coisas nas duas últimas semanas.   

 
 
 

Nunca 
Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Frequentemente Sempre 

26 

(F8.1) 

Com que frequência tem 
sentimentos negativos, tais 
como tristeza, desespero, 
ansiedade ou depressão? 

1 2 3 4 5 

Agora que terminou certifique-se, por favor, se respondeu a todas as perguntas. 

Muito obrigado pela sua colaboração 
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Anexo 5 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 



 


