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RESUMO 
 

Objetivo: O presente estudo visou avaliar a prevalência da síndrome de burnout 

(SB) e a qualidade de vida (QV) em médicos do centro cirúrgico de Mossoró/RN. 

Métodos: Foi realizado um estudo epidemiológico de corte transversal em médicos 

que atuam no centro cirúrgico de quatro hospitais de Mossoró/RN, com amostra de 

100 profissionais. Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa foi aplicado um 

questionário com dados biodemográficos constando de informações sobre o 

participante, o Maslach Burnout Inventory (MBI), que evidencia os três domínios 

fundamentais da SB: exaustão emocional, despersonalização e realização 

profissional e o The World Health Organization Quality of Life bref (WHOQOL-bref) 

para avaliar a qualidade de vida. Os dados foram codificados e digitados para 

análise no pacote estatístico Statistical Package for the Social Science para 

obtenção das frequências relativa e absoluta, média, mediana, desvio padrão, 

análise de confiabilidade e correlações entre as variáveis. Resultados: A 

prevalência de Burnout foi de 35,0% com predominância do sexo masculino (62,0%), 

casado ou com união estável (74,0%), com idade de até 40 anos, menos de 10 anos 

de formado e de atuação na especialidade e que trabalham nos turnos diurno e 

noturno. A qualidade de vida foi considerada boa para todos os domínios da escala 

WHOQOL-bref. Para a dimensão exaustão emocional foi observada correlação 

negativa e com significância estatística para idade, número de filhos, tempo de 

formado e exercício na especialidade e condições técnicas de trabalho e positiva 

para número de horas semanais de trabalho diurno e noturno, horas semanais de 

trabalho noturno aos finais de semana e horas semanais em regime de plantão. 

Para despersonalização percebeu-se correlação negativa e com significância 

estatística apenas para a variável número de filhos e condições técnicas de trabalho 

e positivas para número de horas semanais de trabalho diurno e noturno. Já para 

realização profissional houve correlação positiva para horas semanais em 

consultório/ambulatório. A especialidade do médico não influenciou na prevalência 

de SB e qualidade de vida. Conclusões: Esta pesquisa possibilitou a identificação 

de fatores associados à presença de SB, bem como sobre a QV na amostra 

estudada. Espera-se que esses resultados possam subsidiar possíveis intervenções 

que sejam voltadas a saúde do trabalhador e, por conseguinte, uma melhora na 

assistência prestada por esses profissionais nos serviços de saúde. 

 
Palavras-chave: Burnout, Médico, Qualidade de Vida, Centro cirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

Objective: This study aimed to evaluate the prevalence of burnout syndrome (BS) 

and quality of life (QOL) in physicians of the surgical center of Mossoró/RN. 

Methods: A cross-sectional epidemiological study was performed on physicians 

working in the surgical center of four hospitals in Mossoró/RN, with a sample of 100 

professionals. After approval by the Ethics and Research Committee, a questionnaire 

with bio-demographic data was applied containing information about the participant, 

the Maslach Burnout Inventory (MBI), which highlights the three fundamental 

domains of BS: emotional exhaustion, depersonalization and professional fulfillment 

and The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-bref) to assess quality 

of life. Data were coded and analyzed in the Statistical Package for Social Science 

Statistical Package to obtain relative and absolute frequencies, mean, median, 

standard deviation, reliability analysis and correlations between variables. Results: 

The prevalence of burnout was 35.0%, with the predominant male gender (62.0%), 

married or with a stable union (74.0%), aged up to 40 years, less than 10 years of 

graduation and working in the specialty and working day and night shifts. Quality of 

life was considered good for all domains of the WHOQOL-bref scale. As for the 

statistical correlations, for the emotional exhaustion dimension, a negative correlation 

with statistical significance was observed for age, number of children, time since 

graduation and exercise in the specialty and technical working conditions, and 

positive for the number of weekly hours of day work night, weekly hours of night work 

on weekends and weekly hours on duty. For depersonalization a negative correlation 

with statistical significance was observed only for the variable number of children and 

technical working conditions and positive for the number of weekly hours of day and 

night work. For professional performance there was a positive correlation for weekly 

hours in the office/outpatient clinic. The physician’s specialty did not influence the 

prevalence of BS and quality of life. Conclusion: The present study allowed to 

identify factors associated with the presence of BS, as well as QOL in the studied 

sample. It is expected that these results may subsidize possible interventions that are 

focused on workers’ health and, consequently, an improvement in care provided by 

workers.  

 

Keywords: Burnout, Physicians, Quality of Life, surgicenter.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O atual modelo capitalista contemporâneo é marcado pela acumulação 

flexível do capital, em que se contemplam uma revolução nos conceitos de tempo e 

distância, comunicação, produção e modos de vida, decorrente do crescimento e 

evolução rápida da tecnologia da informação e da microeletrônica no mundo do 

trabalho. As mudanças tecnológicas possibilitaram às empresas o aumento da 

produtividade e, consequentemente, dos lucros, e trouxeram impactos à saúde do 

trabalhador, com manifestações nas esferas física e psíquica (Murofuse et al., 2005). 

Com o incremento desse modelo econômico surgiram novas vulnerabilidades 

sociais, ambientais e sanitárias que ameaçam os sistemas que dão suporte à vida, 

alterando territórios, comunidades e grupos humanos, de modo que é preciso 

colocar em análise esse fenômeno e levantar questões do ponto de vista da saúde 

pública, especificamente da vigilância em saúde, trabalho e ambiente (Leão e 

Vasconcellos, 2015). 

O trabalho faz parte da natureza humana, e através dele, o homem constrói o 

mundo e se constrói com identidade e subjetividade próprias. A execução do 

trabalho poderia ser percebida como primariamente prazerosa; no entanto, em 

muitas circunstâncias, ainda é sentida como sacrifício e desencadeadora de 

sofrimento e adoecimento (Soares, 2008). As condições de trabalho podem causar 

adoecimento pelas cargas psíquicas geradas por fatores físicos, biológicos e 

organizacionais, incidentes no processo de trabalho (Santos e David, 2011; Santos 

et al, 2011). 

O trabalhador utiliza menos tempo para cuidar de sua própria saúde, 

dedicando-se excessivamente ao trabalho, para que, dessa forma, consiga manter-

se participante e ativo num contexto cada vez mais exigente e competitivo, mesmo 

com baixa remuneração. Desse modo, amplia sua carga horária, até mesmo com 

outros vínculos empregatícios para manter o padrão de vida (Següel Palma et al, 

2015). 

O espaço onde está inserido o trabalhador mostra um pouco como é 

construído o seu estilo de vida, incluindo desde hábitos até comportamentos 

adquiridos social ou culturalmente de modo individual ou em grupo. Assim, pode-se 
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dizer que o ambiente de trabalho está relacionado à personalidade do indivíduo 

(Fonseca, 2012). 

No contexto brasileiro, o tema da vigilância em saúde, considerando a relação 

saúde-trabalho-ambiente, possui vinculações estreitas com o campo da saúde do 

trabalhador. Esta se constituiu como um conjunto de conhecimentos e práticas 

centradas na investigação sobre o processo de trabalho e sua relação com o 

processo saúde-doença. Surgiu no contexto histórico de lutas sociais da década de 

1970 e da Reforma Sanitária Brasileira, influenciado pelo Movimento Operário 

Italiano e pela Medicina Social Latino-Americana (Leão e Vasconcellos, 2015). 

É importante destacar que a vigilância é um condutor na organização, tendo 

as premissas de conhecer a realidade dos trabalhadores e intervir nos fatores 

determinantes de agravos à saúde, avaliando o impacto das medidas adotadas, 

subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes do governo federal, 

estadual e municipal e estabelecer sistemas de informação em saúde (Lacaz, 2013). 

Um fator importante na saúde do trabalhador é o estresse ocupacional, que 

pode ser conceituado como um processo pelo qual vivências e demandas 

psicológicas no local de trabalho produzem alterações a curto e longo prazo na 

saúde física e mental do trabalhador (Ganster e Rosen, 2013). O trabalhador passa 

a sentir-se ameaçado e pressionado por meio de eventos ambientais como maior 

insegurança no emprego, dificuldade nas relações interpessoais, assédio moral, 

problemas emocionais, moral baixo, diminuição da motivação e da lealdade (Cooper, 

2007).  

  Alguns fatores estressantes presentes no trabalho podem ser precursores de 

desgastes ao trabalhador, contribuindo para sua insatisfação, queixas 

psicossomáticas, baixa autoestima, infelicidade e vulnerabilidade, bem como em 

transtornos psiquiátricos, alto nível de ansiedade e depressão. Porém há aspectos 

no trabalho que geram gratificação e estimulam a criatividade dos trabalhadores, 

geralmente determinados pelas características da organização do trabalho em cada 

instituição (Manetti, 2009). 

 

1.2  O MÉDICO E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO  

 

O profissional de saúde convive no seu dia a dia com situações de sofrimento 

e dor, tendo a morte como elemento constante e presente. Sua dificuldade para lidar 
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com problemas durante sua atividade laboral diária junto a pacientes, familiares e 

colegas tem contribuído para gerar situações de estresse de difícil resolução 

(Kovacs, 2010). 

Os profissionais de saúde desenvolvem atividades que lhes exigem 

capacidades técnicas e científicas específicas. Além disso, o seu ambiente de 

trabalho caracteriza-se por possuir estressores, tais como as situações de pressão 

como nas urgências e emergências; vivência do processo de morte/morrer dos 

pacientes e envolvimento em conflitos interpessoais. Tais fatores, isolados ou em 

conjunto, podem desencadear o adoecimento psíquico do profissional, como 

consequência do seu ambiente de trabalho (Guiradello, 2017). 

As atribuições impostas ao médico são muitas e, frequentemente, alheias aos 

seus interesses e, muitas vezes, à sua carga horária. Exerce atividade de clínica ou 

cirurgia, desenvolve trabalhos administrativos, planeja ações, entre outras tarefas. 

Além disso, tem de atualizar-se, investigar, organizar, participar de reuniões, 

seminários, conselhos e processos de avaliação, além do preenchimento de 

inúmeros relatórios periódicos e individuais (Carlotto e Palazzo, 2006). 

A medicina é considerada uma profissão que promove elevados níveis de 

estresse, fato que pode resultar em consequências negativas em quem a pratica 

(Duval Neto, 2006; Andrade e Dantas, 2015). Nas últimas décadas, inovações e 

modificações crescentes no dia a dia, com alterações no quadro tecnológico e maior 

desafio no trabalho, além de casos cada vez mais complexos, causaram forte 

impacto no bem-estar ocupacional (Duval Neto et al, 2011; Andrade e Dantas, 

2015).  

O contato íntimo e frequente com a dor e o sofrimento; tratar pacientes 

difíceis, queixosos, rebeldes e não aderentes ao tratamento, hostis, reivindicadores, 

autodestrutivos, cronicamente deprimidos; o atendimento de pacientes terminais; 

lidar com a intimidade corporal e emocional; e lidar com incertezas e limitações do 

conhecimento médico e do sistema assistencial que se contrapõem às demandas e 

expectativas dos pacientes e familiares que desejam certezas e garantias, também 

se constituem em fatores estressantes (Santos  et al, 2011) 

Estudos sobre a morbidade psicológica entre trabalhadores de saúde indicam 

que dentre as profissões de nível superior os médicos são os que apresentam altos 

índices de alcoolismo, estresse, distúrbios conjugais, depressão e é grande o 

número de médicos que fazem uso de psicotrópicos ou outras drogas (Nogueira-
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Martins, 2003). Foram relatadas a presença de distúrbios do sono, licenças e 

afastamentos da atividade laboral por problemas psicopatológicos, transtornos 

depressivos e ansiosos e até ideação suicida (Fagnani Neto et al, 2004). 

Dentre os locais de trabalho médico, o centro cirúrgico pode ser considerado 

uma das unidades mais complexas do hospital, pela sua especificidade, presença 

constante de estresse e a possibilidade de riscos à saúde a que os pacientes estão 

sujeitos ao serem submetidos à intervenção cirúrgica. É uma unidade complexa, de 

circulação restrita, na qual a equipe se depara com diversas situações que podem 

ser percebidas como estressores e que requerem elevado grau de 

responsabilização em situações que exigem rapidez e precisão, mas, ao mesmo 

tempo, calma e responsabilidade (Fernandes-Stumm et al, 2013; Soratto, 2016). 

O período operatório é dividido em: pré, trans e pós-operatório. A fase pré-

operatória está compreendida desde a véspera da cirurgia até o momento em que o 

paciente é recebido no centro cirúrgico. A definição de período transoperatório é o 

de que se inicia no momento da entrada do paciente no centro cirúrgico até sua 

saída da Sala cirúrgica (SO) e encaminhamento à Sala de Recuperação Pós 

Anestésica (SRPA). O período pós-operatório dá-se com a entrada do paciente na 

SRPA até sua alta hospitalar (Castellanos e Jouclas, 1990). 

Neste ambiente, torna-se indispensável um trabalho integrado, com 

profissionais capacitados e preparados, favorecendo o enfrentamento das 

exigências impostas pelo local, visando segurança e bem-estar do paciente. A 

unidade ocupa lugar de destaque no hospital, considerando-se as finalidades e a 

complexidade dos procedimentos nela realizados visando o atendimento de 

pacientes, tanto em caráter eletivo, quanto de urgência e/ou de emergência 

(Caregnato, 2002). 

 

1.3 A SÍNDROME DE BURNOUT  

 

A síndrome de burnout (SB) foi mencionada pela primeira vez em 1974, pelo 

psicólogo Herbert Freudenberger, que relatou o quadro de jovens trabalhadores de 

uma clínica de dependentes químicos em Nova York, Estados Unidos. Esses 

funcionários reclamavam que já não conseguiam ver os pacientes como pessoas 

que necessitavam de ajuda, pois consideravam que eles não se esforçavam para 

seguir o tratamento (Freudenberger, 1974). 
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Também na década de setenta, a psicóloga Cristina Maslach utilizou o 

conceito de burnout. Apesar de algumas críticas iniciais, foi rapidamente aceito e 

tem sido tema de inúmeros artigos científicos, livros e apresentações em congressos 

de psicologia, psiquiatria e educação médica, tornando-se assim um conceito 

inquestionável (Carlotto e Palazzo, 2006). 

 Essa síndrome é considerada como um tipo de estresse de caráter 

duradouro, vinculado às situações de trabalho, sendo resultante da constante e 

repetitiva pressão emocional associada ao intenso envolvimento interpessoal por 

longos períodos de tempo, gerando esgotamento emocional, desenvolvimento de 

atitudes e sentimentos negativos para com as pessoas, bem como com o próprio 

papel profissional no tocante ao envolvimento pessoal (Pereira, 2008). 

A SB é constituída por três dimensões relacionadas, mas independentes: (1) 

exaustão emocional: caracterizada por falta de energia e entusiasmo, por sensação 

de esgotamento de recursos ao qual pode somar-se o sentimento de frustração e 

tensão nos trabalhadores, por perceberem que já não têm condições de despender 

mais energia para o atendimento de seu cliente ou demais pessoas, como faziam 

antes. À medida que seus recursos emocionais são esgotados, os trabalhadores 

sentem que não são mais capazes de se doar em um nível psicológico; (2) 

despersonalização: caracterizada pelo desenvolvimento de uma insensibilidade 

emocional, que faz com que o profissional trate os clientes, colegas e a organização 

de maneira desumanizada; (3) diminuição da realização pessoal no trabalho: 

caracterizada por uma tendência do trabalhador a autoavaliar-se de forma negativa, 

tornando-se infeliz e insatisfeito com seu desenvolvimento profissional, com 

consequente declínio no seu sentimento de competência e êxito, bem como de sua 

capacidade de interagir com os demais (Carlotto e Palazzo, 2006; Maslach, 2001). 

Esta síndrome pode ser manifestada por diversos tipos de sinais e sintomas, 

como alterações das funções fisiológicas e psicológicas. No entanto, o indivíduo com 

SB não apresentará obrigatoriamente todos os tipos de sintomas possíveis, uma vez 

que a manifestação dos mesmos está relacionada a fatores individuais, como 

predisposição genética, experiências vivenciadas, expectativas socioeducacionais, 

idade, sexo, entre outros, ambientais (local e relações de trabalho), organizacionais 

(normas institucionais, mudanças organizacionais) e a fase de desenvolvimento da 

síndrome em que o indivíduo se encontra (Benevides-Pereira, 2010). 
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Consequências indesejáveis tanto para o profissional quanto para o cliente e 

a instituição podem ocorrer nas pessoas com SB. É importante que sejam 

desenvolvidas manobras de enfrentamento com a finalidade de atenuar os 

problemas existentes no ambiente de trabalho, diminuir as dificuldades, dar suporte 

aos trabalhadores, propiciar-lhes melhores condições de vida dentro e fora da 

organização e, consequentemente, melhorar a qualidade do cuidado prestado ao 

indivíduo (Moreno et al, 2011).  

Deve-se diferenciar a SB da depressão. Ambas apresentam disforia e 

desânimo, todavia os depressivos apresentam uma maior submissão à letargia e a 

prevalência de sentimentos de culpa e derrota, enquanto nas pessoas com SB os 

sentimentos são de desapontamento e tristeza. A pessoa que vivencia o burnout 

identifica o trabalho como desencadeador (Benevides-Pereira, 2010). 

Há vários instrumentos que permitem avaliar a SB, sendo atualmente o mais 

utilizado o Maslach Burnout Inventory (MBI) elaborado por Christina Maslach e 

Susan Jackson em 1981. Este questionário avalia as três dimensões de burnout 

através de 22 perguntas relativas às três dimensões da SB e as respostas (de 0 a 6) 

referem-se à frequência (de “nunca” a “todos os dias”) relacionada às perguntas. 

Dos 22 itens do questionário, nove se referem à dimensão de Exaustão Emocional 

(EE), cinco à Despersonalização (DP) e oito a baixa Realização Profissional (RP). 

Na maioria das publicações, considera-se nível alto de Burnout quando a soma dos 

escores distribui-se da seguinte forma: EE ≥ 27 ou DP ≥ 10 OU RP ≤ 33 (Maslach e 

Jackson,1981). 

Alguns modelos tentam explicar o processo de desenvolvimento do burnout, 

baseados nas pesquisas empíricas realizadas, utilizando o MBI. Alguns deles são: 

modelo de Golembiewski, Munzerider e Carter; as fases de Golembiewski, 

Munzerider e Carter; modelo de Leiter; e modelo de Büssing e Glasser. 

O modelo de Golembiewski, Munzerider e Carter descreve que o processo 

começa com a atribuição de culpa do seu mal-estar às pessoas a quem se destina 

seu trabalho, domínio da despersonalização (DP), seguido de sentimento de 

fracasso, domínio da reduzida realização profissional (rRP) e, por último, levando a 

pessoa à exaustão emocional (EE) (Benevides-Pereira, 2010) (Figura 1). 

 



21 
 

 

Figura 1. Modelo de Golembiewski, Munzerider e Carter. 

Fonte: Adaptação de Benevides-Pereira, 2010 

 

Este modelo teve origem no modelo de fases representado na figura a seguir, 

com base nas três escalas do MBI e suas dicotomizações alta e baixa. A 

configuração das três escalas determina a fase do processo em que a pessoa se 

encontra., Isto é, segundo a tabela, uma pessoa que apresente alta pontuação em 

despersonalização e valores baixos em exaustão emocional e em realização pessoal 

estaria na fase 2 do processo (Benevides-Pereira, 2010) (Figura 2).  

 

Figura 2. Fases de Golembiewski, Munzerider e Carter. 

Fonte: Adaptação de Benevides-Pereira, 2010 

 

O Modelo de Leiter atribui o início do desenvolvimento do burnout à exaustão 

emocional, desencadeada pelas demandas interpessoais e pelas cargas de 

trabalho. A partir daí surgem atitudes de defesa (isolamento e indiferença no 

tratamento) surgindo assim a despersonalização. A falta de recursos (pessoais e/ou 

institucionais) interfere tanto na despersonalização quanto na baixa realização 

profissional (Benevides-Pereira, 2010) (Figura 3). 
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Figura 3. Modelo de Leiter. 

Fonte: Adaptação de Benevides-Pereira (2010) 

 

No Modelo de Büssing e Glasser, os autores propõem um processo formado 

por quatro etapas: estresse laboral, levantando a capacidade de mediar a 

emergência dos problemas e interferindo no aparecimento da próxima etapa; 

estresse laboral, que pode levar à terceira etapa; exaustão emocional, que por 

características pessoais e na associação com o estresse laboral podem levar à 

quarta etapa; despersonalização. A autonomia possui a propriedade de ser 

mediadora e influenciar cada uma das etapas (Benevides-Pereira, 2010) (Figura 4).  

Figura 4. Modelo de Büssing e Glasser  

Fonte: Adaptação de Benevides-Pereira (2010) 
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A SB faz parte do Código Internacional de Doenças em sua 10ª edição 

(CID10), incluída no capítulo XXI que se refere a problemas relacionados com a 

organização de seu modo de vida e identificada com o código Z73.0. No Brasil, a 

portaria nº 1.339 de 18 de novembro de 1999 do Ministério da Saúde instituiu a Lista 

de Doenças Relacionadas ao Trabalho, e incluiu a Sensação de Estar Acabado 

(“Síndrome de Burnout”, “Síndrome do Esgotamento Profissional”) (Z73.0), nos 

transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, tendo como 

agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional o ritmo de trabalho 

penoso (CID10 Z56.3) e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o 

trabalho (CID10 Z56.6). Em 2007, foi inserida na Lista B da Previdência Social, sob 

título Transtornos mentais e do comportamento relacionados com o trabalho, por 

meio do Decreto nº 6.042. 

 

1.4 MEDICINA E BURNOUT  

 

No ambiente de trabalho do médico, existem vários agentes estressores que 

aumentariam a possibilidade da ocorrência do burnout, como demandas excessivas 

que diminuem a qualidade do atendimento, grandes jornadas de trabalho constante 

ao risco, necessidade de submissão aos valores, normas e protocolos de 

atendimento adotados pelas organizações empregadoras; atuação sob pressão de 

tempo e produtividade; trabalho em regime de plantão ou turnos variados, entre 

outros. Além disso, deve ser considerada a grande cobrança da sociedade, que 

espera do médico a infalibilidade, gerando uma insustentável pressão no profissional 

(Thomas, 2004; Tironi, 2005). 

Desta forma, o profissional precisa compreender e apropriar-se do contexto a 

que está submetido no dia-a-dia do seu trabalho e estar atento às cargas (físicas e 

psíquicas) intrínsecas à sua atuação como a tensão emocional, o sentimento de 

impotência e a pressão frente à luta constante com o sofrimento, a dor e a morte. 

Assim somente pela apreensão e elaboração destas questões é possível identificar 

atitudes individuais e coletivas destes trabalhadores, que garantam o equilíbrio 

necessário para lidar com esta realidade (Tironi, 2005). 

Os sintomas somáticos compreendem: exaustão, fadiga, cefaleias, distúrbios 

gastrointestinais, insônia e dispneia. Humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, 

rigidez, negativismo, ceticismo e desinteresse são os sintomas psicológicos. A 
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sintomatologia principal se expressa no comportamento; fazer consultas rápidas, 

colocar rótulos depreciativos, evitar os pacientes e o contato visual, são alguns 

exemplos ilustrativos (Moreira, 2018).  

O médico que está com SB tende a criticar tudo e todos que o cercam, tem 

pouca energia para as diferentes solicitações de seu trabalho, desenvolve frieza e 

indiferença para com as necessidades e o sofrimento dos outros, tem sentimentos 

de decepção e frustração e comprometimento da autoestima (Ramos-Cerqueira e 

Lima, 2002). 

Estudos foram realizados para se avaliar a presença de burnout em médicos. 

Em nível mundial, 1 em cada 2 médicos apresenta SB; um terço destes é afetado de 

maneira considerável; e um décimo, de forma grave com aspectos irremediáveis 

(González e González, 1998; Tucunduva et al, 2006). Um outro estudo realizado no 

Brasil pelo Conselho Federal de Medicina mostrou que 23,1% dos médicos 

apresentam a SB em alto grau em uma amostra de 7,7 mil profissionais de todos os 

estados.  

Uma metanálise analisou cento e setenta e seis estudos transversais e seis 

estudos longitudinais publicados entre 1991 e 2018, envolvendo 109.628 médicos de 

45 países. A maior dificuldade encontrada para análise foi a variabilidade de critérios 

para definição de Burnout, apesar de 85% dos estudos terem utilizado alguma 

versão do questionário MBI. A prevalência encontrada entre as pesquisas que 

utilizaram o critério mais liberal (EE ou DP elevados) variou de 34 a 60%, porém 

reduziu para níveis que variaram entre 4 e 10,9% quando critérios mais restritos 

foram utilizados (Rotestein, 2018). 

Uma revisão sistemática incluiu 28 artigos que pesquisaram SB utilizando MBI 

em diferentes especialidades no período compreendido entre 1996 e agosto de 

2015. A prevalência de SB variou entre 3,0 e 22,0%. As especialidades com maior 

prevalência foram intensivistas, médicos de família e emergencistas e as menores 

foram oncologistas, anestesiologistas e dermatologistas (Moreira, 2018).  

Para médicos com atuação no centro cirúrgico há poucos estudos apontando 

a prevalência de SB. Desta forma, se faz necessário um estudo para estes 

profissionais, bem como avaliar os fatores associados e o impacto na qualidade de 

vida, de forma que se possa fornecer dados para melhoras nas condições de 

trabalho dos profissionais.  
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2  OBJETIVOS  

 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a prevalência da síndrome de burnout e a qualidade de vida em 

médicos do município de Mossoró/RN. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a população estudada segundo as variáveis sócio-demográficas; 

 Analisar a prevalência da síndrome de burnout de acordo com a 

especialidade dos médicos; 

 Verificar a relação entre condições técnicas de trabalho e a qualidade de vida 

dos médicos; 

 Detectar os principais fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome 

de burnout. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) número CAAE: 

63824517.6.0000.5294 (ANEXO A). A mesma teve parecer favorável sob o número 

2.032.961 e foi realizada seguindo todos os princípios éticos estabelecidos pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) na resolução 196/96 

obedecendo aos princípios da autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e 

equidade e a Resolução 1931/2009 do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

capítulo XII, que versa sobre ensino e pesquisa médica. 

Os profissionais foram convidados a participar da pesquisa e na oportunidade 

foram explanados os objetivos da pesquisa e dos possíveis riscos e benefícios de 

sua realização. Foi informado sobre o sigilo e confidencialidade dos dados coletados 

para que a privacidade e o anonimato fossem preservados. Também foi assegurado 

que a pesquisa não acarretaria nenhum prejuízo financeiro e que o participante teria 

autonomia para desistência a qualquer tempo sem qualquer ônus ou penalidade. Em 

seguida os participantes foram convidados a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO B) permitindo sua participação na pesquisa. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Foi realizado um estudo epidemiológico de corte transversal com aplicação de 

questionários nos profissionais, no período de novembro de 2018 a junho de 2019. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população foi composta por 200 médicos que exerciam suas atividades em 

centros cirúrgicos de hospitais de Mossoró/RN (Figura 5), município polo da 

Macrorregião Oeste de Saúde do RN.  
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Figura 5. Distribuição das Macrorregiões de Saúde do Estado do Rio Grande do 

Norte 

Fonte: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/DOC/DOC000000000090280.PDF 

 

. Os profissionais entrevistados atuavam no centro cirúrgico ou obstétrico de 

pelo menos um dos quatro hospitais estudados: Hospital Maternidade Almeida 

Castro; Hospital Regional Tarcísio Maia; Hospital Wilson Rosado e Hospital da Liga 

Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer. 

O recrutamento dos mesmos foi por conveniência, através do convite a 

participar da pesquisa, realizada no próprio ambiente de trabalho e durante o horário 

de descanso do profissional. 

 A amostra foi composta por 100 profissionais, que se dispuseram a participar 

do estudo e/ou se enquadravam nos critérios de inclusão. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo todos os médicos que trabalham no centro 

cirúrgico/obstétrico dos hospitais estudados com registro no Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Rio Grande do Norte, em atividade profissional há pelo 

menos 6 meses consecutivos e que aceitaram participar voluntariamente da 

pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO B). 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/DOC/DOC000000000090280.PDF
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Como critérios de exclusão foram considerados os médicos que estavam 

afastados de suas atividades por férias, licença, hospitalização e os que tinham 

menos de seis meses de trabalho. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a caracterização da população estudada, o questionário foi constituído 

de dados biodemográficos com informações sobre o participante e o modo de 

trabalho (APÊNDICE A). 

As variáveis estudadas foram: 

  

Variáveis independentes (VI): 

 

VI Tipo de Variável 

Gênero  Qualitativa/ Nominal 

Idade  Quantitativa/Discreta  

Estado Civil  Qualitativa/Nominal/Politômica  

Filhos Quantitativa/Discreta 

Tempo de formado Quantitativa/Discreta 

Tempo de trabalho como 

especialista 

Quantitativa/Discreta 

Turnos de trabalho Quantitativa/Discreta 

Carga horária semanal Quantitativa/Discreta 

Carga horária noturna Quantitativa/Discreta 

Plantões semanais Quantitativa/Discreta 

Carga horária no consultório Quantitativa/Discreta 

Tipo de hospital Qualitativa/Nominal/Politômica 

Uso de Álcool  Qualitativa/ Nominal/Dicotômica  

Uso de Drogas  Qualitativa/ Nominal/Dicotômica  

Uso de Tabaco Qualitativa/Nominal/Dicotômica 
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Variáveis dependentes (VD): 

 

VD Tipo de Variável 

Sintomas de burnout Quantitativa/Contínua 

Qualidade de vida Quantitativa/Contínua 

 

Para a caracterização da SB foi aplicado o Maslach Burnout Inventory (MBI), 

que é constituído por 22 itens e evidencia três domínios fundamentais: exaustão 

emocional (EE), despersonalização (DP) e realização profissional (RP). Neste 

estudo foi utilizada a adaptação brasileira para uma amostra multifuncional. 

Para avaliação da qualidade foi utilizado o questionário The World Health 

Organization Quality of Life – (WHOQOL-bref), composto por 26 questões, sendo 

que 24 representam cada uma das facetas que compõem o WHOQOL-100 e duas 

avaliam de forma geral a percepção de saúde e qualidade de vida. Assim, o 

WHOQOL-bref avalia os seguintes domínios:  

1. Domínio físico: dor e desconforto; energia e fadiga; sono e repouso; 

mobilidade; atividades da vida cotidiana; dependência de medicação ou de 

tratamentos; capacidade de trabalho;  

2. Domínio psicológico: sentimentos positivos; pensar, aprender, memória e 

concentração; autoestima; imagem corporal e aparência; sentimentos negativos; 

espiritualidade – religião - crenças pessoais);  

3. Domínio relações sociais: relações pessoais; suporte/apoio social; atividade 

sexual;  

4. Domínio 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, e 

oportunidades de recreação/lazer; ambiente físico: poluição, ruído, trânsito, clima; 

transporte.  

Além destes quatro domínios, as duas primeiras questões do WHOQOL-bref 

avaliam a qualidade de vida global e percepção geral de saúde. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os questionários foram codificados e digitados por meio do software Microsoft 

Office Excel® para em seguida serem analisados no pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) 20.0 for Windows. 

A associação dos casos encontrados da SB e as informações 

sócioocupacionais encontradas foi verificada por meios de testes de inferência 

estatística, com as proporções sendo comparadas pela razão de prevalência e teste 

do Qui-quadrado de Person. Foi adotado o nível de significância de 5% para rejeição 

de hipótese de nulidade. 

Os testes estatísticos são utilizados para avaliar a normalidade dos dados, 

desta forma, avaliam se um conjunto de dados de uma determinada variável atende 

ou não a distribuição normal (Field, 2009). 

A avaliação deve ser verificada através do valor de p, quando p>0,05 (não 

significativo) informa que os dados não diferem significativamente de uma 

distribuição normal, sendo assim os dados atentem a normalidade e são simétricos. 

Da mesma forma, quando p<0,05 indica que os dados diferem significativamente de 

uma distribuição normal, sendo assimétricos (Field, 2009). 

Com base na avaliação da normalidade dos dados utilizou-se de testes 

paramétricos para os dados que atenderam à distribuição normal e testes não 

paramétricos para dados com distribuição não normal. 

Para fazer a análise de correlação deve-se atentar também a normalidade 

dos dados. Podem ser utilizados dois coeficientes, o Coeficiente de correlação de 

Pearson para dados simétricos, com distribuição normal, ou o Coeficiente de 

correlação de Spearman para dados assimétricos, que não atendem a distribuição 

normal (Field, 2009). 

A correlação pode ser interpretada como a relação existente entre duas 

variáveis, e tem como objetivo encontrar o grau de relação entre elas, ou seja, um 

coeficiente de correlação (r), que está compreendido entre -1 < r < 1. Quando r 

apresenta valores positivos, as variáveis estão diretamente relacionadas; quando r 

apresenta valores negativos, as variáveis estão inversamente relacionadas 

(Bisquerra et al, 2004). Na Tabela 1, verificam-se os valores do coeficiente e sua 

interpretação.  
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Tabela 1 - Valores para a interpretação do coeficiente de correlação. 

Coeficiente Interpretação 

r = 1 Correlação perfeita 

0,60 < r < 0,80 Alta 

0,40 < r < 0, 60 Moderada 

0,20 < r < 0,40 Baixa 

0 < r < 0,20 Muito baixa 

Fonte: Bisquerra et al (2004)  
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4 RESULTADOS 

 

Como forma de organizar os achados principais deste trabalho, decidiu-se 

apresentá-los por tópico específico. Inicialmente, são citados os dados relacionados 

à caracterização dos participantes, através das características sociodemográficas. 

Em seguida, os parâmetros da escala MBI para SB, e, posteriormente, o WHOQOL-

bref para qualidade de vida. 

 

4.1 DADOS REFERENTES À CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Participaram do estudo 100 médicos, de ambos os sexos, que atuavam nos 

quatro hospitais estudados localizados no município de Mossoró. Quanto aos dados 

demográficos, a idade variou entre 27 e 71 anos, com idade média de 39,85 ± 11,19 

anos, houve predominância do sexo masculino (62,0%), e quanto ao estado civil, a 

maioria era casado ou vivia com seus companheiros, 74,0% do total (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Distribuição dos médicos segundo gênero, faixa etária e estado civil. 
 

Variável N Percentual Mínima Média Máxima 
Desvio 
Padrão 

Gênero       
Masculino 68 68,0 - - - - 
Feminino 32 32,0     

Idade (anos) 100 100,0 

26 39,64 71 10,69 

Menor que 30 13 13,0 

Entre 31 e 40  56 56,0 

Entre 41 e 50 14 14,0 

Entre 51 e 60 11 11,0 

Maior que 60 6 6,0 
Estado civil    

- - - - 
Casado/com 
companheiro 

74 74,0 

Solteiro/sem 
companheiro 

26 26,0 

Número de 
filhos 

100 100,0 

0 1,65 9 1,63 
0 24 24,0 

1 26 26,0 

2 34 34,0 

3 ou mais 16 16,0 
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Quanto ao tempo de formado, este variou de 1 ano a 44 anos, com média de 

13,47 ± 10,80 anos. Já o tempo de atuação na especialidade variou também entre 1 

ano a 44 anos, com média de 10,38 ± 11,43 anos, Houve ligeira predominância na 

especialidade de ginecologia/obstetrícia com 33% dos médicos. No tocante à 

qualificação, a maior parte possuía especialização ou residência médica na área e 

10% mestrado e/ou doutorado (Tabela 3). 

   

Tabela 3. Distribuição dos médicos segundo tempo de atuação, especialidade, 

tempo de especialista e titulação acadêmica 

 

Variável N Percentual Mínima Média Máxima 
Desvio 
Padrão 

Tempo de 
atuação como 

médico (em anos) 
100 100,0 

1 13,47 44 10,80 Menor que 10 56 56,0 

Entre 11 e 20 22 22,0 

Entre 21 e 30 13 13,0 

Maior que 30 9 9,0 
Especialidade    

- - - - 

Anestesiologia 20 20,0 

Cirurgia geral e/ou 
especialidades 

19 19,0 

Ginecologia e 
Obstetrícia 

33 33,0 

Ortopedia e 
Traumatologia 

8 8,0 

Pediatria e/ou 
Neonatologia 

20 20,0 

Titulação 100 100,0     
Graduação 1 1     

Especialização 
e/ou residência 

65 65,0 - - - - 

Subespecialidade 24 24,0     
Mestrado 8 8,0     
Doutorado 2 2,0     

Tempo de 
atuação na 

especialidade (em 
anos) 

100 100,0 

1 10,38 44 11,43 
Menor que 10 70 70,0 

Entre 11 e 20 14 84,0 

Entre 21 e 30 12 96,0 

Maior que 30 4 4,0 
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No que diz respeito ao trabalho, a grande parte exerce suas atividades 

profissionais nos turnos diurno e noturno (90%) e nos sistemas público e privado 

(85%). A carga semanal média diurna foi de 44,67 ± 17,60 h e a noturna 17,03 ± 

12,48 h. Nos finais de semana, apenas 16% não trabalha no turno diurno, que teve 

como média 14,42 ± 12,12 h e 30% no turno noturno, que teve como média 11,86 ± 

10,95 h (Tabela 4).  

Tabela 4. Distribuição dos médicos segundo turno e tipo de trabalha e cargas 

horárias diurna e noturna semanal e em finais de semana 

Variável N Percentual Mínima Média Máxima 
Desvio 
Padrão 

Turnos de 
trabalho 

100 100,0 

- - - - 
Somente diurno 10 10,0 

Diurno e noturno 90 90,0 

Tipo de trabalho 100 100,0 

- - - - 
Somente privado 1 1,0 

Somente público 14 14,0 

Privado e público 85 85,0 

Horas diurnas 
semanais 

100 100,0 

8 44,67 100 17,60 
1 a 20 h 12 12,0 

21 a 40 h 39 39.0 

41 a 60 h 39 39,0 

Mais que 60 h 8 8,0 

Horas noturnas 
semanais 

100 100,0 

0 17,03 48 12,48 

0 h 12 12,0 

Entre 1 e 12 h 47 47,0 

Entre 12 e 24 h 25 25,0 

Entre 25 e 36 12 12,0 

Mais que 36 h 4 4,0 

Horas diurnas em 
final de semana 

100 100,0 

0 14,42 48 12,12 0 h 16 16,0 

Menor que 12 h 52 52,0 

Mais que 12 h 32 32,0 

Horas noturnas 
em final de 

semanal 
100 100,0 

0 11,86 44 10,95 
0 h 30 30,0 

Menor que 12 h 47 17,0 

Mais que 12 h 33 33,0 
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 Ainda relacionado ao trabalho, apenas 11% não exerce na forma de plantão, 

que teve média semanal de 28,34 ± 18,64 h e 30% em consultório ou ambulatório, 

que teve média semanal de 16,51 ± 16,42 h. O número de hospitais de trabalho 

variou de 1 a 7 com média de 2,58 ± 1,46. No que concerne às condições do 

ambiente de trabalho, a maioria considerou boa ou ótima (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Distribuição dos médicos segundo número de horas semanais em 

plantões e consultório e número de hospitais de trabalho. 

Variável N Percentual Mínima Média Máxima 
Desvio 
Padrão 

Horas semanais em 
plantões 

100 100,0 

0 28,34 84 18,64 

0 11 11,0 

Entre 1 e 12 h 17 17,0 

Entre 12 e 24 h 21 21,0 

Entre 25 e 36 h 12 12,0 

Entre 37 e 48 h 19 19.0 

Mais que 49 h 10 10.0 

Horas semanais em 
consultório 

100 100,0 

0 16,51 60 16,42 

0 30 30,0 

Entre 1 e 10 h 20 20,0 

Entre 11 e 20 h 16 16,0 

Entre 21 e 30 h 18 18,0 

Entre 31 e 40 h 18 18,0 

Maior que 40 h 8 8,0 

Número de hospitais 
de trabalho 

100 100,0 

1 2,58 7 1,46 

1 27 27,0 

2 30 30,0 

3 18 18,0 

4 14 14,0 

5 ou mais  11 11,0 

Condições técnicas 
de trabalho 

100 100,0 

- - - - 
Péssima 6 6,0 

Ruim 7 7,0 

Boa 29 29,0 

Ótima  48 48,0 

Condições do 
ambiente de trabalho 

100 100,0 

- - - - 
Péssima 6 6,0 

Ruim 7 7,0 

Boa 29 29,0 

Ótima  48 48,0 
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O estudo pesquisou a prática de atividade física como atividade de lazer; 26% 

dos pesquisados foram considerados sedentários. Quanto à saúde mental, 8% 

afirmaram fazerem tratamento com psicólogo e/ou psiquiatra. Para o uso de 

substâncias, álcool foi utilizado por 61% e cigarro e benzodiazepínicos por 1% 

(tabela 6). Importante ressaltar que a pesquisa não quantificou a quantidade de 

alcool consumida nem a frequência. Todos os participantes negaram o uso de 

maconha, cocaína, ecstasy, opióide, anestésico inalatório, metilfenidato e 

anfetamina no período de 30 dias anterior à resposta do questionário. 

 

 

Tabela 6. Distribuição dos médicos segundo realização de atividade física, 

tratamento com psiquiatra e/ou psicólogo, uso de álcool, cigarro ou 

benzodiazepínico 

 
Variável 

 
N Percentual 

Realização de atividade 
física 

100 100,0 

Não 26 26,0 
Sim  74 74,0 

Tratamento com psiquiatra 
e/ou psicólogo 

100 100,0 

Não 92 92,0 
Sim  8 8,0 

Uso de álcool 100 100,0 
Não 39 39,0 
Sim  61 61,0 

Uso de cigarro 100 100,0 
Não 99 99,0 
Sim  1 1,0 

Uso de benzodiazepínicos 100 100,0 
Não 99 99,0 
Sim  1 1,0 

 

 

4.2 ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 
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O método do Coeficiente Alfa de Cronbach avalia a análise da confiabilidade 

do MBI e WHOQOL-bref através da medida da consistência interna de cada 

instrumento. Este coeficiente pode variar entre zero e um, e quanto mais alto mais 

exata é a medida e melhor é a confiabilidade de uma escala quanto à medida do 

parâmetro a que se propõe avaliar. 

Verifica-se, na Tabela 7, que os instrumentos utilizados neste estudo e seus 

respectivos fatores, subescalas e domínios obtiveram valores para o Alfa de 

Cronbach que atestam a adequada consistência interna dos instrumentos. 

 

 

Tabela 7. Resultados do coeficiente alfa de Cronbach das Escalas do MBI e 

WHOQOL-bref e seus respectivos domínios 

 
Instrumentos 

 

Confiabilidade 

Nº de itens  Coeficiente Alfa de Cronbach 

MBI 22 0,854 

Exaustão Emocional 9 0,858 
Despersonalização 5 0,659 
Realização Profissional 8 0,759 

WHOQOL-bref 26 0,850 

Qualidade de vida geral 2 0,801 

Físico 7 0,767 

Psicológico 6 0.740 

Social 3 0,785 

Meio ambiente 8 0,786 

 

 

Um valor superior a 0,70 atesta a confiabilidade do instrumento; porém, para 

alguns construtos psicológicos, valores abaixo de 0,70 podem ser esperados, devido 

à diversidade do que está sendo medido (Cortina, 1993; Field, 2009). 

Entretanto, Bailar e Mosteller (1992) afirmam que valores superiores a 0,40 

são suficientes para atestar a consistência interna para o instrumento. 

Na análise de confiabilidade dos fatores da escala MBI, obteve-se um valor de 

Coeficiente Alfa de Cronbach inferior a 0,70 apenas para o domínio 

despersonalização da escala MBI. 
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4.3 ESCALA WHOQOL-BREF E QUALIDADE DE VIDA 

 

A Tabela 8 apresenta as estatísticas (média, desvio padrão e intervalos de 

confiança ao nível de 95%) associadas aos escores dos quatro domínios de 

qualidade de vida (Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente) e ao 

escore geral de qualidade de vida. Esses escores foram padronizados para uma 

escala que varia de 0 a 100%. Além disso, a tabela também apresenta os p-valores 

referentes ao teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS) realizado ao nível 

de 95% de confiança, para os quatro escores dos domínios considerados. 

Com base no valor de p e ao nível de confiança de 95% é possível observar 

que os dados apresentam uma distribuição não normal (p<0,05), com exceção do 

domínio de meio ambiente. Estes resultados apontam para a realização de testes 

não paramétricos para eventuais comparações entre os escores de grupos 

considerados na pesquisa. 

 

Tabela 8: Resultados dos escores transformados (0-100 escala) dos domínios 

obtidos no questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref de 26 itens. 

Domínios do 
WHOQOL-bref 

Média 
Desvio 
Padrão 

Intervalo de 
confiança 

(M ± 1,96xDP) 

p-valor 
(Teste 

KS) 

Geral 75,00 14,73 72,07 77,92 0,000 

Física 81,65 11,10 79,44 83,85 0,003 

Psicológica 79,89 11,35 77,64 82,15 0,000 

Social 78,93 13,88 76,17 81,68 0,000 

Meio ambiente 77,20 10,54 75,10 79,29 0,077 

 

 

A partir dos resultados, é possível apontar que os médicos participantes da 

pesquisa com atuação no centro cirúrgico dos hospitais de Mossoró possuem uma 

boa qualidade de vida para todos os domínios (físico, psicológico, social, meio 

ambiente e geral). 

Através do teste estatístico do Qui-quadrado de Spearman, foi possível 

realizar as correlações entre os domínios da escala WHOQOL-bref e características 

sociodemográficas. 

Para o domínio qualidade de vida geral foi observada correlação negativa e 

com significância estatística para número de horas semanais de trabalho diurno e 
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noturno, horas semanais de trabalho noturno aos finais de semana e horas 

semanais em regime de plantão. Isto mostra que o aumento da carga horária de 

trabalho diminui a qualidade de vida geral. Por outro lado, houve correlação positiva 

para atividade de lazer e melhores condições de trabalho, evidenciando que a 

pratica de uma atividade de lazer e melhores condições de trabalho, aumentou a 

qualidade de vida da população estudada (Tabela 9). 

Para o domínio físico foi observada correlação negativa e com significância 

estatística apenas para a variável realização de trabalho noturno. Já correlações 

positivas foram verificadas para idade, números de filhos, tempo de formado e 

exercício na especialidade e prática de atividade de lazer. Isto evidencia que os 

médicos mais velhos, com filhos e com mais tempo na profissão apresentam melhor 

qualidade de vida (Tabela 9). 

Para o domínio psicológico houve correlação negativa para horas semanais 

de trabalho noturno aos finais de semana e horas semanais em regime de plantão. 

Correlações positivas foram verificadas para idade, números de filhos, tempo de 

formado e prática de atividade de lazer (Tabela 9). 

Para o domínio social foi observada correlação negativa e com significância 

estatística apenas para número de horas semanais de trabalho diurno e correlação 

positiva para melhores condições técnicas de trabalho e melhor ambiente de 

trabalho (Tabela 9). 

Para o domínio meio ambiente houve correlação negativa e com significância 

estatística para número de horas semanais de trabalho diurno e noturno, horas 

semanais de trabalho diurno e noturno aos finais de semana e horas semanais em 

regime de plantão. Por outro lado, houve correlação positiva para número de filhos, 

tipo de qualificação profissional, tempo de atuação na especialidade, atividade física 

e melhores condições técnicas e do ambiente de trabalho (Tabela 9). 

A Tabela 10 apresenta o resultado dos domínios por especialidades. Não 

houve significância estatística entre os grupos pesquisados. 
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Tabela 9. Correlações das variáveis dependentes da escala WHOQOL-bref com as 

independentes 

  Escores de qualidade de vida 

Variável Indicadores 
Qualidade 

de vida 
geral 

Físico 
Psico-
lógico 

Social 
Meio 

ambiente 

Idade Correlação 0,049 0,332 0,252 0,086 0,210 

p-valor 0,626 0,001 0,011 0,393 0,036 

Filhos Correlação 0,175 0,298 0,325 0,188 0,205 

p-valor 0,082 0,003 0,001 0,061 0,040 

Tempo de 

formado 

Correlação 0,097 0,282 0,221 0,064 0,185 

p-valor 0,338 0,004 0,027 0,528 0,066 

Qualificação 

profissional 

Correlação 0,176 0,013 0,008 -0,002 0,197 

p-valor 0,081 0,898 0,937 0,987 0,049 

Tempo de 

especialista 

Correlação 0,098 0,294 0,189 0,055 0,253 

p-valor 0,331 0,003 0,060 0,585 0,011 

Turno noturno 

de trabalho 

Correlação -0,147 -0,202 -0,169 -0,148 -0,204 

p-valor 0,145 0,044 0,093 0,143 0,042 

Horas diurnas 

semanais 

Correlação -0,197 -0,087 -0,149 -0,142 -0,232 

p-valor 0,049 0,392 0,140 0,158 0,020 

Horas noturnas 

semanais 

Correlação -0,229 -0,154 -0,110 -0,214 -0,244 

p-valor 0,022 0,126 0,276 0,033 0,014 

Horas diurnas 

nos finais de 

semana 

Correlação -0,158 -0,075 -0,102 -0,050 -0,209 

p-valor 0,117 0,458 0,313 0,620 0,037 

Horas noturnas 

nos finais de 

semana 

Correlação -0,239 -0,173 -0,203 -0,192 -0,255 

p-valor 0,017 0,085 0,043 0,055 0,010 

Horas 

semanais em 

plantões 

Correlação -0,198 -0,142 -0,208 -0,254 -0,352 

p-valor 0,048 0,158 0,038 0,011 <0,001 

Condições 

técnicas do 

trabalho 

Correlação 0,217 0,114 0,074 0,248 0,211 

p-valor 0,030 0,257 0,462 0,013 0,035 

Realização de 

atividade física 

Correlação 0,320 0,210 0,225 0,116 0,224 

p-valor 0,001 0,036 0,025 0,249 0,025 

Condições do 

ambiente de 

trabalho 

Correlação 0,159 0,194 0,186 0,256 0,213 

p-valor 0,114 0,053 0,064 0,010 0,033 

 
 
 



41 
 

Tabela 10. Resultados dos escores transformados (0-100 escala) dos domínios 

obtidos no questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref por especialidade 

Domínio Especialidade Média 
Desvio 

padrão 
N 

Qualidade de 

vida geral 

Anestesiologia 79,00 10,20 20 

Cirurgia geral e/ou 

especialidades 

72,63 17,90 19 

Ginecologia e Obstetrícia 76,06 15,19 33 

Ortopedia e Traumatologia 81,25 6,40 8 

Pediatria e/ou 

Neonatologia 

69,00 15,52 20 

Físico 

Anestesiologia 84,00 11,51 20 

Cirurgia geral e/ou 

especialidades 

83,00 12,78 19 

Ginecologia e Obstetrícia 80,50 9,27 33 

Ortopedia e Traumatologia 85,72 8,06 8 

Pediatria e/ou 

Neonatologia 

78,27 12,52 20 

Psicológico 

Anestesiologia 81,83 9,87 20 

Cirurgia geral e/ou 

especialidades 

77,36 11,68 19 

Ginecologia e Obstetrícia 
80,19 

 

12,16 33 

Ortopedia e Traumatologia 85,00 7,55 8 

Pediatria e/ou 

Neonatologia 

77,84 12,20 20 

Social 

Anestesiologia 77,66 12,85 20 

Cirurgia geral e/ou 

especialidades 

80,00 18,73 19 

Ginecologia e Obstetrícia 82,62 11,29 33 

Ortopedia e Traumatologia 77,50 8,66 8 

Pediatria e/ou 

Neonatologia 

73,67 14,42 20 

Meio ambiente 

Anestesiologia 76,75 12,14 20 

Cirurgia geral e/ou 

especialidades 

77,63 13,47 19 

Ginecologia e Obstetrícia 77,50 7,88 33 

Ortopedia e Traumatologia 80,31 10,21 8 

Pediatria e/ou 

Neonatologia 

75,50 10,46 20 
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4.4 ESCALA MBI E BURNOUT 
 
 

Analisando a prevalência da quantidade de profissionais entrevistados, na 

dimensão esgotamento emocional estes demonstraram ter um nível baixo, 

correspondendo a 48,0% do total (n = 48). Na despersonalização, a prevalência se 

deu no nível baixo (n = 71), representando 71,0% da totalidade e por fim na 

dimensão da realização profissional revelou a prevalência do nível alto (n = 58) 

equivalendo 58,0% do total nessa dimensão (Tabela 11). 

 
Tabela 11. Dimensões de burnout dos profissionais entrevistados 

Dimensão Nível Frequência Percentual (%) 

Esgotamento 
emocional 

Baixo 48 48,0% 

Moderado 31 31,0% 

Alto 31 31,0% 

Total 100 100,0% 

Despersonalização 

Baixo 71 71,0% 

Moderado 18 18,0% 

Alto 11 11,0% 

Total 100 100,0% 

Realização 
profissional 

Baixo 18 18,0% 

Moderado 24 24,0% 

Alto 58 58,0% 

Total 100 100,0% 

 

Com base nos critérios de Grunfeld et al. (2000) que estabelece a prevalência 

de burnout na presença de EE alto, DP alto ou RP baixo a prevalência neste 

trabalho foi de 35,0%. 

Para realizar as correlações entre as dimensões do MBI e as características 

sociodemográfica utilizou-se o teste estatístico do Qui-quadrado de Spearman. 

Para a dimensão exaustão emocional foi observada correlação negativa e 

com significância estatística para idade, números de filhos, tempo de formado e 

exercício na especialidade e condições técnicas de trabalho. Isto evidencia que os 

médicos mais jovens, sem filhos, com menos tempo na profissão e com piores 

condições técnicas de trabalho apresentam maior exaustão emocional. Por outro 

lado, houve correlação positiva para número de horas semanais de trabalho diurno e 

noturno, horas semanais de trabalho noturno aos finais de semana e horas 
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semanais em regime de plantão. Isto mostra que o aumento da carga horária de 

trabalho aumenta a exaustão emocional (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Correlação das variáveis dependentes da escala MBI com as 

independentes 

 

Variável Indicadores 
Escores de MBI 

EE DP RP 

Idade Correlação -0,261 -0,123 0,092 

p-valor 0,009 0,221 0,363 

Filhos Correlação -0,271 -0,228 0,187 

p-valor 0,006 0,023 0,062 

Tempo de 

formado 

Correlação -0,239 -0,109 0,026 

p-valor 0,017 0,282 0,799 

Qualificação 

profissional 

Correlação -0,063 -0,010 -0,052 

p-valor 0,534 0,924 0,608 

Tempo de 

especialista 

Correlação -0,262 -0,092 0,021 

p-valor 0,008 0,364 0,838 

Turno noturno de 

trabalho 

Correlação 0,193 0,143 0,108 

p-valor 0,054 0,156 0,285 

Horas diurnas 

semanais 

Correlação 0,283 0,332 0,082 

p-valor 0,004 0,001 0,415 

Horas noturnas 

semanais 

Correlação 0,251 0,202 0,025 

p-valor 0,012 0,044 0,809 

Horas diurnas nos 

finais de semana 

Correlação 0,100 0,068 -0,006 

p-valor 0,324 0,500 0,951 

Horas noturnas 

nos finais de 

semana 

Correlação 0,235 0,194 0,060 

p-valor 0,018 0,054 0,556 

Horas semanais 

em plantão 

Correlação 0,125 0,113 -0,076 

p-valor 0,215 0,262 0,450 

Horas semanais 

em consultório 

Correlação 0,136 -0,029 0,269 

p-valor 0,177 0,777 0,007 

Realização de 

atividade física 

Correlação -0,066 -0,171 0,091 

p-valor 0,516 0,089 0,370 

Condições 

técnicas de 

trabalho 

Correlação 0,153 0,152 -0,062 

p-valor 0,130 0,131 0,542 

Condições do 

ambiente de 

trabalho 

Correlação -0,203 -0,218 0,153 

p-valor 0,043 0,029 0,127 
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Para a dimensão despersonalização percebeu-se correlação negativa e com 

significância estatística apenas para a variável número de filhos e condições 

técnicas de trabalho. Já correlações positivas foram verificadas para número de 

horas semanais de trabalho diurno e noturno (Tabela 12). 

Para a dimensão realização profissional houve correlação positiva apenas 

para horas semanais em consultório/ambulatório. Isto evidencia que os médicos com 

atividades nestes ambientes são mais realizados profissionalmente do que aqueles 

que exercem suas atividades apenas em plantões (Tabela 12). 

Foi realizada a análise das dimensões de SB por especialidade, que não 

revelou significância estatística (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Dimensões de burnout dos profissionais entrevistados de acordo com a 

especialidade 
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EE 

Baixo 10 6 16 6 10 

Moderado 6 7 10 2 6 

Alto 4 6 7 0 4 

Total 20 19 33 8 20 

DP 

Baixo 13 10 27 7 14 

Moderado 5 5 3 0 5 

Alto 2 4 3 1 1 

Total 20 19 33 8 20 

RP 

Baixo 6 2 3 0 7 

Moderado 4 7 5 4 4 

Alto 10 10 25 4 9 

Total 20 19 33 8 20 

 

 

As correlações entre as dimensões da escalas MBI e os domínios WHOQOL-

bref foram estatisticamente significativas (valores de p < 0,05), mas os valores de r 

permitem inferir correlações apenas moderadas entre algumas varáveis por exemplo 
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EE e Qualidade de Vida geral. Não houve correlação apenas entre realização 

profissional e qualidade de vida geral (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Correlações das variáveis dependentes da escala MBI com as 

dependentes da escala WHOQOL-bref 

 

 
Variável 

 
Indicadores 

Domínio da SB 

EE DP RP 

Qualidade de 

vida geral 

Correlação -0,501 -0,525 0,164 

p-valor <0,001 <0,001 0,103 

Físico Correlação -0,461 -0,362 0,202 

p-valor <0,001 <0,001 0,044 

Psicológico 
Correlação -0,538 -0,493 0,326 

p-valor <0,001 <0,001 0,001 

Social 
Correlação -0,359 -0,436 0,257 

p-valor <0,001 <0,001 0,010 

Meio ambiente Correlação -0,482 -0,456 0,295 

p-valor <0,001 <0,001 0,003 
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5 DISCUSSÃO 

  

Dados do CFM apontam que em janeiro de 2018 havia 452.801 médicos no 

Brasil (razão de 2,18 médicos por mil habitantes); no entanto, ainda há uma grande 

desigualdade na distribuição da população médica entre regiões, estados, capitais e 

municípios do interior. O Sudeste é a região com maior razão de médicos por mil 

habitantes (2,81) contra 1,16, no Norte e 1,41, no Nordeste. O Rio Grande do Norte 

possui 1,65 médicos por mil habitantes (Scheffer, 2018). 

 No presente estudo houve predomínio do gênero masculino (68,0%), índice 

superior ao encontrado na população médica brasileira (54,4%) e do Estado 

(56,1%). Atualmente há uma tendência para a igualdade numérica de gênero na 

profissão e ressalta-se que em alguns estados há maior predomínio de mulheres na 

profissão, como Alagoas (52,2%) e Rio de Janeiro (50,8%) (Scheffer, 2018). 

 Quanto à distribuição por idade, a média da amostra foi de 39,6 anos, 

ligeiramente inferior à média nacional e do Estado (45,4 e 46,3, respectivamente). 

Os dados corroboram uma tendência atual na medicina que é a maior proporção de 

médicos jovens. A pesquisa do CFM em 2018 identificou que 44,9% dos médicos 

brasileiros tinham menos de 39 anos e no Estado 44,6%. Nesta pesquisa, a 

proporção de profissionais nessa faixa etária foi de 56,0% (Scheffer, 2018). 

 Sobre o estado civil dos profissionais, o mesmo estudo do CFM apontou um 

predomínio de casados em todos os estados (Scheffer, 2018), corroborando com o 

que foi observado na presente pesquisa, reforçando dados semelhantes 

encontrados por Ávila et al. (2015) e Beltrán et al. (2011). 

Um estudo sobre a saúde dos médicos no Brasil aponta que há um 

predomínio de casados em todos os estados, conforme observado na pesquisa do 

CFM (Scheffer, 2018). Outro estudo que teve o objetivo de analisar resultados de 

autoavaliações em termos de QV, saúde física e saúde mental realizadas por 2.864 

ex-alunos do curso de medicina de uma universidade pública brasileira verificou que 

a maior parte (77,5%) era casado ou possuía união estável (Torres et al, 2011). 

 Sobre a QV, este trabalho utilizou o instrumento WHOQOL-bref. Este se 

apresenta como uma alternativa útil para ser empregado em estudos que se 

propõem a avaliar a qualidade de vida, por apresentar característica satisfatória na 

validação interna (Fleck et al. 2000), tendo sido ratificado por Schwartzmann (2007) 
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em médicos uruguaios, Gholami et al. (2013) em funcionários de um centro de 

saúde no Irã e por Azevedo e Mathias (2017) em médicos do Estado da Paraíba. 

A QV foi considerada boa em todos os domínios do WHOQOL-bref. São 

poucos os estudos sobre a qualidade de vida especificamente para os médicos do 

centro cirúrgico. Pesquisa que avaliou a qualidade de vida da equipe de saúde que 

atua em um centro cirúrgico de um hospital geral da região noroeste do Rio Grande 

do Sul mostrou a qualidade de vida como boa ou muito boa, com os profissionais se 

sentindo satisfeitos com sua saúde, independentemente da idade e do gênero 

(Fernandes-Stumm et al. 2013). Uma pesquisa qualitativa em profissionais de 

hospitais da Região do Alto Paranaíba, Estado de Minas Gerais, encontrou como 

fatores para diminuição da qualidade de vida dos médicos o ambiente de trabalho 

fechado, falta de assiduidade e pontualidade dos profissionais, as relações 

interpessoais, a falta de materiais e equipamentos e a sobrecarga de trabalho 

(Soares et al, 2017). 

Estudo com residentes de diversas especialidades médicas de um serviço de 

Curitiba encontrou uma qualidade de vida considerada como regular de maneira 

global e mostrou que o maior número de horas de trabalho é um fator que diminui a 

qualidade de vida (Abreu-Reis et al, 2019).  

Importante ressaltar que os médicos com atuação no centro cirúrgico podem 

atuar com equipamentos e materiais que não funcionam ou que funcionam 

inadequadamente durante os procedimentos cirúrgicos, utilização de materiais 

impróprios ou estragados, ausência de material e equipamentos em quantidade 

insuficiente para os pacientes, uso de produtos inadequados e improvisos. Estes são 

eventos estressores para o grupo profissional e interferem significativamente no 

equilíbrio emocional e na sua qualidade de vida (Caregnato e Lautert, 2005; Jacques 

et al, 2015) 

Este trabalho evidenciou que não houve diferença na qualidade de vida entre 

os gêneros, corroborando os estudos de Asaiag et al. (2010) que avaliaram a 

qualidade de vida de médicos residentes de um Hospital Universitário em Curitiba, 

Olivares et al. (2015) em médicos da atenção básica do Estado de Roraima e 

Davenport et al. (2008) em residentes de cirurgia dos Estados Unidos, que através 

do questionário WHOQOL-bref verificaram não haver diferença estatisticamente 

significativa entre os sexos. 
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Outros estudos mostraram que as médicas têm menor qualidade de vida 

(Schwartzmann, 2007; Azevedo e Mathias, 2017; Sanchez et al, 2018; Miranzi et al, 

2010; Liang et al, 2015). A mulher ao longo da vida passa por transformações físicas 

e emocionais, muitas vezes sob influência hormonal, sendo amplamente observadas 

em determinados períodos, como na pós-menopausa (Villas Boas et al. 2018). Além 

disso, fatores como gravidez, parto, amamentação, cuidados domésticos, 

participação na educação dos filhos, além do próprio trabalho médico, podem estar 

associados com menor saúde psicológica e ambiental (Gholami et al, 2013). 

Acrescenta-se a estes fatores a desigualdade financeira entre os sexos também 

nesta área, de modo que os homens recebem maior salário em relação às mulheres 

(Scheffer et al, 2015). 

A respeito da idade, este estudo observou correlações positivas e com 

significância estatística para os domínios físico (p=0,001), psicológico (p=0,011) e 

meio ambiente (p=0,036). Assim, médicos com mais idade possuem melhor 

qualidade de vida nesses domínios. Um estudo de Mello e Souza (2013) encontrou 

correlações positivas para relações sociais (p=0,043) e meio ambiente (p=0,002). Já 

Azevedo e Mathias (2017) encontraram correlação negativa com o domínio físico 

(p=-0,08) e positiva com o psicológico (p=0,07). Os médicos mais jovens acabam por 

ter um menor bem-estar psicológico, talvez em decorrência das longas jornadas de 

trabalho, que os impedem de usufruir de momentos de lazer e pelo fato do hospital, 

por si só, ser um ambiente estressor. 

O tempo de graduação é um fator que influi sobre a qualidade de vida no 

trabalho e na segurança do profissional para desenvolver suas atividades cotidianas 

com menos estresse devido provavelmente à experiência no trabalho (Torres et al, 

2011). No nosso estudo houve correlações positivas e com significância estatística 

para os domínios físico e psicológico.  

Segundo Torres et al (2011), a satisfação profissional tem um peso muito 

importante na avaliação da qualidade de vida, portanto possuir bons hábitos, praticar 

atividades físicas, possuir tempo para lazer e não fumar estão associados a uma 

melhor avaliação da qualidade de vida. Isto corrobora o fato de a realização de 

atividade física ser um fator importante para uma melhor qualidade de vida. A 

presente pesquisa mostrou que houve correlações positivas e com significância 

estatística para todos os domínios, com exceção do social.  
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Em relação à carga horaria de trabalho, médicos com maiores quantidades de 

horas de trabalho apresentaram diminuição na qualidade de vida. Correlações 

negativas com significância estatística foram verificadas para o trabalho noturno e 

impacto na QV física e meio ambiente. No Brasil, os regimes de plantão médico são 

diversos, sendo mais comum os turnos de 24 horas semanais, iniciando à noite após 

um dia normal de trabalho, o que leva os médicos a permanecer trabalhando, quase 

sem dormir, por mais de 36 horas (Scheffer, 2018). 

A elevada carga de trabalho leva alterações relevantes nas relações sociais e 

pessoais (maior tempo de leitura, cultivo de amizade e relações familiares) que pode 

estar diretamente relacionada com o ambiente de trabalho, justificando também o 

aparecimento de diferença estatística no meio ambiente, que tem como uma de suas 

facetas o ambiente laboral (Kinzl et al. 2007; Sanchez, 2018). Esta pesquisa mostrou 

que os médicos com piores condições de trabalho obtiveram menores pontuações 

nos domínios psicológico, social e meio ambiente de QV. 

Um estudo com médicos do Estado da Paraíba mostrou uma associação 

negativa e com significância estatística entre todos os domínio da QV e o número de 

plantões (Azevedo, 2017). Em médicos de clínicas e hospitais de Rio Verde, Goiás, 

foram observadas correlações para os domínios geral, social e meio ambiente 

(Sanchez, 2018). Em médicos atuantes na Estratégia de Saúde de Família de 

Roraima foi observada somente associação para o domínio geral (Olivares et al, 

2015). Estudo realizado com médicos ortopedistas mostrou que quanto maior a 

carga horária trabalhada menor a qualidade de vida no que diz respeito à dimensão 

psicológica (Mello, 2011).  

Assim, o profissional que trabalha em turnos irregulares apresenta queda no 

desempenho individual, com um quadro de fadiga crônica, o que justifica a diferença 

na qualidade de vida dos médicos (Sanchez, 2018). 

Sobre a SB, este trabalho utilizou o instrumento MBI para estabelecer a sua 

prevalência entre os médicos entrevistados, que correspondeu a 35% da amostra. 

Na literatura, há vários estudos que utilizaram deste instrumento para se medir a SB, 

bem como diferentes formas de defini-la. Foram utilizados os critérios de Grunfeld et 

al. (2000), que diagnostica a SB quando o indivíduo apresenta nível alto em 

esgotamento emocional ou despersonalização, ou nível baixo em realização 

pessoal, porém há outros critérios para diagnosticar a SB, como os critérios de 
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Ramirez et al. (1996) quando o indivíduo apresenta nível alto em esgotamento 

emocional e despersonalização e nível baixo em realização pessoal.  

Uma recente revisão sistemática incluindo cento e setenta e seis estudos 

transversais e seis estudos longitudinais envolvendo 109.628 médicos de 45 países 

observou que o MBI foi o questionário mais empregado (em 59,3% dos trabalhos), 

encontrando uma prevalência de 67% de SB geral (independente do critério ou 

questionário de avaliação), superior ao encontrado neste estudo. A heterogeneidade 

observada impediu a investigação confiável das associações da prevalência geral de 

SB ou subcomponente de burnout com a região geográfica em que os estudos foram 

realizados, as especialidades, gênero e idade dos participantes do estudo 

(Rotenstein, 2018). 

Uma revisão sistemática analisou a relação entre SB e a segurança do 

paciente. Utilizando-se de 21 estudos de diferentes países, a análise de proporções 

demonstrou um efeito nas ações de segurança do paciente de 0,60, evidenciando 

uma probabilidade de superioridade de 66,4% e associa o desenvolvimento de 

burnout em profissionais de saúde a ações de segurança do paciente. Níveis mais 

altos de burnout também foram associados a resultados desfavoráveis, insatisfação 

do paciente e aumento de queixas de pacientes e familiares. Isso pode ser explicado 

pelo cansaço emocional e despersonalização, que desencadeiam no profissional de 

saúde o sentimento de exaustão e cinismo, tornando-se distante e frio diante das 

necessidades dos pacientes, comprometendo assim a qualidade do atendimento 

(Garcia et al. 2019). 

Na literatura há vários trabalhos recentes de diversos países pesquisando SB 

em múltiplas especialidades médicas utilizando o MBI. Médicos croatas 

apresentaram uma prevalência de 63 %, não havendo diferença significativa entre 

os grupos em idade, sexo, estado civil e número de filhos, enquanto houve 

diferenças significativas em especialidades, ambiente de trabalho e titulação 

acadêmica. A frequência de burnout foi maior entre os entrevistados em treinamento 

(residentes), naqueles com especialidades não cirúrgicas e naqueles que trabalham 

em hospitais terciários. A frequência de burnout foi menor entre os que trabalham 

em institutos e os que possuem mestrado (Pintarić Japec et al, 2019). Neste 

trabalho, os pesquisados com maior titulação apresentaram menores níveis de SB, 

porém sem significância estatística. 



51 
 

No Reino Unido, uma revisão sistemática que analisou 30 estudos apontou 

que a prevalência de SB variou de 17 a 52%. Os escores de burnout para exaustão 

emocional variaram de 31 a 54,3%, despersonalização 17,4 a 44,5% e baixa 

realização pessoal de 6 a 39,6%. Clínicos gerais e médicos consultores tiveram as 

pontuações mais altas. Fatores significativamente associados ao aumento da 

prevalência de burnout e morbidade psiquiátrica incluem baixa satisfação no 

trabalho, sobrecarga, aumento de horas trabalhadas e neuroticismo (Imo, 2017). 

Nesta pesquisa, o aumento das horas de trabalho foi um dos fatores associados à 

SB. 

Um estudo com 6.695 médicos dos Estados Unidos avaliou a relação entre 

SB, bem-estar e segurança da unidade de trabalho do médico em relação aos 

principais erros médicos. Destes profissionais 54,3% apresentaram sintomas de 

burnout, 32,8% fadiga excessiva, 6,5% relataram ideação suicida recente e 3,9% 

relatando um grau de segurança do paciente ruim ou com falha no trabalho principal. 

Na análise multivariada, os erros percebidos tiveram maior probabilidade de serem 

relatados por médicos com burnout ou fadiga e aqueles com piores graus de 

segurança nas unidades de trabalho (Tawfik, 2018). Neste trabalho médicos com 

piores condições de trabalho tiveram maior prevalência de SB para os domínios 

exaustão emocional e despersonalização. 

Um estudo pesquisou a prevalência de SB em médicos jovens da Saxônia, 

Alemanha, e encontrou uma prevalência de 11% para escore alto de SB 

simultaneamente nos três domínios e 34 % para escore alto em um dos três 

domínios. Maior proporção de homens (12% dos homens versus 11% das mulheres, 

p<0,01), dos participantes que trabalham em período integral (12% dos participantes 

que trabalham em período integral versus 6% dos participantes que trabalham em 

período parcial, p  <0,05) e dos participantes que trabalhavam em regime de 

internação (12% dos participantes que trabalhavam em regime de internação versus 

8% dos participantes que trabalhavam em regime ambulatorial, p  = 0,001) 

apresentaram um alto grau de burnout em todas as subescalas (Pantenburg et al, 

2016). Neste trabalho, houve associação entre aumentos dos turnos de trabalho e 

SB para o domínio exaustão emocional e regime ambulatorial (trabalho em 

consultórios para maior realização profissional). 

Estudo com médicos de um hospital universitário da França revelou que 

19,3% apresentaram SB e 27,1% estresse no trabalho. Os fatores associados ao 
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burnout foram insatisfação no trabalho, medo de cometer erros, falta de tempo para 

realizar tarefas e ser mais jovem. Esses fatores associados ao estresse no trabalho 

que levaram ao menos uma licença médica no ano, decorrentes da jornada de 

trabalho, conflitos no local de trabalho e distúrbios do sono (Durand et al, 2019). 

Uma pesquisa explorou as associações entre burnout e consumo de fast food, 

exercício, consumo de álcool e uso de analgésicos em uma amostra multinacional 

de 2623 médicos, enfermeiros e residentes da Grécia, Portugal, Bulgária, Romênia, 

Turquia, Croácia e Macedônia. Houve significância estatística para SB associada 

com maior consumo de fast food, exercícios pouco frequentes, maior consumo de 

álcool e analgésico mais frequente (Alexandrova-Karamanova et al, 2016). Na nossa 

pesquisa também houve significância estatística para SB e poucos exercícios 

físicos, porém tal significância não foi observada para o consumo de álcool.  

Na América Latina, alguns trabalhos pesquisaram a prevalência de SB em 

médicos. No México, pesquisa realizada em um hospital com 119 médicos observou 

prevalência de 51,3%, para a dimensão exaustão emocional de 31,1%, para baixa 

realização pessoal 35,3% e na despersonalização 18,5%. Foram encontradas 

associações entre ser mais jovem que a média com exaustão emocional, menos 

tempo para trabalhar e trabalhar em turno misto com despersonalização (Aranda 

Beltran et al, 2011), de modo similar ao encontrado no nosso estudo que apontou 

que médicos mais jovens tem maior predisposição a desenvolver SB, associação 

com exaustão emocional e número de horas semanais trabalhadas para exaustão 

emocional e despersonalização. 

No Chile, pesquisa com médicos de um hospital apontou que a prevalência 

geral da síndrome foi de 64,4%, enquanto que por dimensões, exaustão emocional 

apresentou prevalência de 76%, baixa realização pessoal no trabalho, 55% e 

despersonalização, 62%. Diferenças estatisticamente significantes foram obtidas 

para exaustão emocional e despersonalização segundo variáveis 

sociodemográficas: homens e mulheres, solteiras e casadas, pessoas sem filhos e 

com filhos, seja em turnos urgentes ou não, obtendo níveis mais altos em mulheres, 

solteiros, em indivíduos sem filhos e em turnos de urgência (Astudillo, 2018). Neste 

estudo, não houve diferença estatística entre os gêneros, característica também 

observada em médicos peruanos (Muñoz-del-Carpio Toya et al, 2019), colombianos 

(Murillo et al, 2011) e paraguaios (Marecos-Bogado e Moreno, 2018). 



53 
 

No Brasil, são poucos os estudos com médicos. Pesquisa em um hospital 

terciário do Recife, realizado por Lima et al (2013), apontou que 5,1% dos 

profissionais apresentavam SB. Por terem utilizados critérios mais rigorosos por 

contemplar as inter-relações entre as três dimensões da síndrome, a prevalência foi 

menor que a de outros estudos. Porém, os autores constataram altos níveis de EE 

(61,4%) e DP (36,7%) e baixo nível de RP (13,3%), valores de EE e DP superiores e 

RP inferior a esta pesquisa. 

Uma pesquisa com 43 cirurgiões da cidade de Maceió apontou frequência de 

pontuações elevadas (46,5%) em pelo menos uma das três dimensões do MBI, com 

realização profissional sendo correlacionada com a carga de trabalho semanal 

(Novais et al, 2016), de modo distinto ao descrito no presente trabalho, que mostrou 

correlações entre esgotamento emocional e despersonalização com as horas 

semanais trabalhadas. Já um estudo com 134 anestesiologistas de Brasília 

evidenciou a prevalência de SB em 10,4%, que ocorreu principalmente em homens 

(64,2%) na faixa de 30 a 50 anos (64,2%), com mais de dez anos de profissão 

(64,2%) com atuação em plantões noturnos (71,4%) e sedentários (57,1%) 

(Magalhães et al, 2016). No nosso trabalho também houve associação com médicos 

mais jovens, com menor tempo de atuação na profissão, que trabalhavam em 

plantão noturno e sedentários, não sendo observada diferença entre os gêneros. 

Um dos principais fatores desencadeantes da SB é a extensa carga horária 

laboral. Segundo Moreira et al (2018), a falta de contrato fixo de trabalho é uma 

condição que acarreta incerteza sobre o futuro do profissional na instituição. Por 

isso, é necessário que haja o vínculo contratual para aumentar a valorização do 

trabalhador e reduzir o número de conflitos, de modo a permitir que os médicos 

foquem suas atenções na qualidade do atendimento e aumentem o grau de 

envolvimento com o trabalho. 

O presente estudo encontrou correlação entre SB e condições inadequadas 

de trabalho, que podem colocar os profissionais de saúde em risco para SB, em 

decorrência do aumento dos níveis de estresse impostos para o exercício 

profissional em condições sub-ótimas para prestação do ato médico (Bilge, 2016). 

Este trabalho observou correlações entre os domínios de SB e a QV, 

exaustão emocional e despersonalização, que apresentaram correlações moderadas 

com a maioria dos domínios da QV e baixa para a realização profissional. Na 

literatura, há poucos trabalhos que pesquisaram essas informações. Costa (2018) 
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pesquisou essa relação em médicos residentes de Fortaleza e os resultados 

demonstraram correlações importantes entre EE e os domínios de QV avaliados, já 

em relação à DP e RP os resultados mostraram associações no máximo moderadas. 
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6 CONCLUSÕES 

Os médicos participantes da pesquisa com atuação no centro cirúrgico dos 

hospitais de Mossoró são predominantemente do sexo masculino, jovens, em união 

conjugal, com filhos, com menos de 10 anos de atuação na profissão, possuindo 

especialização ou residência médica e trabalham nos turnos diurno e noturno em 

pelo menos 2 hospitais da cidade. 

No geral, os profissionais possuem uma boa QV para todos os domínios. Para 

a maioria dos domínios uma maior carga horária de trabalho influencia 

negativamente na QV, enquanto número de filhos, maior titulação profissional, 

tempo de atuação na especialidade, prática de atividade física e melhores condições 

técnicas e do ambiente de trabalho permitem uma melhor QV. A especialidade não é 

um fator que influencia a QV no grupo estudado. 

A prevalência de SB na amostra foi de 35%, sendo que 31% e 11% 

apresentaram escores altos para esgotamento emocional e despersonalização, 

respectivamente e 18% baixa realização profissional, características estas 

definidoras da SB. 

Para os desfechos, observaram-se correlações negativas significativas entre 

a dimensão exaustão emocional idade, número de filhos, tempo de formado e 

exercício na especialidade e condições técnicas de trabalho e positivas para número 

de horas semanais de trabalho diurno e noturno, horas semanais de trabalho 

noturno aos finais de semana e horas semanais em regime de plantão. Para a 

dimensão despersonalização percebeu-se correlação negativa e com significância 

estatística apenas para a variável número de filhos e condições técnicas de trabalho 

e positivas para número de horas semanais de trabalho diurno e noturno. Para a 

dimensão realização profissional houve correlação positiva apenas para horas 

semanais em consultório/ambulatório. A especialidade do médico não influenciou na 

prevalência de SB. 

Algumas dificuldades foram encontradas para concretizar este trabalho. Pode-

se destacar a resistência de alguns profissionais em responder o instrumento de 

coleta de dados, que foi justificado principalmente pela falta de tempo, devido à 

jornada de trabalho, justamente um dos fatores desencadeantes da SB. Geralmente 

o trabalho é em escalas e há grande quantidade de trocas de plantões. Assim não 
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foi possível encontrar determinados profissionais no local de trabalho para o 

preenchimento do questionário. 

Além disso, uma limitação da pesquisa foi a ausência de uma padronização 

para definir a SB. Na literatura há diferentes classificações, o que favorece uma 

diversidade de resultados possíveis, a depender da classificação utilizada, além de 

dificultar comparações com estudos nacionais e internacionais. Outra limitação é o 

caráter transversal da pesquisa, que não permite inferir o tempo de exposição e 

desenvolvimento da SB, desta forma, não permitindo definir casos novos e antigos 

da síndrome. 

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que esta pesquisa possibilitou a 

identificação de fatores associados à presença de SB, bem como sobre a QV na 

amostra estudada. Espera-se que os resultados obtidos no presente estudo possam 

subsidiar possíveis intervenções que sejam voltadas à saúde do trabalhador e, por 

conseguinte, proporcionar uma melhora na assistência prestada por esses 

profissionais nos serviços de saúde. 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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