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 “O Senhor guardará a tua entrada e a tua  

saída, desde agora e para sempre.” 

(Salmo 121:5) 



RESUMO 

 

Objetivo: Este trabalho objetivou estudar a prevalência da síndrome de Burnout entre 

profissionais de Enfermagem da assistência maternoinfantil de Mossoró-RN e investigar 

associações com variáveis demográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde. 

Metodologia: Estudo epidemiológico, de corte transversal, descritivo e com abordagem 

quantitativa. Foi desenvolvido na única unidade de referência, pública, destinada 

exclusivamente à atenção maternoinfantil, da região oeste, alto-oeste e vale do Açu,  do 

Estado do Rio Grande do Norte, localizada na cidade de Mossoró. A amostra foi de 223 

profissionais de enfermagem da Maternidade Almeida Castro. Foram excluídos os 

profissionais que estavam de férias, afastados ou que receberam aposentadoria durante o 

período da coleta de dados. A coleta de dados ocorreu através de dois instrumentos 

autoaplicáveis: 1) questionário com dados sociodemográficos, ocupacionais, psicossociais e 

de saúde em geral e 2) Maslach Burnout Inventory (MBI) na versão Human Services Survey, 

entre os meses de junho de 2017 e abril de 2018. Realizou-se análise descritiva e bivariada 

através do teste Qui². As médias de cada dimensão foram comparadas através do teste t de 

Student Resultados: A prevalência da Síndrome de Burnout foi de 57,39%. Predominou o 

gênero feminino (90,1%), casados (52,5%), técnicos de Enfermagem (79,8%), com um filho 

ou mais (71,7%) e com mais de 30 anos de idade. A maior parte dos trabalhadores não tinha 

outro vínculo empregatício (68,2%), não possuía escala extra (83,4%) e trabalhava em setores 

fechados (57,0%). A dimensão Exaustão Emocional mostrou associação significativa com as 

variáveis referentes a Carga horária (p=0,017), Filhos (0,003), Escolaridade (p=0,015), Cargo 

(p=0,024) e Turno (p=0,003), enquanto que a Realização Profissional mostrou associação 

com as variáveis Trabalho exclusivo na instituição (p= 0,043), Setor (p=0,044) e Atividade de 

lazer (p=0,013). Já o desfecho A variável dependente Despersonalização não mostrou 

associação com nenhum das variáveis independentes estudadas. Conclusão: Várias 

associações encontradas confrontaram os padrões propostos pela literatura, indicando a 

necessidade de novos estudos para confirmação dos achados. Visando melhorar a qualidade 

de vida dos profissionais e o serviço prestado por eles, é essencial reconhecer a importância 

de se discutir e combater o adoecimento mental. 

Palavras-chaves: Esgotamento profissional; Equipe de Enfermagem; Prevalência. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Objective: This research aimed to study the prevalence of the Burnout Syndrome between 

Nursing professionals of maternal infant assistance of Mossoró-RN and investigate 

associations with demographic, occupational, psychosocial and health variables. 

Methodology: Epidemiological study, cross-sectional, descriptive and with quantitative 

approach. It was developed in the only reference unit, public, exclusively designated to the 

maternal-infant attention, at west region, high west and Vale do Açu, of Rio Grande do Norte 

State, located at Mossoró city. The sample was of 223 nursing professionals at Almeida 

Castro Maternity. It were excluded the professionals that were on vacations, away from work 

or that received retirement during the period of time of the data collect. The data collect 

occurred through the two instruments self-applied: 1) questionnaire with sociodemographic, 

occupational, psychosocial and general health data and 2) Maslach Burnout Inventory (MBI) 

in Human Services Survey version, between the months June 2017 and April 2018. It was 

made descriptive and bivariate analysis through the Chi-squared Test. The medias of each 

dimension were compared through the T Student test. Results: The prevalence was of 

57,39%. Prevail the female gender (90,1%), married (52,5%), Nursing technicians (79,8%), 

with one child or more (71,7%) and with more than 30 years old. The most part of the 

workers has not other employment relationship (68,2%), has not extra scale (83,4%) and 

worked in closed sections (57,0%). The Emotional Exhaustion dimension showed significant 

association with the variable referring to the Extra time (p=0,017), Child (0,003), Schooling 

(p=0,015), Post (p=0,024) and Shift (p=0,003), while the Professional Achievement showed 

association with the variables Exclusive work in the institution (p=0,043), Section (p=0,044) 

and Leisure activity (p=0,013). The dependent variable Depersonalization did not show 

association with any of the independent variable studied. Conclusion: A lot of associations 

found confronted the patterns proposed by the literature, indicating the need of new studies to 

confirm what was found. Aiming to improve the life quality of the professionals and the 

service provided by them, it is essential to recognize the importance of discuss and fight 

against the mental disease. 

Keywords: Burnout; Nursing; Prevalence. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O desenvolvimento intenso da sociedade capitalista vem influenciando de forma direta 

o processo produtivo e consequentemente, o modo de viver dos trabalhadores no âmbito 

individual e coletivo. O trabalho, antes considerado exclusivamente uma fonte de subsistência 

humana, ganhou maior sentido e tornou-se um meio de caracterizar e identificar os seres 

humanos, acumular riquezas e ascender socialmente (Luz et al., 2017). 

Complementando o exposto, Dejours (2004) enfatiza o papel do trabalho como fator 

que carateriza os seres humanos, constituindo sua identidade e subjetividade, determinando 

questões culturais, sociais, de qualidade de vida, entre outros. Em decorrência de tamanha 

importância, o trabalho interfere diretamente na vida e na saúde da população (Brasil, 2014). 

Destarte, diversos estudos vêm comprovando a associação entre os mecanismos 

psíquicos e fisiológicos gerados pelo estresse e o ambiente de trabalho. Brasil (2001) e Luz et 

al. (2017) afirmam que os determinantes da saúde do trabalhador podem ser condicionados 

por fatores sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais que influenciam as condições 

de vida e os fatores de risco ocupacionais (físicos, químicos, mecânicos e da organização 

laboral).  

Nos últimos anos, as discussões sobre a relação trabalho e sofrimento psíquico vem 

ganhando espaço nos estudos científicos, devido aos números crescentes de absenteísmo, 

afastamentos temporários e aposentadorias precoces. Decorrentes, dentre outros fatores, por 

quadros de estresse, depressão, ideias suicidas, insatisfação profissional e Síndrome de 

Burnout (Silva et al., 2015; Kleinubing et al. 2013; Ferrari et al., 2012).  

Dados estatísticos da Previdência Social mostram que os transtornos mentais e 

comportamentais vem oscilando entre a segunda e terceira causa de afastamento de 

trabalhadores  e concessão de auxílio doença no Brasil. Em 2016, foram  267.364, superando 

o número de afastamentos decorrentes de neoplasias (Brasil, 2014; Brasil, 2016).  

Nesse contexto, a Síndrome de Burnout é um dos principais exemplos de distúrbio 

relacionado diretamente ao trabalho. Caracteriza-se como uma síndrome psicológica 

resultante da exposição a estressores presentes no contexto laboral e constituindo um 

relevante problema psicossocial da atualidade, devido o estilo de vida e ritmo de trabalho do 

homem moderno (Maslach, 1992; Portela, et al.2015,  Sanchez,et al., 2018). 

Apesar de, nos últimos anos, diversas pesquisas confirmarem a associação entre 

estresse e trabalho, ainda são percebidas fragilidades na identificação, diagnóstico e 
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notificação, o que aponta certa invisibilidade quanto as questões relacionadas ao trabalho no 

âmbito da Saúde Pública e do SUS. (Brasil, 2014) 

Nesse sentido, a experiência da autora como Enfermeira assistencial em uma 

Maternidade de Alto Risco e o contato com situações desgastantes, como ritmo intenso de 

trabalho, jornadas noturnas, privação de descanso, sobrecarga de trabalho, falta de insumos e 

regime de rodízio entre setores, foram elementos que fomentara a escolha da temática.  

Os elementos supracitados ganharam relevância por ocasião da realização do 

levantamento bibliográfico para construção da fundamentação teórica deste trabalho. Pode-se 

perceber a inexistência de estudos em cenários de atenção maternoinfantil nacionalmente, 

tendo em vista que a maior parte dos estudos são realizados em serviços de urgência e 

emergência ou em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).  

Nesse sentido, considerando a importância da Saúde maternoinfantil no que se refere 

ao enfrentamento da morbimortalidade materna e perinatal no Brasil. De acordo com 

Hildingsson et al. (2013) um dos fatores de maior influencia para o desgaste desses 

trabalhadores é a saúde mental prejudicada. Nesse sentido, o presente estudo  traz a 

possibilidade de melhorias para a força de trabalho envolvida nesse processo de cuidado, ao 

passo que visa trazer respostas acerca da saúde mental dos profissionais e sua relação com os 

processos de trabalhos.  

Complementando o exposto, estudos internacionais afirmam que cerca de 30% a 65% 

de profissionais dessa área, apresentam níveis moderados a altos de Burnout em países como 

Austrália (Creedy et al., 2017), Jordânia, (Fenwick et al., 2013) e Noruega (Henriksen e 

Lukasse, 2016). Desse modo, o fato de discutir a temática no âmbito da atenção 

maternoinfantil no Brasil, confere um caráter inovador à pesquisa e pode incentivar a 

realização de trabalhos semelhantes nas demais regiões do país. 

Diante do exposto, acredita-se que seja relevante desvelar a ocorrência da síndrome e 

os possíveis riscos para seu surgimento, a fim de apontar estratégias de enfrentamento desta e 

outras patologias relacionadas ao trabalho. Desta feita, foram feitos os seguintes 

questionamentos: Qual a prevalência da síndrome de Burnout entre profissionais de 

enfermagem da assistência maternoinfantil de Mossoró-RN? Quais fatores associados ao 

desenvolvimento da síndrome de Burnout, estão presentes, no contexto dos profissionais 

citados?  

Estudos como este poderão trazer contribuições valiosas para a saúde do trabalhador e 

para a Enfermagem, tendo em vista que possibilitará a descrição de um fenômeno que ainda é 
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pouco estudado no contexto de profissionais de Enfermagem que trabalham na assistência 

maternoinfantil e compreende um dos grandes problemas psicossociais da atualidade.  

Além disso, a pesquisa fornecerá informações e dados acerca da situação atual da 

saúde mental dos profissionais de enfermagem, subsidiando assim, pesquisas futuras; outro 

ponto relevante se refere à construção de conhecimentos por parte dos profissionais 

participantes e para os quais o trabalho será divulgado, sobre a temática, haja vista que muitos 

ainda desconhecem ou conhecem restritamente a síndrome de Burnout, como ela se 

desenvolve e materializa no cotidiano. 

 

1.1 SAUDE DO TRABALHADOR E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL 

 

O trabalho compreende um aspecto essencial na vida dos indivíduos e de grande 

relevância para a história da humanidade. A depender do contexto em que os sujeitos estão 

Inseridos, assume diferentes significados, podendo tanto conferir dignidade, reconhecimento e 

realização, como também ser uma fonte de desgaste e sofrimento, influenciando diretamente 

as relações e interações sociais (Ferreira e Lucca, 2015). 

Complementando o exposto, Dejours et al. (1994) e Codo (2002) enfatizam o papel do 

trabalho como gerador de significações psíquicas, orientadas pelas relações sociais que 

ocorrem no trabalho e que interferem diretamente na identidade e no equilíbrio do 

trabalhador. Nesse sentido, as características próprias da relação trabalho-sujeito resultam em 

elaborações psíquicas de prazer-sofrimento. Os autores afirmam que o prazer é materializado, 

quando despertados sentimentos de valorização e reconhecimento, ao passo que o sofrimento 

é experimentado quando ocorrem situações de desgaste no trabalho. 

No Brasil, a relação trabalho/saúde-doença, de fato ganhou espaço nas discussões das 

políticas públicas de saúde, a partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal e 

das Leis Orgânicas 8080 e 8142, ambas de 1990, que regulamentam o Sistema Único de 

Saúde (SUS). (Perez et al, 2017) 

Sendo assim, além de definir a saúde como direito de todos os cidadãos, e 

responsabilidade do Estado, a Legislação preconiza que o processo saúde doença pode ser 

determinado por fatores biológicos, psicológicos, socioculturais, econômicos, ambientais e 

políticos, dentre eles, o acesso a bens de consumo. (Perez et al.,2017). No entanto, apenas em 

2002 foi criada a Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador (RENAST) com o 

objetivo de difundir ações de saúde do trabalhador em articulação com os demais níveis de 

atenção do SUS. 
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Posteriormente, em 2012, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora 

(PNSTT), trouxe dentre outros objetivos, a incorporação da categoria trabalho como 

determinante do processo saúde-doença e sua inclusão nas ações de investigação, promoção, 

proteção, diagnóstico, tratamento e recuperação dos trabalhadores, com vistas a prestar um 

atendimento integral às necessidades de saúde dos profissionais (Brasil, 2002; Brasil, 2012)  

Complementando o supracitado, Dantas (p.30, 2011) afirma que “o objeto da saúde do 

trabalhador pode ser definido como o processo de saúde-doença dos homens em sua relação 

com o trabalho”. Sabe-se que a dinamicidade desta relação e as mudanças históricas e sociais 

que ocorrem ao longo do tempo, dão origem a transformações nas relações de trabalho, na 

forma de atuação dos profissionais e na qualidade do trabalho desenvolvido, modificando 

assim, os determinantes do processo saúde-doença (Bahia, 2014) 

Atualmente, as formas de reestruturação de produção e organização dos processos de 

trabalho, visando melhorias na produtividade, tem tornado o ambiente de trabalho gerador de 

novos riscos aos trabalhadores. Nesse contexto, fatores como o ritmo intenso de trabalho, 

jornadas muito longas, cobrança relacionada ao tempo e aos prazos, monotonia das tarefas, 

multiplicidade de papéis, pouca autonomia, conflitos interpessoais, insegurança no emprego, 

somados às condições e respostas individuais de cada trabalhador, podem influenciar de 

forma negativa a sua saúde física e mental destes sujeitos (Brasil, 2001; França et al. 2012; 

Bahia, 2014). 

 De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, quando o trabalho se adapta 

às condições de vida do trabalhador e os riscos existentes são controlados, existe um 

favorecimento para sua saúde física e mental (Ilo, 2011). Corroborando com o exposto, Brasil 

(2001) e Martins et al. (2006) afirmam que situações nas quais existe liberdade dos 

profissionais para utilizar suas habilidades e para exercer controle do processo de trabalho, 

favorecem o alcance da sensação de prazer, bem-estar e a satisfação profissional. Ocorrendo o 

inverso, em situações em que o trabalho é desprovido de significação e reconhecimento. 

Nesse ínterim, Brasil (2001) e Bahia (2014) consideram que alguns fatores podem 

implicar em impactos potenciais para a saúde mental dos trabalhadores: 1) Fatores 

psicossociais, refrentes à organização e divisão do trabalho; 2) Assédio moral no trabalho e 3) 

Risco químico, referente à exposição a substâncias neurotóxicas que causam distúrbios 

agudos e crônicos no sistema nervoso central, bem como o uso de álcool de forma excessiva e 

desordenada. Os transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho resultam 

não apenas de fatores isolados, mas da associação dos contextos laborais com o corpo e o 

aparato psíquico dos trabalhadores (Brasil, 2001). 
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Desta forma, dados do Anuário Estatístico da Previdência Social apontam que os 

transtornos mentais corresponderam à terceira causa de concessão de auxílio doença e 

afastamento de trabalhadores no ano de 2016. Foram contabilizados 251.779, em 2014, 

211.796 em 2015 e atingindo 267.364 em 2016, superando até mesmo o número de 

afastamentos decorrentes de neoplasias (Brasil, 2014; Brasil, 2016).  

 

 

1.2 O TRABALHO EM SAÚDE  

 

O processo de trabalho é definido como a transformação de um de terminado objeto 

em produto ou serviço, através da ação consciente e intencional do ser humano, com auxílio 

de ferramentas específicas, resultando em algo que tenha valor para o próprio ser humano 

(Marx, 1994). 

A compreensão da organização do trabalho e da sua finalidade é imprescindível para o 

entendimento da realidade social na qual se está inserido. Todas as formas de trabalho 

existentes envolvem a transformação da natureza e ao mesmo tempo, do sujeito que o 

executa. No entanto, os processos de trabalho são variados e demandam técnicas, matérias-

primas, organização e trabalhadores diferentes, tendo em vista que possuem objetos distintos 

(Merhy e Franco, 2014)  

Nesse sentido, o trabalho em saúde, consiste em uma modalidade de trabalho 

específico e essencial para a sociedade, uma forma de produção não material, que envolve o 

cuidado, baseado em inter-relações e no vínculo entre os sujeitos envolvidos (Souza, et al., 

2013). 

Complementando o exposto, Merhy e Franco (p. 281, 2014) afirmam que “nas 

sociedades de direito à saúde, como a brasileira, de acordo com sua constituição de 1988, o 

‘trabalho em saúde’ deve pautar-se pelo ‘referente simbólico’: ato de cuidar da vida, em geral 

[...]”, ou seja, o objeto do trabalho em saúde é a necessidade de saúde do sujeito e da 

coletividade na qual ele vive e produz. 

Atualmente no Brasil, diversos fatores negativos no Sistema de Saúde dificultam a 

oferta de serviços adequados e eficazes no que se refere às necessidades de saúde da 

população. Tal fato, gera insatisfação tanto de usuários, como de profissionais no que se 

refere ao atendimento ofertado. (Rodrigues e Araújo, 2001; Lima, 2016).  

Embora, o trabalho em saúde tenha como objetivo o atendimento e resolução dessas 

necessidades, quando se atua em instituições de saúde, os riscos muitas vezes inerentes ao 
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ambiente de trabalho, podem expor o profissional de saúde a diversos danos durante sua 

carreira (Copetti, 2011; Carrara et al, 2015) 

Devido a associação de fatores como condições de trabalho, baixa remuneração, o 

contato constante com situações de vulnerabilidade, enfermidades e morte, o exercício da 

Enfermagem, proporciona um risco maior para o estresse e o surgimento de doenças 

ocupacionais, tanto físicas, como psíquicas (Cooper e Mitchel, 1990; Ascari, 2015).  

No Brasil, o maior contingente de profissionais de Saúde é representado pela 

Enfermagem. Em setembro de 2018, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 

contabilizou um total de 2.102. 160 trabalhadores registrados em todo o país, sendo 507.132 

Enfermeiros, 1.171.756 Técnicos de Enfermagem, 422.928 Auxiliares de Enfermagem e 344 

Obstetrizes (Cofen, 2018).  

São características comuns a esses profissionais, as jornadas múltiplas e o ritmo de 

trabalho intenso, bem como a sobrecarga, devido dimensionamento insuficiente de 

profissionais e pouco tempo de descanso, além das condições inadequadas de trabalho, 

sobretudo nos serviços públicos Como consequência, os trabalhadores sofrem alterações no 

padrão de sono, alimentação e atividades sociais, afetando assim sua qualidade de vida e 

gerando impactos biológicos, comportamentais e profissionais. (França et al., 2012; Ruback, 

2018) 

 

1.3 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Diante do exposto, como resposta ao estresse ocupacional crônico, o trabalhador pode 

desenvolver a Síndrome de Burnout (SB) que pode ser definida como uma forma de estresse 

psicológico materializado através de exaustão, diminuição ou ausência de motivação e 

sentimento de insuficiência em relação ao trabalho (Leiter & Maslach, 2009). Os autores 

afirmam que esse processo de adoecimento pode ser desencadeado pela má adaptação a um 

trabalho estressante e com alta carga tensional, por um período prolongado (Maslach et al., 

2001). 

O termo em inglês constituído das palavras burn (queimar) e out (fora), traduzido para 

o português como “queimar para fora”, sugerindo um processo de desgaste e exaustão física e 

mental associados aos processos de trabalho dos indivíduos (Jaquecs e Codo, 2002; Silva et 

al., 2015; Dias e Teixeira, 2012). 

 O primeiro estudo a discutir a síndrome, no sentido que se trabalha atualmente, foi 

realizado em 1974 pelo psicólogo clínico Herbert Freudenberg, seguido e aprimorado 
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posteriormente pela psicóloga social Christina Maslach, que em 1976 desenvolveu pesquisas 

que enfocavam a ocorrência da síndrome em pessoas que trabalhavam em áreas humanísticas, 

como profissionais de saúde, advogados, bombeiros, dentre outros (Cardoso, 2015; Silva et 

al. 2015). 

No Brasil, a Síndrome de Burnout foi incluída na lista de Transtornos Mentais e do 

Comportamento Relacionados ao Trabalho, por meio do decreto nº 3.048 de 06 de maio de 

1999. Atualmente é classificada no grupo V da CID-10 (Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados ao Trabalho), com código Z-73.0, 

inserido no item “Problemas relacionados com a organização de seu modo de vida” e é  e 

denominada, em português como “sensação de estar acabado ou síndrome do esgotamento 

profissional” (Brasil, 2001). 

Compreende portanto, um processo de resposta crônica a estressores emocionais e 

interpessoais no trabalho. Dessa forma, vem sendo descrita como resultante da vivência em 

um contexto complexo de relações sociais no trabalho, tornando um profissional que antes era 

motivado e afetivamente envolvido no trabalho, gradativamente desinteressado, insatisfeito, 

desgastando-o a um ponto no qual se considera que ele se “queima” completamente e deixa 

funcionar (Brasil, 2001) 

 Atualmente, a definição da Síndrome utilizada nas pesquisas científicas é a de 

Maslach e Jackson (1981), segundo a qual, a mesma é caracterizada como um conjunto de 

sintomas físicos e psicológicos que compreende três aspectos relacionados, a saber: 1) 

exaustão emocional (sentimentos de desgaste emocional, esvaziamento afetivo, falta de 

energia e entusiasmo); 2) despersonalização (alterações nas atitudes do profissional: reação 

negativa, insensibilidade ou afastamento excessivo do público alvo dos seus serviços; 3) 

diminuição do envolvimento pessoal no trabalho ou diminuição da realização profissional 

(sentimento de incompetência e de insucesso no trabalho, baixa auto-estima) (Brasil, 2001; 

Campos, et al. 2015). 

Maslach apud Ruback (2018) e Tamayo (2009) afirmam que o surgimento da SB está 

relacionado a um processo de esgotamento energético, materializado através de sentimento de 

exaustão e fracasso decorrentes da diminuição ou escassez de recursos de enfrentamento por 

parte do sujeito. Ou seja, existe um desajuste entre o indivíduo e seu trabalho.  

Nesse sentido, a SB pode manifestar-se por meio de quatro tipos de sintomas: 1) 

físicos (alterações do sono, fadiga, alterações gastrointestinais, cardiovasculares e 

respiratórias, dores musculares e osteomusculares); 2) psíquicos (déficit de atenção, 

ansiedade, alterações da memória, mudanças de humor, frustração); 3) comportamentais 
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(negligência no trabalho, irritabilidade, agressividade, dificuldade para relaxar, indiferença e 

dificuldades de relacionamento) e 4) defensiva (isolamento, ironia e atitudes cínicas) (Silva e 

Marcucci, 2009) 

De acordo com Brasil (2001) a síndrome afeta, preferencialmente, profissionais que 

lidam diretamente com pessoas, como os da educação, segurança e saúde. Dentre esses, os 

mais vulneráveis ao estresse são os profissionais da saúde, com destaque para os enfermeiros 

e suas equipes de enfermagem, tendo em vista o contexto de trabalho permeado por muita 

responsabilidade, conflitos e contato contínuo e direto com o paciente (Aquino, 2005; Ferreira 

e Lucca, 2015). 

Além disso, no cenário laboral hospitalar a pressão e as dificuldades de adaptação 

tornam-se ainda mais impactantes, pois nesse contexto predominam cargas excessivas e 

prolongadas de trabalho, contato constante com angústia e situações limitantes, permeadas por 

altos níveis de tensão e risco (Meneghini et al., 2011; Silva et al. 2015).  

Essa realidade pode submeter os profissionais a um ciclo vicioso, comprometendo as 

qualidade da assistência e gerando prejuízos tanto financeiros, como organizacionais para a 

instituições de saúde (Ruback, 2018). Pode-se considerar, portanto, que o O Burnout é uma 

reação de defesa à cronificação do estresse ocupacional que atingiu limites intoleráveis 

(Souza, 2012).  

Para avaliação da ocorrência da SB são utilizados instrumentos distintos de acordo 

com área de atuação profissional. Nos casos de profissionais da Saúde, utiliza-se o Maslach 

Burnout Inventory (MBI), na versão Human Services Survey, o qual foi desenvolvido por 

Christina Maslach e Susan Jackson em 1978 e revisado posteriormente. O instrumento é 

composto por 22 itens que avaliam as três dimensões da síndrome através de uma escala de 

pontuação do tipo Likert que vai de zero (0), equivalente a “nunca”, a seis (6), equivalendo a 

“todos os dias”. Nesse contexto, cada subescala corresponde às três dimensões de Burnout: 

esgotamento ou exaustão emocional (EE), despersonalização (DE) e realização pessoal (RP).  

A EE é medida através de nove questões do instrumento, enquanto DE é mensurada 

por cinco dos itens e RP é aferida por oito itens. Faz-se relevante destacar que o MBI avalia 

os índices de Burnout de acordo com cada dimensão separadamente. Sendo assim, altos 

escores em EE e DE e baixos escores referentes à RP indicam alto nível de Burnout (Maslach 

e Jackson, 1981). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Verificar a prevalência da síndrome de Burnout em profissionais de Enfermagem da 

assistência maternoinfantil de Mossoró-RN, bem como, investigar associações com 

variáveis demográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar o perfil sócio demográfico dos profissionais de Enfermagem da assistência 

maternoinfantil de Mossoró-RN.  

- Estimar a prevalência da SB nas equipes de Enfermagem da assistência maternoinfantil de 

Mossoró-RN e comparar os escores das dimensões Exaustão Emocional, Despersonalização e 

Realização Profissional com a literatura. 

- Verificar associações entre variáveis demográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde 

em geral com o desenvolvimento de síndrome de Burnout em profissionais de Enfermagem da 

assistência maternoinfantil de Mossoró-RN.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico de prevalência, do tipo transversal, tendo em 

vista que, visa através de um recorte temporal, descrever a ocorrência da Síndrome de 

Burnout na população estudada e averiguar a associação de determinados fatores com seu 

surgimento. Caracteriza-se ainda, como uma pesquisa observacional e descritiva.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo foi realizado no município de Mossoró, localizado na região oeste do Estado 

do Rio Grande do Norte e na região Nordeste do Brasil, com uma área 2.099, 333 km² e 

distante 281,8 km da capital (Natal). De acordo com o último censo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tinha uma população composta por 

259.815 habitantes no ano de 2010, dos quais 65.190, ou seja, 22,3% possuíam alguma 

ocupação, correspondendo ao 2º lugar do Estado nesse quesito e 110º no país (IBGE, 2018). 

 

 

Figura 1 – Mapa da localização do município de Mossoró.  

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Mossor%C3%B3#/media/File:Brazil_Rio_Grande_do_Norte_Mossoro_location_map.svg 
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A população da pesquisa foi composta por profissionais da enfermagem que trabalham 

na assistência maternoinfantil de Mossoró-RN. De acordo com a lei 7.498/86 o exercício da 

Enfermagem é realizado privativamente por Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 

Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, respeitando os respectivos graus de habilitação. 

(Brasil, 1986). Dados do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem) mostram que 

atualmente, no Rio Grande do Norte, existem 34.790 profissionais de Enfermagem, dos quais, 

8.592 são enfermeiros e 26.198 são técnicos e auxiliares de Enfermagem. (Cofen, 2018) 

A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística por conveniência, a qual 

visa obter uma amostra de elementos convenientes de forma não aleatória, de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos no momento da coleta.  

O estudo foi realizado no Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC) também 

denominado Casa de Saúde Dix-Sept Rosado (CSDR), atualmente a única Maternidade que 

atende toda a demanda  de  procedimentos ginecológicos, obstétricos e neonatais de Mossoró 

e regiões circunvizinhas, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A referida instituição foi fundada em 19 de abril de 1941 e presta assistência à saúde 

da população de Mossoró e região oeste e denominada Associação de Proteção e Assistência a 

Maternidade e a Infância de Mossoró (APAMIM).  Está localizada na Rua Juvenal Lamartine, 

nº 334, no bairro Santo Antônio.  De acordo com a administração, desde 2014, a gestão da 

instituição é feita por uma junta interventora, que por determinação de uma de intervenção 

judicial atua conjuntamente e com o apoio do Ministério Público Estadual do Trabalho 

visando otimizar a assistência e organização da saúde para parturientes e recém-nascidos. È 

mantida por meio de recursos financeiros das três esferas de Governo e atende também 

demanda de convênios de saúde. 

O hospital é reconhecido pelo Ministério da Saúde, como Hospital Amigo da Criança 

e da Mulher e é referência em gestação de baixo e alto risco para toda a região circunvizinha. 

Possui 180 leitos entre os setores de Acolhimento com classificação de Risco, Pré-parto, 

Central de Material esterilizado (CME), Alojamentos Conjuntos, Setor de Testes e vacinação, 

Centro Cirúrgico, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Convencional (UCINco), 

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru (UCINca), Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) Adulto e Neonatal (Sesap, 2016). 

A instituição possui também posto de coleta e distribuição de leite humano, vinculado 

ao Banco de leite humano do Estado e laboratório de análises e diagnóstico completo. 

Realizando uma média de 18,5 partos por dia, dos quais 10% são de recém-nascidos de baixo 

peso, 15% de recém-nascidos prematuros, 47% de mulheres de Mossoró e 53% de pacientes 
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procedentes de outras regiões, inclusive de Estados vizinhos, como Ceará e Paraíba (Lima, 

2018). 

Tendo em vista que, atualmente o município conta com essa maternidade, optou-se por 

desenvolver a pesquisa com todos ou a maior parte possível dos trabalhadores. Sendo assim, 

realizou-se um levantamento com o setor de recursos humanos da instituição e constatou-se 

que a mesma contava com o total de 265 profissionais de Enfermagem, sendo 46 enfermeiros 

e 219 técnicos de enfermagem. 

  

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Mediante autorização da administração do hospital, foram realizadas visitas na 

instituição para comunicar aos coordenadores dos setores sobre a coleta de dados, para que os 

mesmos informassem suas equipes sobre a pesquisa. A pesquisadora responsável compareceu 

aos setores hospitalares durante os três turnos de trabalho (matutino, vespertino e noturno) em 

dias diferentes, buscando abranger o maior número possível de colaboradores da instituição.  

Durante as visitas, foram apresentados aos profissionais, os objetivos, benefícios e os 

instrumentos de coleta de dados da pesquisa. Em seguida, os mesmos foram convidados a 

participar do estudo. A pesquisadora permaneceu no local para recolher os instrumentos de 

coleta de dados, após seu preenchimento. 

Foram incluídos no estudo, profissionais de enfermagem de nível médio e superior que 

exerciam suas atividades na instituição; por um período mínimo de seis meses na área; e 

concordaram em participar da pesquisa assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Não participaram da pesquisa aqueles que estavam de férias ou afastados 

das atividades, bem como aqueles que se aposentaram durante o período da coleta de dados 

que ocorreu entre os meses de junho de 2017 a abril de 2018. 

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados, ambos autoaplicáveis. Para 

avaliar a ocorrência da síndrome de Burnout, foi utilizado o Maslach Burnout Inventory 

(MBI-HSS) – Inventário de Burnout de Maslach, na versão Human Services Survey, que 

encontra-se em anexo. Esse instrumento é atualmente o mais aplicado para esse fim, foi 

elaborado por Maslach e Jackson (1981) e validado por Tamayo em 1997 e Benevides-Pereira 

(2001).  

O MBI-HSS é composto por 22 itens que avaliam as três dimensões da síndrome 

através de uma escala de pontuação do tipo Likert segundo a qual o zero para “nunca”, um 

para “uma vez ao ano ou menos”, dois para “uma vez ao mês ou menos”, três para “algumas 
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vezes ao mês”, quatro para “uma vez por semana”, cinco para  “algumas vezes na semana” e 

seis para “todos os dias”. Nesse contexto, as subescalas que aferem as três dimensões de 

Burnout são: esgotamento ou exaustão emocional (EE), despersonalização (DE) e realização 

pessoal (RP). A Exaustão emocional é aferida através de nove questões (1,2,3,6,8,13,14,16 e 

20), a dimensão Despersonalização é medida por meio de 5 itens (5,10,11,15 e 22) e a 

Realização profissional é aferida através de oito questões (4,7,9,12,17,18,19 e 21). 

No Brasil, ainda não há padronização referente aos pontos de corte para a classificação  

da Síndrome de Burnout, em baixo, médio e alto, de acordo com a versão original de 

Maslach, fato que permite que várias padronizações sejam utilizadas nos estudos, resultando 

em prevalências diferentes para as mesmas categorias profissionais.  

No presente estudo, adotou-se a padronização criada por Lautert (1995) que em sua 

tese de doutorado, traduziu e validou a versão original para a língua portuguesa, adotando 

linhas de corte em quartis que serão expostos na tabela a seguir (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Pontos de corte para as dimensões da Síndrome de Burnout (Exaustão emocional, Despersonalização 

e Realização profissional. 

 

Dimensões da Síndrome Pontos de Corte 

Exaustão Emocional  

Baixo ≤ 10 

Médio 11 a 21 

Alto >21 

Despersonalização  

Baixo ≤ 2 

Médio 3 a 8 

Alto >8 

Realização Profissional  

Baixo ≤20 

Médio                   21 a 27 

Alto                     >27 

Fonte: Lautert, 1995. 

 

O segundo instrumento compreendeu um questionário elaborado pela pesquisadora, 

baseado na bibliografia utilizada (Apêndice A). As questões objetivas visaram obter 
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informações sobre variáveis sociodemográficas (sexo, idade, situação conjugal, existência de 

filhos), ocupacionais (grau de escolaridade, tempo de trabalho e formação, regime de 

trabalho, carga horária, setor de trabalho, número de empregos), psicossociais e de saúde em 

geral (atividades de lazer, presença de doenças de base, utilização de medicações ou 

acompanhamento médico especializado). 

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todos os dados coletados foram organizados em uma planilha eletrônica construída no 

Microsoft Excel. Posteriormente, o banco de dados da pesquisa foi exportado para a 

plataforma do software Statistical Package the Social Sciences (SPSS®) versão 20.0, e 

verificou-se a consistência da digitação.  

Após essa estruturação foi realizada uma análise descritiva das variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde, através da qual foram obtidos os 

valores absolutos e porcentagens de cada variável. A análise dos dados obtidos através do 

MBI foi embasada na padronização dos pontos de corte supracitados (Lautert, 1995). Ou seja, 

foram criadas varáveis referentes aos graus baixo, médio e alto, através dos escores brutos 

obtidos para cada dimensão da síndrome. 

Posteriormente, testou-se a associação entre os desfechos (03 dimensões da Síndrome 

de Burnout) e todas as variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde, 

através do Teste estatítico Qui-quadrado de Pearson. Em seguida, para verificar a amplitude 

dessas associações, foram verificadas as razões de prevalência e seus intervalos de confiança.  

Essa fase da análise foi realizado de três maneiras distintas: 1) considerou-se para cada 

dimensão apenas os casos classificados como baixos e altos, sem considerar os médios; 2) 

considerou-se os baixos e altos, porém foi feita uma recategorização, transformando e 

juntando os casos médios e altos, apenas como altos; 3) considerou-se apenas os casos 

classificados como médios e altos, desconsiderando os baixos. 

Em seguida, a descrição em tabelas foi organizada considerando os desfechos alta 

Exaustão Emocional, alta Despersonalização e baixa Realização profissional respectivamente. 

Após essa etapa, foi realizado o Teste t de Student, visando comparar as médias referentes às 

dimensões de Burnout em função de cada variável independente. 
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3.5 IMPLICAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação pelo comitê de ética em pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, através da Plataforma Brasil, 

obtendo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE/SISNEP): 

64162417.2.0000.5294. O estudo teve início após recebimento de parecer favorável número 

2.048.047, de acordo com as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde. 

Todos os sujeitos que participaram do estudo foram esclarecidos quanto aos objetivos, 

a natureza e os riscos da pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   
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4 RESULTADOS  

 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Após o processo de coleta, obtiveram-se dados referentes a 223 trabalhadores de 

Enfermagem, uma amostra que corresponde a 85% do total de profissionais de Enfermagem 

da instituição. A análise descritiva da amostra está exposta na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores de frequência simples e porcentagem dos profissionais (n= 223). 

Variáveis Freq. % 

Idade    

    Menor ou igual a 30 55 24,7 

    Acima de 30 168 75,3 

Sexo   

     Feminino 201 90,1 

     Masculino 22 9,9 

Escolaridade   

     Não graduado 143 64,1 

     Graduado ou Pós-graduado 80 35,9 

Tempo de formado   

     Menor ou igual a 10 anos 152 68,1 

     Maior que 10 anos 71 31,8 

Tempo no serviço   

     ≤ 5anos 153 68,6 

     >5anos 70 31,4 

Estado civil   

     Casado 117 52,5 

     Não casado 106 47,5 

Filhos   

     Sem filhos 63 28,3 

     Com filho 160 71,7 

Cargo    
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    Enfermeiro 45 20,2 

    Outros profissionais da Enfermagem 178 79,8 

Setor   

     

     Aberto 

 

96 

 

43 

     Fechado 127 57 

Turno    

    Trabalha noturno 114 51,1 

     Não trabalha noturno  109 48,9 

Escala extra   

     Sim 37 16,6 

     Não 186 83,4 

Outro vínculo    

  Sim 71 31,8 

  Não 152 68,2 

Acompanhamento médico   

   Sim 45 20,2 

   Não 178 79,8 

Doença de base   

  Sim 47 21,1 

  Não 176 78,9 

Uso frequente de medicação   

  Sim 53 23,8 

  Não 170 76,2 

Atividade de lazer   

  Sim 204 91,5 

  Não 19 8,5 

 

Em relação às características sociodemográficas dos sujeitos do estudo, constatou-se 

que a grande maioria (90,1%) era do sexo feminino, predominando a faixa etária acima de 30 

anos. Faz-se relevante destacar que tanto para a variável idade, como para aquelas que se 

relacionam ao tempo de formado e tempo no serviço, foram utilizados pontos de corte mais 

frequentemente encontrados na literatura. (Wang et al., 2015). 
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 No que diz respeito ao estado civil, houve maior número de sujeitos casados (52,5%) e 

47,5% se declararam solteiros, divorciados, desquitados, em união estável ou viúvos. Os 

indivíduos com um ou mais filhos predominaram (71,7%) em relação àqueles que não têm 

filhos. 

 No que refere à escolaridade, a maior parte dos entrevistados concluiu o ensino médio 

e possui o curso técnico de Enfermagem (64,1%), predominando em comparação aos 

graduados e/ou pós-graduados (35,9%). É importante destacar que 43,7% (n=35) dos que 

afirmaram ter curso de graduação ou pós-graduação, executa suas atividades como 

profissional de nível médio na instituição.  

Em relação ao tempo de formado, houve predominância daqueles que concluíram seus 

cursos técnicos ou de graduação, há menos 10 anos (68,2%) e a maioria está trabalhando na 

instituição por um período inferior a 05 anos (68,6%). Além disso, predominaram 

discretamente aqueles que executam suas atividades no turno noturno (51,1%).  

 No que tange a distribuição entre setores abertos e fechados, houve maioria de 

indivíduos que exercem suas atividades nos setores fechados (57,0%) da instituição. A saber: 

Central de Material Esterilizado, Centro Cirúrgico, Unidade de Cuidados Intermediários 

Neonatais Convencional (UCINCo), Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais Canguru 

(UCINCa), Unidade de Cuidados Intensivos (UTIA), Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais (UTIN) e Setores de Apoio ao Aleitamento Materno. Os demais setores 

classificados como abertos foram: Acolhimento, Pré-parto, Alojamento Conjunto, Vacinação, 

Setor de Testes neonatais e setores administrativos.  

Em relação a existência de outro vínculo empregatício,  a maioria dos entrevistados 

trabalha exclusivamente na maternidade (68,2%) e predominaram aqueles que não possuem 

carga horária extra na instituição (83,4%). Sendo assim, executam suas atividades em apenas 

um dos turnos padronizados pela instituição (matutino, vespertino ou noturno). Enquanto os 

profissionais do matutino e vespertino trabalham diariamente, os do noturno possuem 48 

horas de folga entre os dias trabalhados.   

Em relação à saúde, a maior parte dos sujeitos não realiza acompanhamento médico 

especializado (70,8%) e também negou que apresentam algum tipo de doenças de base 

(78,9%), bem como não utilizam nenhum tipo de medicações com frequência (76,2%). Além 

disso, a maioria dos entrevistados afirma realizar algum tipo de atividade de lazer (91,5%), 

variando entre “mensalmente”, “quinzenalmente”, “semanalmente” e “diariamente”. As 

atividades de lazer mencionadas foram: exercícios físicos, participação em atividades 

religiosas e viagens/passeios com família e amigos. 
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 No que se refere aos resultados da avaliação das dimensões da SB, descritos na Tabela 

2, verificou-se que 71,1% dos profissionais apresentaram pontuação elevada para EE, 99,1% 

para DS e 85,2% para baixa Realização Profissional. 

 Tendo em vista que a ocorrência da Síndrome de Burnout pode ser considerada 

quando são encontrados altos escores para exaustão Emocional e Despersonalização e baixos 

escores para Realização Profissional (Ramirez, 1996; Maslach et al.,1997 ), contabilizou-se os 

sujeitos que atenderam às três condições, chegando a uma prevalência de 57,39%.  

 

Tabela 3 - Prevalência da Síndrome de Burnout em profissionais de Enfermagem da assistência 

maternoinfantil de Mossoró/RN, 2019. 

 

Através da realização do teste t de Student, foi possível comparas as médias de cada 

Dimensão da Síndrome para cada variável sócio-demográfica, ocupacional e de saúde em 

geral, conforme exposto na Tabela 4. Em seguida, foram atribuídas letras minúsculas do 

 

Dimensões da Síndrome  

 

  

Pontos de corte 

n  

            n= 223 

%        

%         % 

Desgaste Emocional    

   Baixo          ≤10 01 0,4 

   Médio       11 a 21 62 27,8 

   Alto          >21 160 71,7 

Despersonalização    

   Baixo          ≤ 2 01 0,4 

   Médio         3 a 8 01 0,4 

   Alto          >8        221       99,1 

Realização profissional    

     Baixo        ≤ 20 190 85,2 

     Médio      21 a 27 32 14,3 

     Alto        >27         01        0,4 
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alfabeto para representar os valores de p com resultados significativos, resultantes dos testes 

realizados. 

 

Tabela 4- Médias e desvio-padrão das dimensões da Síndrome de Burnout em relação as variáveis 

sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. Mossoró/RN, 2019.  

 

Variáveis 

Média + desvio padrão 

 

Exaustão emocional 

 

Despersonalizaç

ão 

Realização 

Pessoal 

Sexo    

Feminino 25,76 + 6,52 18,11 + 3,23 15,50+ 4,08 

Masculino 27,13 + 5,33 18,86 + 2,64 16,54+ 4,38 

    

Idade dicotomizada    

         ≤ 30 26,56 + 5,98 18,25 + 3,15 15,81+ 4,30 

         >30 25,68 + 6,56 18,17 + 3,19 15,53+ 4,06 

    

Estado civil dicotomizada    

       Casado 25,48 + 6,46 18,22 + 3,48 15,29+ 4,04 

   Não casado 26,35 + 6,37 18,16 + 2,81 15,94+ 4,18 

    

Tempo no serviço 

dicotomizado 
   

      ≤ 5 anos 25,38 + 5,94 18,24 + 3,40 15,56+ 4,11 

      >5 anos 27,02 + 7,27 18,08 + 2,63 15,68+ 4,13 

    

Tempo de formado 

dicotomizada 
   

     ≤ 10 anos 25,65 + 6,39 18,03 + 3,43 15,82+ 4,25 

     >10 anos 26,43 + 6,49 18,53 + 2,55 15,14+ 3,79 

    

Setor dicotomizado    

        Aberto 26, 15 + 6,65 18,75 + 3,11(a) 16,27+4,50 

       Fechado 25, 70 + 6,26 17, 77 + 3, 17 
15,10+ 3,72 

(b) 

    

Tempo no serviço 

categorizado 
   

     < 10 anos 23, 70 + 6,61      17,45 + 4,59 14,60+ 5,15 

     >10 anos 26, 11 + 6,38       18,26 + 3,01 15,70+ 3,99 

    

Cargo dicotomizada    

Enfermeiro 27, 97 + 6,44 (c)      18,91 + 3,48  17,24+ 4,89 

Outros profissionais da 

Enfermagem 
25, 37 + 6, 32      18,01+ 3,08 

15,19+ 

3,79(d) 
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Escolaridade dicotomizada    

   Não graduado 25,16 + 6,39  18,13+ 3,03 15,23+ 3,81 

   Graduado e/ou pós-graduad0 27,22 + 6,30 (e) 18,30+ 3,43 16,26+ 4,55 

    

Filhos dicotomizada    

    Com filhos 25,18 + 6,47  18,01+ 3,24 
15,23+ 3,92 

(g) 

    Sem filhos 27,73 + 5,96 (f) 18,65 + 2,99 16,53+ 4,46  

    

Atividade de lazer 

dicotomizada 
   

           Sim 25,49 + 6,10 18,25 + 3,21 15,48+ 4,06 

Não 30,31 + 8,17(h) 17,52 + 2,73 16,94+ 4,53 

    

Carga horária dicotomizada    

≤42horas semanais 27,24 + 6,76 (i) 18,11 + 3,14 16,00 +4,24 

>42horas semanais 24,61 + 5,82 18,27 + 3,22 15,22+ 3,96 

    

Possui doenças de base    

                     Sim 25,91 + 6,24 18,42 + 2,70 15,82+ 4,20 

          Não 25,89 + 6,48 18,13 + 3,29 15,54+ 4,09 

    

Acompanhamento médico 

especializado 
   

          Sim 26,60 + 6,46 18,62 + 2,83 16,08+ 4,32 

          Não 25,72 + 6,42 18,08 + 3,26 15,48+ 4,06  

    

Multiplicidade de papéis    

          Sim 24,25 + 5,61 17,50 + 1,00 15,25+ 4,34 

          Não 25,93 + 6,44 18,20 + 3,20 15,61+ 4,11 

    

Atividades burocráticas    

          Sim 26,50 + 6,65 17,87 + 0,83 16,12+ 5,11 

          Não 25,87 + 6,43 18,20 + 3,23 15,58+ 4,08 

    

Atividade de lazer    

Diariamente 24,00 + 4,70 17,73 + 3,65 15,20+ 3,61 

Semanalmente 26,00 + 6,51 18,44 + 2,66 15,49+ 3,95 

    

Turno de trabalho    

        Diurno 27,17 + 6,72 (j) 18,22 + 3,07 16,03+ 4,25 

       Noturno 24,76 + 6,15 18,19 + 3,46 15,18+ 4,09 

    

Trabalho exclusivo    

          Sim 25,63 + 6,25 18,07 + 2,86 15,30+ 3,77 

          Não 26,46 + 6,77 18,43 + 3,77 16,23+ 4,72 

    

    Escala extra    

           Sim 24,37 + 5,51 17,91 + 2,50 15,02+ 3,13 
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           Não 26,20 + 6,56 18,24 + 3,29 15,72+ 4,28 
a = 0,023; b = 0,035; c = 0,015; d = 0,003 ; e = 0,021; f = 0,007; g = 0,033; h = 0,002; i = 0,002; j = 0,009 

 

Em relação ao sexo, foram constatadas maiores médias de Exaustão Emocional (27,13 

+ 5,33) e Despersonalização (18,86 + 2,64) em homens, do que em mulheres e elas 

apresentaram média menor para Realização Profissional (15,50 + 4,08).  Além disso, 

indivíduos com idade inferior a trinta anos, também apresentaram menores médias de 

Exaustão Emocional (26,56 + 5,98) e Despersonalização (18,25 + 3,23), no entanto, a 

dimensão Realização profissional (15,53 + 4,06) foi menor naqueles com idade superior a 30 

anos. 

 No que se refere ao estado civil, percebeu-se que houve maior média de Exaustão 

Emocional (26,35 + 6,37) em indivíduos não casados e maiores médias de Despersonalização 

(18,22 + 3,48), assim como menor média de Realização Profissional (15,29 + 4,04) para 

casados. Aqueles trabalhadores que tinham um ou mais filhos apresentaram menor média de 

Realização Profissional (15,23+ 3,92), enquanto aqueles que não têm filhos apresentaram 

maior média de Exaustão Emocional (27,73 + 5,96) e Despersonalização (18,65 + 2,99). 

 Foi possível apreender também que para a escolaridade, os profissionais graduados 

e/ou pós-graduados apresentaram maiores médias de Exaustão Emocional (27,22 + 6,30) e 

Despersonalização (18,30+ 3,43) e menor média de Realização Profissional (15,23+ 3,81) 

para não graduados. Em relação ao tempo de formado, percebeu-se maiores médias de 

Exaustão Emocional (26,43 + 6,49) e Despersonalização (18,53 + 2,55), assim como e menor 

média de Realização Profissional (15,14+ 3,79), para os indivíduos formados há mais de 10 

anos.  

Considerando o tempo de serviço dicotomizado, observa-se que os profissionais que 

apresentam maior média de Exaustão Emocional (27,02 + 7,27) estão no serviço há mais de 5 

anos, enquanto os que apresentam maior média de Despersonalização (18,24 + 3,40) e menor 

média de Realização Profissional (15,56 + 4,11), estão no serviço por um período menor ou 

igual a 5 anos. No entanto, quando se considera o tempo no serviço categorizado, percebe-se 

que maiores médias de Exaustão Emocional (26,11 + 6,38) e Despersonalização (18,26 + 

3,01) estão presentes naqueles que trabalham há mais de 10 anos na instituição, assim como, 

encontra-se menor média de Realização Profissional (14,60 + 5,15, nos que estão há menos de 

10 anos no serviço. 

Quando considerou-se o setor de trabalho, os sujeitos apresentaram maiores médias de 

Exaustão Emocional (26,15 + 6,65) e Despersonalização (18,53 + 2,55) foram os de setores 
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abertos, enquanto os que desenvolvem suas atividades em setores fechados, apresentaram 

menor média de Realização Profissional (15,10 + 3,72). No que diz respeito às horas 

trabalhadas semanalmente, os trabalhadores com carga horária semanal menor ou igual a 42 

horas, apresentaram maior média de Exaustão Emocional (27,24 + 6,24) e os que trabalham 

mais de 42 horas por semana, apresentam maior Despersonalização (18,27 + 3,22) e menor 

Realização Profissional (16,00 + 4,24). Em relação ao cargo ocupado na instituição, os 

enfermeiros apresentaram maiores médias de Exaustão Emocional (27,97 + 6,44) e 

Despersonalização (18,91 + 3,48) enquanto os outros profissionais de nível médio/tecnico 

apresentaram menor média de Realização profissional (15,19 + 3,79). 

Além disso, indivíduos que não desenvolvem múltiplas tarefas, ou seja, que trabalham 

somente na assistência direta ao paciente ou somente em setores administrativos, 

apresentaram maiores médias de Exaustão Emocional (25,93 + 6,44) e Despersonalização 

(18,20 + 3,26), enquanto aqueles que desenvolvem múltiplas funções, apresentaram média 

menor para Realização Profissional (15,25 + 4,34). Os profissionais que exercem atividades 

burocráticas, apresentaram maior média de Exaustão Emocional (26,50 + 6,65), enquanto os 

que não realizam, apresentaram maior média para Despersonalização (18,20 + 3,23) e menor 

média para Realização Profissional (15,58 + 4,08). 

Quando considera-se o turno de trabalho, observou-se maior média de Exaustão 

Emocional (27,17 + 6,72) e Despersonalização(18,22 + 3,07) para aqueles que trabalham no 

Diurno (manhã e tarde), e menor Realização Profissional (15,18 + 4,09)para os que trabalham 

no Noturno. Os trabalhadores que têm outros vínculos empregatícios, apresentaram maiores 

médias de Exaustão Emocional (26,46 + 6,77) e Despersonalização (18,43 + 3,77), enquanto 

os que trabalham exclusivamente na instituição apresentaram menor média de Realização 

Profissional (15,30 + 3,77). Ao analisar a existência de escala extra na instituição, percebeu-

se que os profissionais que não a possuem, apresentam maiores médias de Exaustão 

Emocional (26,20 + 6,56) e Despersonalização (18,24 + 3,29) e aqueles que a possuem, 

correspondem à menor média de Realização Profissional (15,02 + 3,13). 

Em relação às variáveis referentes à saúde, pode-se perceber que os sujeitos que 

possuem algum tipo de doença de base, correspondem às maiores médias de Exaustão 

Emocional (25,91 + 6,24) e Despersonalização (18,42 + 2,70), enquanto os que não referiram 

patologia, apresentam menor média de Realização profissional (15,54 + 4,09). O mesmo 

padrão ocorre quando se considera a variável acompanhamento médico especializado, ou seja, 

maiores médias de Exaustão Emocional (26,60 + 6,46) e Despersonalização (18,62 + 2,83) 
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para aqueles que fazem algum tipo de acompanhamento, e menor média de Realização 

Profissional (15,48 +4,06) para os que não fazem. 

Ademais, ao considerar a realização de atividades de lazer, analisou-se de duas 

maneiras diferentes. Ao avaliar de forma dicotomizada, observou-se que os sujeitos que não 

realizam atividade de lazer, apresentam maior média de Exaustão Emocional (30,31 + 8,17), 

enquanto aqueles que realizam, apresentam maior média de Despersonalização (18,25 + 3,21) 

e menor média de Realização Profissional (15,48 + 4,06). No entanto, ao observá-la de forma 

categorizada, percebe-se que aqueles indivíduos que tem atividade de lazer de forma menos 

frequentemente (semanalmente), em comparação com aqueles que fazem diariamente, 

apresentam maiores médias de Exaustão Emocional (26,00 + 6,51) e Despersonalização 

(18,44 + 2,66).  Constatou-se menor média de Realização Profissional (15,20 + 3,61) para 

aqueles que realização atividades de lazer diariamente, quando comparados àqueles que o 

fazem semanalmente. 

Ao analisar os valores de p resultantes dessa etapa, foi possível observar que houve 

significância estatística para as diferenças de médias de Exaustão Emocional, quando 

consideradas as variáveis Cargo (c = 0,015), Escolaridade (e = 0,021), Filhos (f = 0,007), 

Atividade de lazer (h = 0,002), Carga horária (i = 0,002) e Turno (j = 0,009). No que se diz 

respeito à dimensão Despersonalização, apenas as diferenças de médias para à variável Setor 

(a = 0,023), apresentaram significância. Já a dimensão Realização Profissional mostrou 

significância entre as comparações de médias das variáveis Carga (d =0,003), (g = 0,033) e 

Setor (b = 0,035). 

  

4.2 ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE OS DESFECHOS E VARIÁVEIS INDEPENTES 

 

Nessa etapa da descrição dos resultados, as variáveis Exaustão Emocional, 

Despersonalização e Realização Profissional foram utilizadas como desfechos. Todas elas 

dizem respeito a cada uma das dimensões de manifestação da Síndrome de Burnout. Os 

resultados dessa análise estão dispostos nas tabelas a seguir.  

As tabelas 5, 6 e 7 se referem aos desfechos alta Exaustão Emocional, alta 

Despersonalização e baixa Realização profissional respectivamente, considerando apenas os 

casos classificados como Baixos e Altos. 
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Tabela 5 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Alta Exaustão 

Emocional associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019 (n = 161). 

Variável  Exaustão emocional (Baixo x Alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Feminino 142 99,3 
0,135 1,000 0,993 0,979 – 1,007 

Masculino 19 100 

Idade       

≤ 30 43 100 
0,367 1,000 1,009 0,992 – 1,026 

>30 118 99,2 

Estado Civil       

Casado 84 98,8 
0,922 1,000 0,988 0,965 – 1,012 

Não casado 77 100 

Filhos       

Sem filhos 55 100 
0,522 1,000 1,010 0,991 – 1,028 

Com filhos 106 99,1 

Escolaridade       

Não graduado 95 98,9 

0,699 1,000 0,989 0,969 – 1,010 Graduado e/ou pós 

graduado 
66 100 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 109 99,1 0,480 1,000 0,991 0,973 – 1,009 

>10 anos 52 100     

Cargo       

Enfermeiro 39 100 

0,322 1,000 1,008 0,992 – 1,025 Outros profissionais de 

Enfermagem 
122 99,2 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 109 99,1 0,480 1,000 0,991 0,973 – 1,009 

>5anos 52 100     

Escala Extra       

Sim 24 100 
0,176 1,000 1,007 0,993 – 1,022 

Não 137 99,3 

Trabalho Exclusivo       
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Sim 104 100 
1,836 0,759 1,018 0,983 – 1,054 

Não 57 98,2 

Atividade burocrática       

Sim 06 100 
0,039     1,000 1,006 0,994 – 1,019 

Não 155 99,4 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 03 100 
0,019 1,000 1,006 0,994 – 1,019 

Não 158 99,4 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 35 100 
0,280 1,000 1,008 0,992 – 1,024 

Não 126 99,2 

Doenças de base       

Sim 36 100 
0,290 1,000 1,008 0,992 – 1,025 

Não 125 99,2 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 41 100 
0,344 1,000 1,008 0,992 - 1,025 

Não 120 99,2 

Carga horária       

Até 42h semanais 87 100 1,183 0,935 1,014 0,987 – 1,041 

>42h semanais 74 98,6     

Setor       

Aberto 72 100 
0,814 1,000 1,011 0,989 – 1,034 

Fechado  89 98,9 

Turno       

Não trabalha no noturno 89 100 
1,244 0,915 1,014 0,987 – 1,042 

Trabalha no noturno 72 98,6 

Atividades de lazer       

Sim 146 99,3 
0,103 1,000 0,993 0,980 – 1,007 

Não 15 100 
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Tabela 6 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Alta 

Despersonalização associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019.  (n = 222). 

Variável  Despersonalização (Baixo x Alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Feminino  200 99,5 
0,110 1,000 0,995 0,985 - 1,005  

Masculino 22 100 

Idade       

≤ 30 55 100 
0,331 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

>30 167 99,4 

Estado Civil       

Casado 116 99,1 
0,918 1,000 0,991 0,975 – 1,008 

Não casado 106 100 

Filhos       

Sem filhos 63 100 
0,398 1,000 1,006 0,994 – 1,019 

Com filhos 159 99,4 

Escolaridade       

Não graduado 143 99,3 

0,555 1,000 0,993 0,979 – 1,007 Graduado e/ou pós 

graduado 
79 100 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 151 99,3 
0,472 1,000 0,993  0,981– 1,006 

>10 anos 71 100 

Cargo       

Enfermeiro 45 100 
0,255 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Outros profissionais  177 99,4 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 152 99,3 
0,463 1,000 0,993 0,981 – 1,006 

>5anos 70 100 

Escala Extra       

Sim 37 100 
0,201 1,000 1,005 0,995 – 1,016 

Não 185 99,5 

Trabalho Exclusivo       

Sim 151 100 2,136 0,699 1,014 0,986 – 1,043 
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Não 71 98,6 

Atividade burocática       

Sim 08 100 
0,038     1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 214 99,5 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 04 100 
0,018 1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 218 99,5 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 45 100 
0,255 1,000 

  

1,006 
0,995 – 1,017 

Não 177 99,4 

Doenças de base       

Sim 47 100 
0,270 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Não 175 99,4 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 53 100 
0,315 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

Não 169 99,4 

Carga horária       

Até 42h semanais 108 100 
0,952 1,000 1,009 0,992 – 1,026 

>42h semanais 114 99,1 

Setor       

Aberto 96 100 
0,765 1,000 1,008  0,992 – 1,024 

Fechado  126 99,2 

Turno       

Não trabalha no noturno 109 100 
0,969 1,000 1,009 0,992 – 1,027 

Trabalha no noturno 113 99,3 

Atividades de lazer        

Sim 203 99,5 
0,094 1,000 0,995 0,985 – 1,005 

Não 19 100 
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Tabela 7 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Baixa Realização 

Profissional associada a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019 (n = 191). 

Variável  Realização profissional (Baixo x Alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 20 95,0 
8,595 0,196 1,053 0,952 – 1,164 

Feminino 171 100 

Idade       

≤ 30 48 97,9 
2,995 0,565 0,979 0,940 – 1,020 

>30 143 100 

Estado Civil       

Casado 99 100 
1,082 0,971 1,011 0.990 – 1,033 

Não casado 92 98,9 

Filhos       

Sem filhos 52 98,1 
2,687 0,608 0,981 0,944 – 1,019 

Com filhos 139 100 

Escolaridade       

Não graduado 125 100 

1,904 0,745 1,015 0,985 -  1,046 Graduado e/ou pós 

graduado 
66 98,5 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 130 99,2 
0,472 1,000 0,992 0,977 - 1007 

>10 anos 61 100 

Cargo       

Enfermeiro 35 97,1 

4,481 0,412 0,971 0,918 – 1,028 Outros profissionais de 

Enfermagem 
156 100 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 132 99,2 
0,449 1,000 0,992 0,978 – 1,007 

>5anos 59 100 

Escala Extra       

Sim 35 100 0,226 1,000 1,006 0,994 – 1,019 
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Não 156 99,4 

Trabalho Exclusivo       

Sim 135 100 
2,423 0,649 1,018 0,983 – 1,055 

Não 56 98,2 

Atividade burocrática       

Sim 07 100 
0,038 1,000 1,005 0,995 – 1,016 

Não 184 99,5 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 04 100 
0,022 1,000 1,005 0,995 – 1,016 

Não 187 99,5 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 38 97,4 
4,048 0,450 0,974 0,924 – 1,026 

Não 153 100 

Doenças de base       

Sim 41 97,6 
3,678 0,486 0,976 0,930 – 1,024 

Não 150 100 

Uso de medicação       

Sim 43 100 
0,292 1,000 1,007  0,994 – 1,020 

Não 148 99,3  

Carga horária       

Até 42h semanais 88 100 
0,859 1,000 1,010 0,991 – 1,029 

>42h semanais 103 99,0 

Setor       

Aberto 77 98,7 
1,488 0,843 0,987 0,962 – 1,013 

Fechado  114 100 

Turno       

Não trabalha no noturno 88 100 
0,859 1,000 1,010 0,991 – 1,029 

Trabalha no noturno 103 99,0 

Atividades de lazer        

Sim 179 99,4 
0,067 1,000 0,994 0,984 – 1,005 

Não 12 100 
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As tabelas 8, 9 e 10 se referem aos desfechos alta Exaustão Emocional, alta 

Despersonalização e baixa Realização profissional respectivamente, considerando apenas os 

casos classificados como médios e altos, correspondendo a um n=222. 

 

 

Tabela 8 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Alta Exaustão 

Emocional associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019.  (n = 222) 

Variável  Exaustão emocional (médio e alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 22 86,4 
2,478 0,186 2,650 0,755 – 9,296 

Feminino 200 70,5 

Idade       

≤ 30 55 78,2 
1,356 0,322 0,653 0,318 – 1,342 

>30 167 70,1 

Estado Civil       

Casado 116 71,6 
0,033 0,975 1,056 0,587 – 1,899 

Não casado 106 72,6 

Filhos       

Sem filhos 63 87,3 
10,136 0,003* 0,283 0,126 – 0,636 

Com filhos 159 66,0 

Escolaridade       

Não graduado 142 66,2 

6,757 0,015* 2,407 1,228 – 4,721 Graduado e/ou pós 

graduado 
80 82,5 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 151 71,5 
0,071 0,916 1,090 0,578 – 2,053 

>10 anos 71 73,2 

Cargo       

Enfermeiro 45 86,7 

5,973 0,024* 0,332 0,133 – 0,831 Outros profissionais de 

Enfermagem 
177 68,4 
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Tempo no serviço       

≤ 5anos 152 71,1 
0,249 0,735 1,177 0,620 – 2,233 

>5anos 70 74,3 

Escala Extra       

Sim 37 64,9 
1,146 0,384 1,503 0,710 – 3,182 

Não 185 73,5 

Trabalho Exclusivo       

Sim 152 68,4 
3,192 0,104 1,846 0,937 – 3,638 

Não 70 80,0 

Atividade burocrática       

Sim 08 75,0 
0,035      1,000 0,856 0,168 – 4,357 

Não 214 72,0 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 4 75,0 
0,017 1,000 0,858 0,088 – 8,408 

Não 218 72,0  

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 45 77,8 
0,913 0,442 0,687 0,317 – 1,489 

Não 177 70,6 

Doenças de base       

Sim 47 76,6 
0,606 0,552 0,743 0,351 – 1,572 

Não 175 70,9 

Uso de medicação       

Sim 53 77,4 
0,967 0,419 0,697 0,338 – 1,436 

Não 169 70,4 

Carga horária       

Até 42h semanais 109 79,8 
6,381 0,017* 0,461 0,252 – 0,846 

>42h semanais 113 64,6 

Setor       

Aberto 96 75,0 
0,720 0,485 0,772 0,424 – 1,404 

Fechado  126 69,8 

Turno       

Não trabalha no 

noturno 
109 81,7 

9,763  0,003* 0,380 0,205 – 0,704 

Trabalha no noturno 113 62,8 

Atividades de lazer        
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Tabela 9 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Alta 

Despersonalização associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019.  (n= 222). 

Sim 203 71,4 
0,488 0,666 1,500 0,478 – 4,710 

Não 19 78,9 

Variável  Despersonalização (médio e alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 22 100 
0,110 1,000 0,995 0,985 – 1,005 

Feminino 200 99,5 

Idade       

≤ 30 55 100 
0,331 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

>30 167 99,4 

Estado Civil       

Casado 116 99,1 
0,918 1,000 0,991 0,975 – 1,008 

Não casado 106 100 

Filhos       

Sem filhos 63 100 
0,398 1,000 1,006 0,994 – 1,019 

Com filhos 159 99,4 

Escolaridade       

Não graduado 142 100 

1,783 0,771 1,013 0,988 – 1,038 Graduado e/ou pós 

graduado 
80 98,8 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 151 99,3 
0,472 1,000 0,993  0,981 – 1,006 

>10 anos 71 100 

Cargo       

Enfermeiro 45 100 

0,255 1,000 1,006 0,995 – 1,017 Outros profissionais de 

Enfermagem 
177 99,4 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 152 99,3 
0,463 1,000 0,993 0,981 – 1,006 

>5anos 70 100 

Escala Extra       
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Sim 37 100 
0,201 1,000 1,005 0,995 – 1,016 

Não 185 99,5 

Trabalho Exclusivo       

Sim 152 99,3 
0,463 1,000 0,993 0,981 – 1,006 

Não 70 100 

Atividade burocrática       

Sim 08 1009 
0,038     1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 214 99,5 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 04 100 
0,018 1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 218 99,5 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 45 100 
0,255 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Não 177 99,4 

Doenças de base       

Sim 47 100 
0,270 1,000 1,006  0,995 – 1,017 

Não 175 99,4 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 53 100 
0,315 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

Não 169 99,4 

Carga horária       

Até 42h semanais 109 99,1 
1,041 0,986 0,991  0,973 – 1,009 

>42h semanais 113 100 

Setor       

Aberto 96 100 
0,765 1,000 1,008 0,992 –1,024 

Fechado  126 99,2 

Turno       

Não trabalha no noturno 109 100 
0,969 1,000 1,009 0,992 – 1,027 

Trabalha no noturno 113 99,1 

Atividades de lazer        

Sim 203 99,5 
0,094 1,000 0,995 0,985 – 1,005 

Não 19 100 
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Tabela 10 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Baixa Realização 

Profissional associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019.  (n= 33). 

 

Variável  Realização profissional (médio e alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 03 66,7 
10,313 0,148 1,500 0,674 – 3,339 

Feminino 30 100 

Idade       

≤ 30 08 87,5 
3,223 0,542 0,875 0,673 – 1,137 

>30 25 100 

Estado Civil       

Casado 18 100 
1,238 0,926 1,071 0,936 – 1,227 

Não casado 15 93,3 

Filhos       

Sem filhos 12 91,7 
1,805 0,773 0,917 0,773 – 1,087 

Com filhos 21 100 

Escolaridade       

Não graduado 18 100 

1,238 0,926 1,071 0,936 – 1,227 Graduado e/ou pós 

graduado 
15 93,3 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 23 95,7 
0,448 1,000 0,957 0,877 – 1,044 

>10 anos 10 100 

Cargo       

Enfermeiro 11 90,9 

2,063 0,720 0,909 0,754 – 1,096 Outros profissionais de 

Enfermagem 
22 100 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 22 95,5 
0.516 1,000 0,955 0,871 – 1,046 

>5anos 11 100 

Escala Extra       

Sim 02 100 
0,067 1,000 1,033 0,969 – 1,102 

Não 31 96,8 
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Trabalho Exclusivo       

Sim 17 100 
1,096 0,975 1,067 0,940 – 1,211 

Não 16 93,8 

Atividade burocrática       

Sim 01 100 
0,032 1,000 1,032 0,970 – 1,099 

Não 32 96,9 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 0 - 
- - - - 

Não 33 - 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 08 87,5 
3,223 0,542 0,875 0,673 – 1,137 

Não 25 100 

Doenças de base       

Sim 07 85,7 
3,830 0,475 0,857 0,633 – 1,160 

Não 26 100 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 10 100 
0,448 1,000 1,045 0,958 – 1,141 

Não 23 95,7 

Carga horária       

Até 42h semanais 21 100 
1,805 0,773 1,091 0,920 – 1,294 

>42h semanais 12 91,7 

Setor       

Aberto 20 95,0 
0,670 1,000 0,950 0,859 – 1,050 

Fechado  13 100 

Turno       

Não trabalha no noturno 21 100 
1,805 0,773 1,091 0,920 – 1,294 

Trabalha no noturno 12 91,7 

Atividades de lazer        

Sim 26 96, 2 
0,278 1,000 0,962 0,890 – 1,038 

Não 07 100 
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As tabelas 11, 12 e 13 se referem aos desfechos alta Exaustão Emocional, alta 

Despersonalização e baixa Realização profissional respectivamente, incluindo todos os casos, 

porém a análise considerou os casos classificados anteriormente médios e altos como altos, ou 

seja, foi realizada uma recategorização.  

  

Tabela 11 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Alta Exaustão 

Emocional associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019. (n = 223) 

 

Variável  Exaustão Emocional (baixo x médio e alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 22 99,5 
0,110 1,000 0,995 0,985 – 1,005 

Feminino 201 100 

Idade       

≤ 30 55 100 
0,329 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

>30 168 99,4 

Estado Civil 

dicotomizado 
      

Casado 117 99,1 
0,910 1,000 0,991 0,975 – 1,008 

Não casado 106 100 

Filhos dicotomizado       

Sem filhos 63 100 
   0,396 1,000 1,006 0,994 – 1,019 

Com filhos 160 99,4 

Escolaridade 

dicotomizado 
      

Não graduado 143 99,3 

   0,562 1,000 0,993 0,979 – 1,007 Graduado e/ou pós 

graduado 
80 100 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 152 99,3 
0,469 1,000 0,993 0,981 – 1,006 

>10 anos 71 100 

Cargo dicotomizado       

Enfermeiro 45 100 
0,254 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Outros profissionais de 178 99,4 
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Enfermagem 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 153 99,3 
0,460 1,000 0,993 0,981 – 1,006 

>5anos 70 100 

Escala Extra       

Sim 37 100 
0,200 1,000 1,005 0,995 – 1,016 

Não 186 99,5 

Trabalho Exclusivo       

Sim 152 100 
2,150 0,696 1,014  0,986 – 1,043 

Não 71 98,6 

Atividade burocrática       

Sim 08 100 
0,037      1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 215 99,5 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 04 100 
0,018 1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 219 99,5 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 45 100 
0,254 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Não 178 99,4 

Doenças de base       

Sim 47 100 
0,268 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Não 176 99,4 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 53 100 
0,313 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

Não 170 99,4 

Carga horária 

dicotomizada 
      

Até 42h semanais 109 100 
0,960 1,000 1,009 0,992 – 1,026 

>42h semanais 114 99,1 

Setor       

Aberto 96 100 
0,759 1,000 1,008 0,992 – 1,024 

Fechado  127 99,2 

Turno dicotomizado       

Não trabalha no noturno 109 100 0,960 1,000 1,009  0,992 – 1,026 
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Tabela 12 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Alta 

Despersonalização associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019.  (n = 223) 

Trabalha no noturno 114 99,1 

Atividades de lazer 

dicotomizada 
      

Sim 204 99,5 
0,094 1,000 0,995 0,986 – 1,005 

Não 19 100 

Variável  Despersonalização (baixo x médio e alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 22 99,5 
0,110 1,000 0,995 0,985 – 1,005 

Feminino 221 100 

Idade       

≤ 30 55 100 
0,329 1,000 1,006 0,994 – 1,018 

>30 168 99,4 

Estado Civil 

dicotomizado 
      

Casado 117 99,1 
0,910 1,000 0,991 0,975 – 1,008 

Não casado 106 100 

Filhos dicotomizado       

Sem filhos 63 100 
   0,396 1,000 1,006  0,994 – 1,019 

Com filhos 160 99,4 

Escolaridade 

dicotomizado 
      

Não graduado 143 99,3 

  0,562 1,000 0,993 0,979 – 1,007 Graduado e/ou pós 

graduado 
80 100 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 152 99,3 
0,469 1,000 0,993  0,981 – 1,006 

>10 anos 71 100 

Cargo dicotomizado       

Enfermeiro 45 100 
0,254 1,000 1,006  0,995 – 1,017 

Outros profissionais de 178 99,4 
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Enfermagem 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 153 99,3 
0,460 1,000 0,993  0,981 – 1,006 

>5anos 70 100 

Escala Extra       

Sim 37 100 
0,200 1,000 1,005 0,995 – 1,016 

Não 186 99,5 

Trabalho Exclusivo       

Sim 152 100 
2,150 0,696 1,014 0,986 – 1,043 

Não 71 98,6 

Atividade burocrática       

Sim 08 100 
0,037    1,000 1,005 0,996 – 1,014 

Não 215 99,5 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 04 100 
0,018    1,000 1,005  0,996 – 1,014 

Não 219 99,5 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 45 100 
0,254 1,000 1,006 0,995 – 1,017 

Não 178 99,4 

Doenças de base       

Sim 47 100 
0,268 1,000 1,006  0,995 – 1,017 

Não 176 99,4 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 53 100 
0,313 1,000 1,006  0,994 – 1,018 

Não 170 99,4 

Carga horária 

dicotomizada 
      

Até 42h semanais 109 100 
0,960 1,000 1,009  0,992 –1,026 

>42h semanais 114 99,1 

Setor       

Aberto 96 100 
0,759 1,000 1,008 0,992 – 1,024 

Fechado  127 99,2 

Turno dicotomizado       

Não trabalha no noturno 109 100 0,960  1,000 1,009 0,992 -  1,026 
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Tabela 13 - Frequências, Teste Qui², p valor, RP’s e intervalos de confiança do desfecho Baixa Realização 

Profissional associado a variáveis sociodemográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde geral. 

Mossoró/RN, 2019 (n = 223). 

Trabalha no noturno 114 99,1 

Atividades de lazer 

dicotomizada 
      

Sim 204 99,5 
0,094 1,000 0,995  0,996 – 1,005 

Não 19 100 

Variável  Realização Profissional (baixo x médio e alto) 

 n % Qui 
2
 p valor RPnaj IC (95%) 

Sexo       

Masculino 22 85,1 
0,026 1,000 0,900 0,251 – 3,230 

Feminino 201 86,4 

Idade       

≤ 30 55 85,5 
0,004 1,000 1,027 0,434 – 2,431 

>30 168 85,1 

Estado Civil 

dicotomizado 
      

Casado 117 84,6 
0,067 0,944 0,907 0,432 – 1,904 

Não casado 106 85,8 

Filhos dicotomizado       

Sem filhos 63 81 
   1,258 0,362 0,642 0,295 – 1,399 

Com filhos 160 86, 9 

Escolaridade 

dicotomizado 
      

Não graduado 143 87,4 

   1,545 0,295  1,603 0,759 – 3,385 Graduado e/ou pós 

graduado 
80 81,2 

Tempo de formado       

≤ 10 anos 152 84,9 
0,042 0,998 0,919 0,412 – 2,051 

>10 anos 71 85,9 

Cargo dicotomizado       



48 

 

Enfermeiro 45 75,6 

4,161 0,071 0,436  0,193 – 0,983  Outros profissionais de 

Enfermagem 
178 87,6 

Tempo no serviço       

≤ 5anos 153 85,6 
0,068 0,954 1,110 0,506 – 2,437 

>5anos 70 84,3 

Escala Extra       

Sim 37 94,6 
3,104 0,131 3,500 0,800 – 5,317 

Não 186 83,3 

Trabalho Exclusivo       

Sim 152 88,8 
4,945 0,043* 2,310 1,090 – 4,897 

Não 71 77,5 

Atividade burocrática       

Sim 08 87,5 
0,035     1,000 1,224 0,146 – 10,287 

Não 215 85,1 

Multiplicidade de 

papéis 
      

Sim 04 100 
0,707     0,896 1,177 1,114 – 1,245 

Não 219 84,9 

Acompanhamento 

médico  
      

Sim 45 82,2 
0,397      0,693  0,756 0,316 – 1,810 

Não 178 86,0 

Doenças de base       

Sim 47 85,1 
0,000  1,000 0,990  0,401 – 2,447 

Não 176 85,2 

Uso frequente de 

medicação 
      

Sim 53 81,1 
0,913  0,463 0,673  0,297 – 1,522 

Não 170 86,5 

Carga horária 

dicotomizada 
      

Até 42h semanais 109 80,7  
3,376 0,099 0,493  0,230 – 1,059 

>42h semanais 114 89,5 

Setor       

Aberto 96 79,2 
4,870 0,044* 0,433 0,784 – 0,923 

Fechado  127 89,8  
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Ao avaliar as associações entre os desfechos alta Exaustão Emocional e baixa 

Realização Profissional com as variáveis sociodemográficas, ocupacionais e de saúde em 

geral, observou-se que as variáveis que apresentaram associação com a variável Exaustão 

Emocional, foram Carga Horária (p= 0,017), Filhos (p=0,003), Escolaridade (p=0,015), Cargo 

(p=0,024) e Turno (p= 0,003) (Tabela 8) 

Menores escores de Realização Profissional estão associados com indivíduos que 

trabalham exclusivamente (p=0,043) na instituição, em setores fechados (p= 0,044) e que 

realizam atividades de lazer (p=0,013) (Tabela 13). Conforme exposto nas tabelas, 6, 9 e 11, a 

variável dependente Despersonalização não mostrou associação com nenhum das variáveis 

independentes estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno dicotomizado       

Não trabalha no noturno 109 80,7 
3,376 0,099 0,493 0,230 – 1,059 

Trabalha no noturno 114 89,5 

Atividades de lazer 

dicotomizada 
      

Sim 204 87,3 
8,005  0,013* 3,994 1,442 – 11,063 

Não 19 63,2 
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5 DISCUSSÃO  

 

 Nos últimos anos, a relação entre saúde mental e o trabalho vem ganhando espaço 

nos estudos científicos devido ao crescente número de casos de afastamentos, e 

aposentadorias precoces decorrentes de distúrbios mentais e de comportamento, que por sua 

vez podem está associados a riscos relacionados à atividade laboral, nas mais diversas áreas 

de atuação (Ayala e Carnero, 2013; Ferrari et al., 2012; Kleinubing et al., 2013). 

 Nesse contexto, a Síndrome de Burnout, Depressão, Ansiedade e Suicídios tem se 

tornado cada vez mais frequentes e compreendem um problema grave e crescente de saúde 

pública, principalmente na realidade de profissionais de Saúde (West et al., 2013). 

 Diante do exposto, vem emergindo a necessidade de tornar o sofrimento mental e as 

cargas psíquicas decorrentes do trabalho mais visíveis e centrais tanto nas práticas em saúde, 

como para a sociedade. (Bahia, 2014). Para isso, estudos que busquem compreender e analisar 

os fatores que estão relacionados com o adoecimento psíquico, permitem identificar os 

determinantes biológicos e psicossociais desse processo, bem como identificar fragilidades e 

possibilidades de enfrentamento. 

 Ao manifestar-se através da Exaustão Emocional, Despersonalização e diminuição 

da Realização Profissional, a Síndrome de Burnout gera alterações fisiológicas, físicas e 

mentais para a saúde dos trabalhadores. Pesquisas desenvolvidas na América do Sul e do 

Norte apontam que o problema vem preocupando a comunidade científica nos últimos anos, 

devido os seus efeitos para a saúde, tanto individuais como coletivos (Murofuse, 2005; Ayala 

e Carnero, 2013). 

 No que diz respeito à Enfermagem, estudos nacionais e internacionais destacam 

maior susceptibilidade desses profissionais ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout, 

tendo em vista algumas características próprias do trabalho, envolvendo além de 

responsabilidade sobre a vida dos pacientes, constante necessidade de atenção nas atividades 

desenvolvidas e uma proximidade intensa e inevitável com a vulnerabilidade e sofrimento do 

outro (Meneghini et al., 2011; Raftopoulos et al. 2012). 

 Nesse sentido, a carga emocional gerada pelo trabalho, torna-se mais intensa em 

cenários de atenção maternoinfantil (Hunter e Warren, 2014). Alguns estudos apontam que os 

profissionais dessa área convivem constantemente e prestam assistência a mulheres em 

condições de vulnerabilidade emocional, envolvidas por sentimentos de ansiedade, medo, dor, 

traumas e também de luto, em alguns casos (Fenwick et al., 2015; Mollart et al., 2013). 
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 Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo caracterizar o perfil 

sóciodemográfico dos profissionais, estimando a prevalência da Síndrome de Burnout e 

verificar associações entre variáveis demográficas, ocupacionais, psicossociais e de saúde em 

geral. 

 A pesquisa realizada traçou um perfil composto em sua maioria por profissionais do 

sexo feminino, com idade superior a 30 anos, casados, com filhos, não graduados e que atuam 

no serviço por período inferior a 05 anos. 

  No que diz respeito ao sexo, o resultado condiz com a maioria dos estudos, 

realizados em outras regiões do Brasil (Meeneghini et al, 2011; Vidotti et al., 2018) e outros 

países como Espanha (Cruz e Abellan, 2015) e Irã (Taleghani, 2017) que também observaram 

maioria feminina. A literatura aponta que tal fato pode ser explicado pela conformação 

histórica da Enfermagem, inicialmente associada uma atividade caritativa e religiosa, a qual 

designava às mulheres a realização dessa função (Moreira, et al., 2009; Galindo et al.,2012).  

 Além disso, apesar das conquistas femininas em relação a direitos e deveres, para 

muitas mulheres as obrigações profissionais somam-se às responsabilidades do cotidiano 

familiar e doméstico, conferindo jornadas duplas ou triplas de trabalho, a depender da 

quantidade de vínculos empregatícios que venham a possuir. E esse fator é bastante relevante 

tendo em vista que pode gerar sobrecarga e excesso de estressores que podem vir a facilitar o 

surgimento da Síndrome, apesar de não ter se encontrado associação significativa nesse 

sentido (Moreira et al., 2009). 

 Cerca de um terço da amostra apresenta idade superior a 30 anos, no entanto a maior 

porcentagem dos profissionais encontra-se entre 41 e 50 anos de idade. Grande parte das 

pesquisas destacam médias de idade entre 30 e 40 (Meneghini, et al., 2011; Silva et al., 2015) 

com exceção de alguns estudos que apresentam média maior, como um realizado em Aracaju 

com médias 44,9 anos (Silva et al., 2012;) e outro em um hospital da Espanha que encontrou 

profissionais com média de idade 49,21anos. (Cruz e Abellan, 2015).  Como aponta a maior 

parte dos estudos, a Enfermagem é atualmente exercida principalmente por adultos jovens. 

(Meneghini, et al., 2011) 

 Em relação às demais características sociodemográficas, os resultados observados, 

assemelham-se aos estudos realizados recentemente. Pesquisas a nível nacional e 

internacional também apontam predominância de trabalhadores casados e com filhos 

(Verdugo, et al., 2013; Freitas et al., 2014, Cruz e Abellan, 2015, Vidotti et al., 2018).  

 Nos dias atuais, ainda não existe um consenso na literatura para classificar e 

diagnosticar o Burnout. Os critérios recomendados por Maslach (1997), semelhantes aos de 
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Ramirez et al. (1996) são mais rigorosos, pois levam em consideração a relação entre as três 

dimensões da Síndrome. Com base nessa padronização calculou-se a prevalência desse estudo 

e para tal, foi contabilizado o total de sujeitos que atenderam aos critérios de alta Exaustão 

Emocional e Despersonalização e baixa Realização Profissional, obtendo-se uma Prevalência 

de 57,39% para os profissionais estudados.  

 Foi encontrado resultado próximo, em um estudo realizado no Rio de Janeiro (55,3%), 

porém é necessário destacar que o mesmo utilizou critérios diferentes dos adotados neste, 

tendo em vista que seguiu o preconizado por Grunfeld et al.(2000) que sugere a existência da 

Síndrome considerando a presença de apenas uma das dimensões em níveis críticos (alta 

Exaustão ou alta Despersonalização ou baixa Realização Profissional.  

 É importante enfatizar que boa parte dos estudos atuais vem adotando esses critérios, 

apesar do mesmo desconsiderar a associação entre as três dimensões da Síndrome. Alguns 

pesquisadores optam por avaliar através de ambos os critérios e percebe-se que existem 

diferenças consideráveis nos resultados das prevalências a depender da padronização utilizada 

(Moreira et al., 2009). Um exemplo disso foi um estudo desenvolvido no Sul do país onde foi 

encontrada prevalência 35,7% com base em Grunfeld et al. (2000) e nenhum caso quando 

considerou-se os critérios de Ramirez et al. (1996). 

 Diante do exposto, constatou-se que tanto em nível global, quando analisando cada 

dimensão da Síndrome separadamente, os resultados deste estudo diferem da maioria, pois 

demonstram percentuais elevados em comparação com os demais, mesmo considerando os 

critérios de Maslach (1997). Em termos epidemiológicos é relevante destacar que a pesquisa 

foi realizada durante um período de transição, no qual houve o fechamento, por decisão 

judicial, do outro serviço de atenção maternoinfantil público do município (Hospital da 

Mulher Parteira Maria Correia), fato que intensificou quantitativamente e qualitativamente as 

atividades desenvolvidas pelos profissionais da instituição.   

 Dessa forma, a demanda de serviços até então atendida pelas duas instituições passou 

a ser destinada unicamente para o HMAC, aumentando as taxas de partos e nascidos vivos em 

cerca de 50% entre 2016 e 2018. De acordo com dados epidemiológicos da instituição, houve 

um total de 4.491 partos e 4.446 nascidos vivos no ano de 2016, resultando em uma média de 

12,30 partos por dia. Já em 2018, foram realizados 6.819 partos, totalizando 6759 nascidos 

vivos e uma média de 18,68 partos por dia.   

 A análise de cada dimensão demonstra que predominam escores altos em relação à 

Exaustão Emocional (71,7%) e Despersonalização (99,1%) e baixos escores de Realização 

Profissional (85,2%), enquanto estudos como o de Ferreira e Lucca (2015) apontam níveis 
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moderados para as três dimensões. Já Vidotti et al. (2018) recentemente, relataram baixos 

graus de Exaustão, Despersonalização e Realização profissional. Silva et al. (2015) obtiveram 

resultados mais próximos dos encontrados nesse estudo,  identificando uma predominância de 

grau médio e alto de Exaustão Emocional, médio e alto para Despersonalização e médio e 

baixo para Realização Profissional. 

 É pertinente destacar que a maior parte da população estudada apresenta alterações 

para pelo menos uma das três dimensões da síndrome, tendo em vista que esse fato alerta para 

a possibilidade do processo de adoecimento está iniciando ou em curso. Complementando o 

exposto, um achado ainda mais preocupante se refere à prevalência elevada, pois estes 

profissionais permanecem realizando suas atividades, porém, podem estar mais vulneráveis a 

cometerem erros, além de comprometerem gradativamente sua saúde (Ferreira e Lucca, 

2015). 

 Os estudos apontam que o Esgotamento Emocional está diretamente relacionado à 

qualidade de vida e saúde dos trabalhadores. Desta forma, altos níveis de Exaustão podem 

desencadear sofrimento, diminuição ou ausência de energia, prejudicando assim a qualidade 

do trabalho desenvolvido (Meneghini et al., 2011; . Suñer-Soler, 2013). A partir desse ciclo 

de acontecimentos, o trabalhador tende a distanciar-se gradativamente do trabalho e 

consequentemente sentir-se menos realizado ou satisfeito com o trabalho desenvolvido.  

 Constatou-se associação significativa entre Exaustão Emocional e os profissionais que 

não tinham filhos (p=0,003). Esse achado diferente dos demais, como o realizado em São 

Paulo por Ferreira e Lucca (2015) e no Rio de Janeiro (Silva et al., 2015) os quais não 

encontraram  associação significativa dessa variável com a dimensão considerada. No entanto, 

quando se considera as médias de Exaustão encontradas, relacionando a variável “Filhos”, 

percebe-se semelhança com estudo espanhol que apontou maior média de exaustão Emocional 

para trabalhadores que não possuem filhos (Cruz e Abellán, 2015).  

 Não foi encontrada explicação para esse fato na literatura consultada, porém pode-se 

considerar a possibilidade dos sujeitos estudados compreenderem e utilizarem momentos com 

a família, como estratégia de minimizar a Exaustão. Além disso, todos os trabalhadores, com 

filhos ou não, estão constantemente sujeitos às cobranças e determinações sociais e a maneira 

como os indivíduos respondem a isso vai depender da capacidade de enfrentamento de cada 

um. 

 As demais associações significativas encontradas dizem respeito a aspectos 

profissionais e laborais, fato que segundo Moreira et al. (2009) sugere que as condições de 
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trabalho têm um peso maior do que as características pessoais, no que se refere ao surgimento 

dos sintomas da Síndrome de Burnout. 

 Em relação ao cargo e escolaridade, os indivíduos que ocupavam o cargo de 

Enfermeiros (p=0,024), e aqueles que possuíam graduação e/ou pós-graduação (p=0,015) 

apresentaram associação significativa com alta Exaustão Emocional. Sugere-se que esse 

achado esteja relacionado à grande responsabilidade do Enfermeiro enquanto líder da equipe, 

associado à reduzida autonomia presente na em grande parte dos serviços de saúde. 

 Indivíduos que trabalhavam menos de 42 horas semanais também apresentaram 

resultados significativos para associação com Exaustão Emocional, assim como maior média 

de Exaustão emocional, quando comparada aos que trabalhavam maior quantidade de horas 

semanais. Esse fato vai de encontro ao comumente observado na literatura, que define a 

sobrecarga de trabalho como uma das variáveis mais predisponentes à Síndrome de Burnout. 

É interessante destacar, no entanto, que a sobrecarga se refere não somente à quantidade, mas 

também à qualidade das demandas (Silva e Carlotto, 2009).  

 Em relação ao turno de trabalho, os trabalhadores do diurno também apresentaram 

associação significativa com a Exaustão Emocional (p= 0,003), além de médias maiores para 

essa dimensão, quando comparadas com o turno noturno, corroborando com o estudo de 

Vidotti et al.(2018). Além disso, a literatura afirma que as demandas laborais e relações 

interpessoais são intensificadas durante o dia, pois nesse período são desenvolvidas a maioria 

das atividades laborais e procedimentos, sendo assim, essas situações podem vir a aumentar o 

estresse e favorecer o desenvolvimento da síndrome de Burnout (Teixeira et al., 2013) 

No que se refere aos Escores de Realização Profissional, foram observadas 

associações positivas entre essa dimensão e os indivíduos que trabalham exclusivamente na 

instituição, ou seja, não possuem outros vínculos empregatícios (p=0,043). Esse achado difere 

dos demais estudos, como de Moreira e Lucca (2015) que demonstraram associações positivas 

dessa dimensão com profissionais que têm mais de um vínculo. Alguns autores associam as 

dificuldades geradas pelas jornadas múltiplas ao processo de alienação e indiferença em 

relação ao trabalho que pode ocorrer com o passar do tempo (Meneghini et al., 2011).  

No entanto, o fato de possuir somente um vínculo empregatício não impossibilita o 

trabalhador de sentir-se menos realizado profissionalmente e esse fato pode ser intensificado 

devido a existência de um sistema de rodízio adotado na instituição, que promove mudanças 

constantes dos profissionais, entre setores de trabalho. Além disso, soma-se a isso o fato de 

que 43,7% (n=35) dos profissionais que afirmaram ter curso de graduação ou pós-graduação, 

executam suas atividades como profissional de nível médio na instituição, ou seja, não há 
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grande possibilidade de mudança de cargo apesar das melhorias na qualificação dos 

trabalhadores. 

Quanto ao setor de trabalho, houve maior associação dos setores fechados com a baixa 

Realização Profissional. Achado semelhante ocorreu no estudo realizado em São Paulo onde 

os principais setores que contribuíram para altos índices de Burnout, foram o Centro 

Cirúrgico e a UTI. Os setores fechados, em sua maioria, indicam atividades de complexidades 

maiores e que requerem ações e resoluções a curto prazo (Ferreira e Lucca, 2015) 

 Indivíduos que realizavam algum tipo de atividade de lazer apresentaram associação 

com baixa Realização Profissional. No entanto, não foi encontrado nenhum estudo que 

discuta esse tipo de associação, porém a literatura destaca que as atividades de lazer são 

relevantes para um bom desempenho de qualquer atividade profissional, principalmente 

aquelas que lidam de forma constante com situações de vulnerabilidade de sofrimento. 

(Portela et al., 2015)  

 Além disso, também são consideradas boas estratégias para aliviar o estresse e podem 

compreender desde passeios, participação em grupos, leitura, realizar atividades físicas ou 

aprimorar-se profissionalmente. Diante do exposto, pode-se considerar que embora os 

indivíduos realizem alguma espécie de atividade de lazer, a frequência com a qual o fazem 

pode ser sentida como insuficiente para as suas necessidades. 

A maior parte das associações observadas através do teste Qui-quadrado ratifica os 

achados identificados através do teste t de Student, referentes à dimensão Exaustão 

Emocional. Ao comparar esses resultados, percebeu-se que os valores encontrados para as 

variáveis Cargo (c = 0,015), Escolaridade (e = 0,021), Filhos (f = 0,007), Carga horária (i = 

0,002) e Turno (j = 0,009), corroboram com o demonstrado pelo teste Qui-quadrado. 

No que se diz respeito à dimensão Despersonalização, apenas as diferenças de médias 

para à variável Setor (a = 0,023), apresentaram significância, apesar de nenhuma variável ter 

se mostrado significativa em relação ao teste Qui-quadrado. Em relação à Realização 

Profissional, apesar dos valores de p, referentes ao teste t, apresentarem significância para as 

variáveis Cargo (d =0,003), (g = 0,033) e Setor (b = 0,035), apenas um delas mostrou-se 

significante em relação ao teste Qui-quadrado, exposto anteriormente, que foi a variável Setor 

de trabalho.   

É interessante destacar que apesar das diferenças percebidas através da comparação 

entre ambos os resultados, os dados confirmam a influência e a relevância desses fatores para 

o surgimento da Síndrome de Burnout. 
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 Dentre as dificuldades encontradas para a concretização do estudo, pode-se destacar a 

resistência dos sujeitos para responder o instrumento de coleta de dados. Inclusive, apesar de 

terem sido muito bem orientados e esclarecidos, muitos deles relatavam preocupação sobre a 

possibilidade do trabalho ter alguma relação com a gestão e que isso pudesse prejudicá-los de 

alguma forma.  

  Além disso, uma das principais limitações da pesquisa foi a inexistência de 

padronizações tanto para diagnosticar a Síndrome de Burnout, como para classificar cada uma 

de suas dimensões em graus (baixo, médio e alto). Além de favorecer uma vasta disparidade 

de resultados para prevalência da Síndrome, esse fato dificulta de forma significativa a 

comparação com demais pesquisas nacionais e internacionais. Diante disso, faz-se relevante 

apontar a necessidade de que a comunidade científica, padronize e consequentemente 

organize a nível nacional, os métodos e escalas utilizados para interpretar o MBI.  

 Outra dificuldade diz respeito ao caráter transversal da pesquisa, a qual  avalia a 

amostra em um determinado momento e não permite o tempo de  exposição e a ocorrência da 

Síndrome, ou seja, torna-se difícil determinar quais casos já existiam e quais os novos casos.  

 Apesar disso, Carvalho e Rocha (2008) afirmam que esse tipo de estudo compreende 

um avanço importante para a avaliação dos determinantes do processo saúde-doença, tendo 

em vista que permite verificar associações de um desfecho com determinados fatores e 

consequentemente servir de base para planejamento de ações em saúde a nível de gestão e 

assistencial. 

Ademais, é importante reconhecer que este trabalho possibilitou a identificação dos 

fatores relacionados ao adoecimento dos trabalhadores entrevistados e de sua situação de 

saúde. Desta feita, espera-se que os resultados encontrados possam fomentar o 

desenvolvimento de intervenções a fim de aperfeiçoar as condições de trabalho, a capacidade 

de enfrentamento dos trabalhadores e consequentemente as condições de saúde individuais e 

coletivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa permitiu traçar um perfil composto por indivíduos em sua maioria do sexo 

feminino, com idade superior a 30 anos, casados, com filhos, que não possuem graduação 

e/ou pós-graduação e que atuam no serviço por período inferior a 05 anos. 

Além disso, o trabalho evidenciou discrepâncias em relação aos padrões propostos 

pela literatura, como as prevalências elevadas tanto para a Síndrome de Burnout de forma 

global (57,39%), como para cada dimensão da Síndrome. É pertinente destacar que 

predominaram escores altos em relação à Exaustão Emocional (71,7%) e Despersonalização 

(99,1%) e baixos escores de Realização Profissional (85,2%).  

Tal fato ganha mais importância ao considerar que estes profissionais permanecem 

realizando suas atividades e podem estar mais propensos a cometerem falhas e 

consequentemente comprometerem tanto sua saúde, como a assistência prestada aos usuários. 

Diante do exposto é necessário o desenvolvimento de novos estudos, visando confirmar os 

padrões encontrados.  

Ao analisar os desfechos, constatou-se associação significativa entre Exaustão 

Emocional e os profissionais que não tinham filhos, aqueles que ocupavam cargo de 

enfermeiro, que possuíam graduação e/ou pós-graduação, que trabalhavam menos de 42 horas 

semanais e no turno diurno. Ao considerar a dimensão Realização profissional, houve 

associação com trabalhadores que não possuíam outro vínculo empregatício e que 

trabalhavam em setores fechados. Já a dimensão Despersonalização não apresentou 

associações significativas. 

Desta feita, é interessante enfatizar que a maioria dos achados dizem respeito mais a 

aspectos profissionais e laborais do que a aspectos pessoais dos sujeitos. Além disso, devido 

às vastas consequências da Síndrome de Burnout, como maior possibilidade de erros na 

assistência, diminuição da qualidade de vida dos profissionais e dos serviços prestados aos 

usuários, é imprescindível que a gestão e os profissionais de saúde, se conscientizem de que 

não se pode mais ignorar a saúde mental, principalmente quando se trata daqueles que são os 

principais sujeitos do cuidado. 
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APÊNDICE A - Questionário Sociodemográfico, psicossocial e de saúde. 

 

 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À SÍNDROME DE BURNOUT EM 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA ASSISTÊNCIA MATERNOINFANTIL DE 

MOSSORÓ-RN. 

 

QUESTIONÁRIO SOCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Telefone: _________________ 

 

1) Setor:  

(  ) Acolhimento 

(  ) Pré-parto 

(  ) CME 

(  ) Alojamento Conjunto 

(  ) Vacina 

(  ) Testes 

(  ) Centro cirúrgico 

(  ) UCINCA 

(  )UCINCO 

(  ) UTI adulto 

(  ) UTI neonatal 

(  ) Setores administrativos 

 

2) Sexo:  M (  ) F (  ) 

3) Idade: ____ 

 

4) Estado civil:  

(  ) Solteiro 

(  ) Casado(a)  

(  ) Divorciado 

(  ) Desquitado 

(  ) União estável 

(  ) Viúvo (a) 

 

 

5) Filhos:  

Sim (  ) Não (  )  

Quantos filhos?  

(  )1 

(  )2 

(  )3 

(  ) Acima de 4 

 

6) Nível de escolaridade: 
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(  ) Médio/Técnico 

(  ) Superior  

(  ) Especialização 

(  )Mestrado 

(  )Doutorado 

 

7) Categoria: 

(  ) Parteiro (a) 

( ) Aux. de Enfermagem 

(  ) Téc. de Enfermagem 

(  ) Enfermeiro 

 

8) Tempo de formado: 

(  ) Menos de 6 meses 

(  ) De 6 a 11 meses 

(  ) 1 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 15 anos 

(  ) 16 a 20 anos 

(  ) 21 a 25 anos 

(  ) Acima de 25 anos 

 

9) Tempo de serviço no hospital? 

 

(  ) Menos de 6 meses 

(  ) De 6 a 11 meses 

(  ) 1 a 5 anos 

(  ) 6 a 10 anos 

(  ) 11 a 15 anos 

(  ) 16 a 20 anos 

(  ) 21 a 25 anos 

(  ) Acima de 25 anos 

 

10) Carga horária diária?  

_____ horas 

 

11) Tem escala extra em outro turno? 

      (  ) Sim    (  ) Não  

12) Tem outro vínculo? 

(  ) Sim    (  ) Não  

 

13) Turnos de trabalho no hospital: 

 

(  ) Diurno  

(  )  Noturno  

(  ) Diurno e noturno 

 

14) Realiza atividades de lazer?  
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(  )Nunca 

(  ) Diariamente 

(  ) Semanalmente 

(  ) Quinzenalmente 

(  ) Mensalmente 

 

15) Faz tratamento para alguma patologia?   

 

(  ) Sim (  ) Não 

 

16) Qual patologia? 

________________ 

(  ) Nenhuma 

(  ) Câncer 

( )Psicológicas ou Psiquiátricas  

(  ) Ossos/músculos 

( ) Endócrino/ metabólicas 

(  ) Hipertensão 

(  ) Neurológicas 

(  ) Doenças renais 

(  ) Doenças gástricas 

(  ) Outras 

  

17) Utiliza medicações com frequência? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

18) Qual tipo de medicação 

 

(  ) Nenhum 

(  ) Reposição hormonal 

(  ) Psicotrópicos 

(  ) Anti-hipertensivos 

(  ) Corticoesteróides 

(  ) Antiglicemiantes 

(  ) Outros  

 

Quais outras? ________________________________________ 
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ANEXO A – Carta de Anuência do Hospital Maternidade Almeida Castro 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO C – Instrumento de coleta de dados 

MASLACH BURNOUT INVENTORY – HUMAN SERVICES SURVEY (MBI – HSS) 

VERSÃO EM PORTUGUÊS 

Christina Maslach e Susan E. Jackson 

Pontue de 0-6 os itens a seguir conforme seus sentimentos e sintomas: 

 

0 - Nunca 

1 - Uma vez ao ano ou menos 

2 - Uma vez ao mês ou menos 

3 - Algumas vezes ao mês 

4 - Uma vez por semana 

5 - Algumas vezes por semana 

6 - Todos os dias 

 

  III Maslach Burnout Inventory (MBI)  

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

1.Sinto-me esgotado (a) ao final de um dia de trabalho        

2.Sinto-me como se estivesse no meu limite        

3.Sinto-me emocionalmente exausto/a com o meu trabalho        

4.Sinto-me frustrado/a com o meu trabalho        

5.Sinto-me esgotado/a com o meu trabalho        

6. Sinto que estou trabalhando demais neste emprego        

7. Trabalhar diretamente com pessoas me deixa muito estressado/a        

8. Trabalhar com pessoas o dia todo m exige um grande esforço        

9.Sinto-me cansado/a quando me levanto de manhã e tenho que encarar outro 
dia de trabalho 

       

10..Sinto-me cheio/a de alegria        

11. Sinto-me estimulado/a depois de trabalhar em contato com os pacientes        

12. Sinto que posso criar um ambiente tranqüilo para os pacientes        

13. Sinto que influencio positivamente a vida dos outros através do meu 

trabalho 

       

14 .Lido de forma adequada com os problemas dos pacientes        

15. Posso entender com facilidade o que sentem os pacientes        

16. Sinto que sei tratar de forma tranqüila os problemas emocionais no meu 
trabalho 

       

17.Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão        

18.Sinto que os pacientes culpam-me por alguns dos seus problemas        

19.Sinto que trato alguns pacientes como se fossem objetos        

20.Tenho me tornado mais insensível com as pessoas desde que exerço este 

trabalho 

       

21.Não me preocupo realmente com o que ocorre com alguns dos meus 

pacientes 

       

22.Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me endurecendo 

emocionalmente 

       


