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RESUMO 

O termo “Burnout” descreve uma síndrome que é definida como um distúrbio 

que pode ser desenvolvido em pessoas expostas a situações de estresse laboral de 

forma crônica. Seus sintomas característicos são a exaustão emocional, 

despersonalização e falta de realização no trabalho, sendo recorrente em 

profissionais de saúde, uma vez que estes lidam com a tensão emocional e pessoas 

enfermas diuturnamente. Dentre as profissões atuantes no setor publico no âmbito 

da saúde, a enfermagem foi classificada como a quarta profissão mais estressante. 

Baseado no exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência da 

síndrome de burnout (SB) e a qualidade de vida em enfermeiros do Hospital 

Walfredo Gurgel em Natal/RN, referência em atendimento de urgência pelo Sistema 

Único de Saúde. É uma pesquisa quantitativa de cunho descritivo, transversal, de 

caráter prospectivo, realizada sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UERN (3.346.997) que visa analisar, registrar e correlacionar fatos e fatores que 

favoreçam o aparecimento da SB em enfermeiros, avaliando a qualidade de vida e a 

prevalência da mesma nesses trabalhadores. A coleta de dados foi baseada na 

aplicação de um questionário socioeconômico e o questionário Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI) com 19 itens que refletem os níveis de esgotamento profissional, 

validado para a língua portuguesa. Os questionários foram codificados e digitados 

para posterior análise dos dados no pacote estatístico SPSS 20.0 for Windows. No 

tocante aos aspectos socioeconômicos, a maioria dos enfermeiros da amostra 

analisada é do sexo feminino (92,5%), com média de 38,7 anos, com cônjuge 

(63,75%), especialização na área (65%), dois vínculos empregatícios (53,75%) e 

renda média de R$ 9.081,00. Em relação às dimensões de burnout, os enfermeiros 

apresentam níveis altos para burnout pessoal (47,5%) e médio para burnout 

relacionado ao trabalho (56,25%) e ao cliente (50%). O teste de qui-quadrado 

indicou que a variável carga horária semanal apresenta associação com burnout 

pessoal, indicando que uma carga laboral elevada acaba por auxiliar no 

desenvolvimento de burnout em enfermeiros. Nossos achados apontam a 

necessidade de estudos que visem uma melhor condição de trabalho para os 

enfermeiros, de modo a evitar o estresse laboral. 

Palavras-chave: Saúde do trabalhador; esgotamento profissional; saúde mental. 

 



10 
 

ABSTRACT  

The term “burnout” describes a syndrome that is defined as a disorder that can be 

developed in people exposed to chronic stress situations. Its characteristic symptoms 

are emotional exhaustion, depersonalization and lack of accomplishment at work, 

being recurrent in health professionals, since they deal with emotional tension and 

sick people day by day. Among the professions working in the public sector in health, 

nursing was classified as the fourth most stressful profession. Based on the above 

cited, the present study aims to evaluate the prevalence of burnout syndrome (BS) 

and quality of life in nurses at Walfredo Gurgel Hospital in Natal/RN, reference in 

emergency care by the Brazilian Unified Health System. The present work was a 

descriptive, cross-sectional, prospective study carried out in nurses, conducted under 

the approval of the UERN Research Ethics Committee (3,346,997), which aims to 

evaluate and correlate facts and factors that contribute to the onset of BS in nurses, 

assessing both the quality of life and its prevalence amongst these workers. Data 

collection was based on the application of a socioeconomic questionnaire and the 

Copenhagen Burnout Inventory (CBI) questionnaire with 19 items that reflect the 

levels of professional exhaustion, validated for the Portuguese language. The 

questionnaires were coded and typed for later data analysis in the SPSS for 

Windows statistical package. Regarding socioeconomic aspects, most nurses in the 

sample analyzed are female (92.5%), with a mean of 38.7 years, married (63.75%), 

with specialization in the area (65%), two jobs (53.75%) and average income of R$ 

9,081.00. Regarding the dimensions of burnout, nurses have high levels for personal 

burnout (47.5%) and medium for work-related burnout (56.25%) and client burnout 

(50%). The chi-square test indicated that the weekly workload variable is associated 

with personal burnout, indicating that a high workload eventually contributes in the 

development of burnout in nurses. Our findings point out the need for studies 

focusing in a better working condition for nurses, in order to avoid work stress. 

 

Keywords: Occupational Health; professional exhaustion; mental health. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O trabalho faz parte da natureza humana. No entanto, no inicio de sua história 

o mesmo teve seu conceito reduzido apenas a práticas direcionadas à garantia da 

sobrevivência, trazendo um significado pouco explorado sobre a satisfação da 

prática profissional e os impactos e transformações que podem existir na saúde do 

trabalhador. Com o tempo novas reflexões surgiram, como as possibilidades sociais 

e individuais que o exercício profissional pode trazer (Drumond, 2002). 

A construção de relações sociais, o pertencimento a um grupo, a criação de 

vínculos, a sensação de utilidade e o reconhecimento das ações, permite com que o 

trabalho funcione como ponte de diálogo entre o ser humano e a sociedade, 

cooperando significativamente com a construção da identidade e subjetividades 

próprias do indivíduo, trazendo benefícios também para saúde mental, uma vez que 

no ambiente laboral o individuo desenvolve habilidades, controle emocional e 

contribui para a sua comunidade (Monte e Bispo, 2014). 

Com isso, a execução do trabalho poderia ser percebida primariamente como 

prazerosa, no entanto, algumas circunstâncias podem torna-lo o desencadeador de 

sofrimento e adoecimento, não pelo trabalho em si, mas pelo clima organizacional e 

emocional que existe no ambiente laboral. As modificações que ocorrem nos 

âmbitos social, da política, econômico e cultural transformaram a interação do 

homem com o trabalho. Há constantemente mudanças organizacionais do ambiente 

laboral que podem refletir na saúde do trabalhador, pois é um lugar não só de 

mudanças mas também de cobranças e responsabilidades delegadas ocasionando 

insatisfações, desinteresse, insegurança e irritação (Ribeiro, 2012). 

Um dos contribuintes para essa resposta negativa com relação ao trabalho é 

a crescente valorização econômica que acontece atualmente em detrimento do 

capital humano, implicando no cotidiano do trabalho com uma redução da autonomia 

do profissional, desigualdade salarial entre os profissionais, falta de reconhecimento, 

ausência de esforço em equipe, sobrecarga de trabalho e conflito de valores, 

resultando numa carga negativa que pode ter consequências físicas ou psicológicas, 

tendo como prejuízo o estresse ocupacional (Lima et al., 2018; Sousa, 2017). 
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O estresse é um conceito oriundo da física, sendo descrito como uma força 

que quando aplicada pode desgastar ou deformar um corpo. Posteriormente o termo 

foi cooptado e adaptado para a medicina, tendo sido empregado inicialmente pelo 

célebre fisiologista francês Claude Bernard em 1867 (Lazarus e Folkman, 1984).  

De acordo com Sousa (2017) o estresse está associado ao esforço que o 

organismo faz para se adaptar a situações consideradas ameaçadoras à 

manutenção de seu equilíbrio interno e, de modo mais amplo, à vida. 

 Nesse sentido, o estresse no individuo causa uma cadeia de reações que, de 

modo final, impactam o ambiente em que o mesmo está inserido, ocasionando 

modificações comportamentais a fim de garantir a integridade diante da interação 

com ambiente. O estresse pode se manifestar de forma positiva (eustresse), que 

motiva uma resposta adequada aos estímulos, ou negativa (distresse), que intimida 

o individuo diante de uma situação ameaçadora, com predominância de emoções de 

ansiedade, medo, tristeza e raiva. O objetivo do estresse sempre está associado à 

adaptação ao meio (Sardá Jr. et al., 2004; Tanure et al., 2014). 

Os estímulos que acontecem no ambiente de trabalho é que definem o 

estresse ocupacional, trazendo consequências físicas e psicológicas, sendo 

considerados agentes estressores fatores extraorganizacionais e organizacionais, 

podendo ser individuais e de grupo (Azevedo et al., 2019). As abordagens ao 

estresse ocupacional podem seguir uma linha de raciocínio biológica, psicológica e 

social, que mesmo sendo vertentes distintas estão interligadas uma a outra. O 

desgaste físico está relacionado essencialmente á vertente biológica, já a forma 

como o individuo se relaciona com as pessoas e o meio está ligado á abordagem 

psicológica e o enfoque sociológico se refere à compreensão das variáveis inseridas 

no contexto (Prado, 2016). 

As implicações nos contextos biológico, psicológico e social do estresse de 

forma contínua no ambiente de trabalho podem acarretar uma série de 

consequências prejudiciais á saúde do trabalhador. Cerca de 70% da população é 

acometida pelo estresse ocupacional, um dado estatístico alto que ao passar do 

tempo cresce ainda mais. A exposição contínua ao estresse no trabalho pode trazer 

consequências, sendo uma delas a Síndrome de Burnout (Silva e Sales, 2016). 
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1.2 SINDROME DE BURNOUT 

A Síndrome de Burnout (SB) é definida como uma condição característica do 

meio laboral, como um processo que se dá em resposta à cronificação do estresse 

ocupacional, refletindo em prejuízos tanto para o indivíduo como para seu 

desempenho profissional, suas relações familiares e sociais (Maslach e Leiter, 

2016).  

A nomenclatura Burnout foi utilizada pela primeira vez em 1953 por Schwartz 

e Will em um estudo de caso conhecido como ‘Miss Jones’, que abordou os 

problemas de uma enfermeira em decorrência do trabalho. Após essa citação, 

Graham Greene apontou algo similar no livro ‘A Burn Out Case’, que relata a 

problemática de um arquiteto que abandonou a profissão devido ao esgotamento 

físico e emocional. Os sintomas e sentimentos descritos pelos autores supracitados 

são similares aos definidos atualmente como Burnout (Schaufeli et al., 1993). 

Mesmo o termo sendo utilizado anteriormente, Benevides-Pereira (2003) 

relata que a primeira produção sobre Burnout foi conferida a Herbert Freudenberger 

(1974), médico psicanalista. Ele foi o precursor a propor medidas de enfrentamento 

para os profissionais que apresentavam desgaste relacionado ao trabalho. Seu 

interesse pela temática se deu através da observação dos voluntários que analisava, 

que apresentavam desmotivação e desgaste de humor de forma gradual ao decorrer 

do tempo. Aparentemente esse processo tinha um tempo de aproximadamente um 

ano, até que fossem percebidos os sinais e sintomas de exaustão. 

Posteriormente, a psicóloga social Christina Maslach (1981) avaliou como era 

o enfrentamento das pessoas com relação à estimulação emocional no ambiente de 

trabalho, chegando a conclusões semelhantes às de Freunderberger. Sua analise 

focou no modo em como médicos e enfermeiros buscavam defesa diante a 

enfermidade e patologia que seus pacientes apresentavam, e como “defesa própria” 

assumiam uma estratégia cognitiva chamada despersonalização, buscando um 

distanciamento emocional ao evitar envolvimento com o estado de sofrimento do 

paciente, Tal comportamento foi interpretado como uma proteção frente a situações 

estressoras. 

Cristina Maslach (1981) foi a primeira a criar um método de avaliação da SB, 

descrito como Maslach Burnout Inventory (MBI), descrevendo a SB fundamentada 
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em uma perspectiva social-psicológica. Esta perspectiva avalia a síndrome como 

uma resposta à tensão emocional que pode ser ocasionada por lidar 

excessivamente com pessoas. É uma construção tridimensional que podem estar 

relacionadas entre si, embora sejam são independentes. 

  A primeira dimensão é a de exaustão ou esgotamento emocional, evidenciada 

por uma ausência ou diminuição da energia e entusiasmo, onde há uma sensação 

de falta de recursos. O profissional pode perceber que não há mais energia para 

dispensar no atendimento ao seu cliente ou outras pessoas como tinham antes. A 

despersonalização é outra característica, em que o trabalhador desenvolve uma falta 

de empatia frente aos seus clientes, perdendo a sensibilidade emocional e 

mantendo um distanciamento das pessoas. A terceira dimensão é a reduzida 

realização pessoal no trabalho ou baixa realização profissional, em que há uma 

perda da confiança e uma autoavaliação negativa referente ao seu desenvolvimento 

profissional, apresentando um declínio no sentimento de competência (Maslach e 

Jackson, 1981). 

Após o MBI outros métodos foram desenvolvidos, sendo um deles o Método 

Copenhagem Burnout Inventory (CBI) que mostra três escalas, o burnout pessoal, o 

burnout relacionado ao trabalho e o burnout relacionado ao cliente (Kristensen et al., 

2005). 

O burnout pessoal que analisa o grau de fadiga física, psicológica e da 

exaustão experienciada pela pessoa, que nem sempre estão relacionados com uma 

determinada situação em particular no ambiente de trabalho. O burnout relacionado 

com o trabalho avalia o grau de exaustão física e psicológica e o esgotamento e 

observado pela pessoa em relação ao seu trabalho. O burnout relacionado ao cliente 

avalia a exaustão física e psicológica e o esgotamento que é percebido pela pessoa 

como relacionado com a sua prática com os clientes, aplica-se a trabalhadores como 

professores e enfermeiros (Kristensen et al., 2005). 

Portanto, os conceitos de Maslach foram ampliados, podendo avaliar as 

características acerca da SB não somente relacionados ao ambiente de trabalho e 

sim o esgotamento independente da sua causa (Kristensen et al., 2005). 

Freudenberger (1974) referencia em seus estudos que esses sintomas são 

comuns em profissionais de saúde, pois são atividades laborais que lidam com a 
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tensão emocional como uma consequência do contato direto com pessoas que 

apresentavam problemas com frequência. 

No Brasil, França (1987), realizava a primeira publicação discorrendo sobre a 

Síndrome de Burnout na Revista Brasileira de Medicina (Schimitz, 2015). 

Em 2007 dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social indicaram 

que aproximadamente 4,2 milhões de pessoas foram afastados do trabalho no 

Brasil, das quais 3.852 em decorrência da SB. A regulamentação que delimita os 

fatores causais de doenças em profissionais no Brasil consta no Decreto nº 3.048 de 

6 de maio de 1999, no qual o item XII da tabela de transtornos mentais e de 

comportamento é referente ao trabalho (Trigo et al., 2007). A divulgação de 

pesquisas que envolvem a SB nas inúmeras ocupações que existem no Brasil 

culminou com o reconhecimento pelo Ministério da Saúde da SB como um problema 

clínico, uma psicopatologia de cunho ocupacional, estando presente na 10ª revisão 

da Classificação Internacional de Doenças (CID – 10) sob o código Z73.0 (Medeiros 

et al., 2017). 

Em que pese a classificação da SB como uma condição limitante para a 

prática laboral, no Brasil apenas recentemente os grupos de estudo e pesquisa 

passaram a enfocar a síndrome em seu aspecto epidemiológico. Borges e 

colaboradores (2002), em um estudo feito no estado do Rio Grande do Norte em três 

hospitais públicos, constataram que uma elevada quantidade de profissionais que 

atuavam nestas unidades hospitalares apresentavam algum nível de SB, variando 

de moderado a elevado. Um outro estudo, realizado em Aracajú, Sergipe revelou 

que 54,1% dos profissionais da Rede de Atenção Primária à Saúde apresentaram um 

risco elevado e moderado para desenvolver a SB (Silva et al., 2015). Já um trabalho 

realizado com enfermeiros em João Pessoa, Paraíba revelou que os sintomas da SB 

estão presentes de modo consistente nos enfermeiros que atuam na atenção básica, 

com a exaustão emocional sendo seu sintoma mais evidente (Holmes et al., 2014). 

Outro estudo, de Oliveira e Araújo (2016), analisando enfermeiros em um hospital 

público no interior do Estado da Bahia, atestou que uma parcela significativa dos 

trabalhadores do local apresentam sintomas associados à SB. 
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1.3 SÍNDROME DE BURNOUT E ENFERMEIROS 

A Enfermagem foi reconhecida através de Florence Nightingale na metade do 

século XIX, que trouxe especificidade no trabalho social, tornando-se uma atividade 

especializada e necessária para a sociedade, requerendo assim uma 

qualificação/formação para a sua prática (Pires, 2009). 

O profissional de enfermagem realiza ações fundamentais para a 

promoção/recuperação da saúde, que envolvem coordenação e a avaliação do 

desenvolvimento do trabalho em equipe e da assistência prestada ao cliente, para 

oferecer cuidado. O exercício da enfermagem pode ser incluído em quatro pilares: O 

ensino, a pesquisa, a gerência e a assistência. Sendo assim, o trabalho da 

enfermagem atende as necessidades de indivíduos e grupos sociais (Nascimento, 

2013; Cunha, 2019). 

A representatividade da enfermagem diante do total das profissões da saúde 

corresponde a 60%. No Brasil, o numero dos profissionais da enfermagem 

aproxima-se de 1.500.000, sendo 270.000 enfermeiros. Esse profissional está 

presente em todas as instituições assistenciais, ofertando os serviços na rede 

hospitalar durante as 24 horas de todos os 365 dias do ano, ou seja, a qualidade das 

ações de enfermagem interfere fortemente na qualidade da assistência prestada nas 

instituições de saúde (Pires, 2009; Gallani e Dallaire, 2014). 

As condições de trabalho às quais esses profissionais são expostos geram 

insalubridade e sofrimento. Alguns estudos indicam uma diversificação de fatores 

que apontam o profissional de enfermagem como um indivíduo que apresenta alto 

nível de estresse ocupacional (Costa e Martins, 2011). 

Rodrigues e Ferreira (2011) verificaram que 91% dos enfermeiros analisados 

em sua pesquisa não possuíam horários fixos, trabalhando em turnos diurnos e 

noturnos, e que esses enfermeiros apresentavam um maior índice de estresse, 

sendo um fator gerador a falta de tempo e recursos insuficientes para finalização de 

tarefas.  

Em outra pesquisa, realizada por Galindo e colaboradores (2012) em hospital 

no Recife, discutiu-se a incompatibilidade do salário recebido pelos enfermeiros com 

o esforço desprendido nas atividades executadas no trabalho, com os entrevistados 

demonstrando altos níveis de exaustão emocional, a qual traz reflexos como a 
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desigualdade de reconhecimento entre os profissionais, dando origem ao sentimento 

de injustiça. Outro estudo realizado com médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem por Ribeiro e colaboradores (2018) constatou que os enfermeiros são 

os profissionais que apresentam menor autonomia sob o seu trabalho. 

As baixas remunerações levam a necessidade de buscar mais vínculos 

empregatícios, aumentando a carga horária semanal e diminuindo o tempo de 

descanso. As mediações de conflitos interpessoais entre a equipe, o envolvimento 

com o sofrimento humano, trabalho em vários turnos, a diminuição da autonomia e 

desvalorização profissional, advinda de uma era da mercantilização, favorecem o 

adoecimento desses profissionais. Dentre as profissões atuantes no setor publico no 

âmbito da saúde, a enfermagem foi classificada como a quarta profissão mais 

estressante (Faria e Maia, 2007; Pires, 2009). Em concordância com esta noção, 

pesquisas constatam que há uma maior incidência da SB nos profissionais de 

enfermagem (ISMA, 2017). 

Diante do exposto, há uma preocupação quando à qualidade de vida no 

trabalho dos profissionais de enfermagem bem como a assistência prestada, sendo 

necessário, portanto, realizar estudos para que obtenhamos mais informações a fim 

de subsidiar estratégias para prevenção e proteção da SB no ambiente de trabalho. 

 
1.4 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE DE TRABALHO 

A escolha da presente temática se deu a partir da compreensão da constante 

preocupação do impacto negativo que a SB tem causado não somente no 

profissional de enfermagem como também prejudicado a assistência prestada, 

necessitando de um maior entendimento a respeito de seus fatores causais. Assim, 

diante da importância do reconhecimento da SB para manutenção da saúde mental, 

o presente trabalho busca identificar dados reais sobre o número de enfermeiros que 

vivem a realidade de estresse crônico e seus prejuízos além de trazer reflexões 

acerca dos fatores que potencializam e a ocorrência desse distúrbio, colaborando 

assim com práticas de prevenção e melhoria da saúde mental do trabalhador, bem 

como sua prática dentro da instituição.  

Nesse sentido a hipótese de trabalho construída é focada na ideia que fatores 

estressores experimentados cotidianamente por profissionais de enfermagem no 
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âmbito do serviço público de saúde são determinantes para o aparecimento da SB 

neste grupo de trabalhadores. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a incidência da Síndrome de Burnout (SB) em enfermeiros que 

exercem suas atividades no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/RN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar o perfil sociodemográfico da população estudada; 

o Analisar a incidência da SB em enfermeiros do Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel; 

o Identificar a existência dos principais fatores de risco para SB no grupo de 

profissionais avaliados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), com o número 

CAAE: 11512519.2.0000.5295, com parecer favorável sob o número 3.346.997 

(ANEXO I). A pesquisa seguiu todas as recomendações e princípios éticos que a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) preconiza, sob a resolução 

466/12, seguindo os princípios de autonomia, beneficência, não maleficência, justiça 

e equidade. 

Os participantes da pesquisa foram inicialmente abordados para o convite da 

participação na mesma, quando lhes foi informada a temática e fornecidos todos os 

esclarecimentos quanto ao objetivo da pesquisa e dos possíveis riscos bem como os 

benefícios que sua participação poderia acarretar. Além disso, todos os participantes 

foram elucidados quanto à confidencialidade e sigilo dos dados a serem coletados 

para que sua privacidade fosse preservada. Todos os participantes estavam cientes 

de que o estudo não acarretaria prejuízo financeiro e seria assegurada a autonomia 

para desistência caso entendessem necessário, sem haver nenhum tipo de 

penalidade associada. Em seguida os participantes foram convidados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO II) permitindo sua 

participação na pesquisa. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Foi realizado um estudo quantitativo, transversal e descritivo do tipo 

prospectivo com aplicação de questionários para profissionais enfermeiros do 

Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel (HMWG), localizado em Natal, capital do 

Estado do Rio Grande do Norte (Figura 1) no período de 16 de julho a 16 de agosto 

de 2019, ao longo dos turnos matutino, vespertino e noturno. 
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Figura 1. Mapa das cidade de Natal/RN, onde foi realizada a coleta de dados. 
Fonte:  Adaptação da Wikipédia. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Foram contabilizados um total de 148 profissionais graduados em 

enfermagem que estavam exercendo suas funções enquanto enfermeiros 

assistenciais e gerenciais nos diferentes setores do Hospital Monsenhor Walfredo 

Gurgel (HMWG). O referido hospital é referencia em atendimento de urgência e 

emergência pelo SUS e recebe em média 7000 pacientes por mês, não apenas da 

capital como também do interior do Estado, dos quais 2.100 em média são 

internados. Na região metropolitana da Capital do Rio Grande do Norte o HMWG é o 

único serviço que conta com serviço especializado em queimados, ortopedia, 

neurologia, entre outras. Ao todo, o complexo hospitalar possui 284 leitos, contando 

com a atuação profissional de mais de 2.000 funcionários, sendo 300 de empresas 

terceirizadas. 

Os profissionais que constituíram a amostra executam suas funções tanto em 

assistências como em pronto socorro, unidade de terapia intensiva, centro de 

tratamento de queimados, enfermarias, centro cirúrgico, serviços de atendimento 

domiciliar, bem como também executam funções administrativas como no núcleo de 

educação permanente, gerência de enfermagem e coordenações. Do total de 148 
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enfermeiros atuantes no HMWG, 80 se dispuseram a participar da pesquisa, 

estando dentro dos critérios de inclusão, constituindo-se assim em uma amostra não 

probabilística e por conveniência. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os participantes selecionados para esse estudo foram em número de 80 

profissionais com graduação em enfermagem, de ambos os sexos, que trabalhavam 

em turno diurno ou noturno e executavam suas funções dentro da sua área de 

formação, no HMWG no Estado do Rio Grande do Norte. Para participação do 

estudo foi necessário que o profissional consentisse a participação na pesquisa 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO II). 

Foram excluídos do estudo os profissionais afastados de suas atividades no período 

de coleta dos dados por motivo de férias ou de licença por qualquer motivo. 

 

3.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Os resultados da pesquisa foram coletados através de uma entrevista no qual 

os participantes responderam um questionário sociodemográfico (Apêndice A) no 

qual tem como objetivo a caracterização do perfil dos participantes deste estudo. 

Após o questionário sociodemográfico foi aplicado o questionário Copenhagen 

Burnout Inventory (CBI) adaptado e validado para a língua portuguesa (Apêndice B), 

com o propósito de avaliar as dimensões do esgotamento profissional dos 

participantes (Fonte, 2011). A conformação do questionário se dá através de 19 

perguntas no qual as mesmas incluem as dimensões burnout pessoal, burnout 

relacionado ao trabalho e burnout relacionado ao cliente. Através de análise por 

meio da escala de Linkert, que tem como intuito avaliar a frequência das respostas, 

obteve-se uma pontuação de acordo com a resposta do participante, em que cada 

questão correspondia a uma variação de zero (0) a cem (100), sendo a resposta 

final a média dessa pontuação. De modo a identificar o burnout foi adotada a 

classificação empregada por Madsen e colaboradores (2015), que categoriza o 

burnout em níveis baixo (<25), intermediário (25<score<50) e alto (>50), que permite 

a comparação entre as variáveis categóricas. São considerados um nível elevado de 

Síndrome de Burnout valores iguais ou superiores a cinquenta (50) pontos. 
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As informações obtidas por meio dos questionários foram tabuladas em um 

banco de dados por meio do software Microsoft Office Excel® e validadas por meio 

do sistema de dupla digitação, por fim realizando-se uma média dos valores obtidos. 

Os valores foram então exportados para o programa IBM SPSS Statistics versão 20, 

onde foram realizados os testes, as análises estatísticas descritivas e exploratórias. 

As análises estatísticas foram realizadas em duas etapas: a primeira se 

constituiu de uma análise exploratória e descritiva dos dados das variáveis de 

estudo e a segunda com a aplicação à técnica do teste Correlação de Pearson para 

amostras independentes. 

As análises estatísticas exploratória e descritiva foram utilizadas para 

identificar e calcular os dados das variáveis. Desta forma, foi possível obter 

conclusões a respeito dos dados disponíveis, partindo-se de valores absolutos para 

o cálculo de percentuais e representação gráfica para cada variável, de modo que 

seja possível familiarizar-se e permitir conclusões a respeito dos dados disponíveis 

(Magalhães e Lima, 2010). 

Quando o objetivo é o de avaliar a existência de relação entre as variáveis de 

interesse, o teste de Correlação de Pearson é usualmente empregado. O coeficiente 

de correlação é uma medida para o grau de associação entre duas variáveis. Depois 

de observada a dispersão dos pontos no gráfico, é muito útil saber o quão 

associadas estão essas variáveis. Para a aplicação desse teste é necessário que as 

respostas das variáveis sejam quantitativas. Para implementar o teste é fundamental 

montar as hipóteses (Siegel e Farias, 2006): 

H0: Não existe relação entre as variáveis (hipótese nula) 

H1: Existe relação entre as variáveis (hipótese alternativa)  

 O nível de significância a ser considerado foi de 5% (0,05), sendo uma das 

maneiras que se pode concluir o resultado de um teste estatístico, simbolizado pela 

letra grega α. Esse valor representa a probabilidade da hipótese nula H0 ser 

rejeitada, quando na verdade ela é verdadeira. O valor α deve ser pequeno; assim, a 

hipótese nula só será rejeitada caso aconteça algo muito improvável que vá contra 

H0. 
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 O valor-p do teste é denominado como a probabilidade de se encontrar um 

valor tão extremo quanto encontrado na estatística do teste quando a hipótese nula 

é verdadeira. Ou seja, caso o valor-p seja menor que α, diz-se que a hipótese nula é 

rejeitada ao nível de significância (Magalhães e Lima, 2010).  
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4. RESULTADOS 

A amostra analisada correspondeu a 80 enfermeiros, sendo a maioria dos 

entrevistados do sexo feminino (92,5%) (Tabela 1). A faixa etária apresentou uma 

média de 38,7 ± 10 anos (Tabela 1), com a idade mínima correspondendo a 25 anos 

e a idade máxima a 66. Com relação ao estado civil, a maioria dos entrevistados 

possui cônjuge, representando 63,75% do total (Tabela 1). No tocante à 

escolaridade máxima concluída, a maioria da amostra tem especialização, 

representando 65% do total dos entrevistados, com 3% possuindo doutorado 

(Tabela 1). A renda familiar dos entrevistados corresponde, em média, a 9.186,00 ± 

5.177,00 reais, apresentando uma variação entre uma renda mínima de R$ 3.000,00 

e máxima de R$ 40.000,00 (Tabela 1).  

 

Tabela 1.  Aspectos sociodemográficos da amostra analisada 

Gênero  N Porcentagem  
Feminino 74 92,5% 
Masculino 6 7,5% 
   
Faixa etária    
Mínima 25 - 
Máxima 66 - 
Média 38,7 - 
Não responderam 4 5% 
   
Estado Civil    
Com cônjuge 51 63,75% 
Sem cônjuge 27 33,75% 
Não responderam 2 2,5% 
   
Escolaridade    
Graduação 14 17,5% 
Especialização 52 65% 
Mestrado 10 12,5% 
Doutorado 3 3,75% 
Não responderam 1 1,25% 
   
Renda familiar  (em R$)   
Mínima 3.000,00 - 
Máxima 40.000,00 - 
Média 9.186,00  
Não responderam 5 6,25% 
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Concernente ao tempo de atuação no HMWG os profissionais entrevistados 

apresentaram uma média de 7,97 anos (Tabela 2). A pretensão de trabalhar no 

HMWG até o momento da aposentadoria predominou em 62,5% (Tabela 2). Do total 

de entrevistados, 16,25% já precisaram passar por um processo de readaptação no 

trabalho por motivos de saúde (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Tempo de trabalho, pretensão de se aposentar no local e profissionais que 
passaram por readaptação de setor no HMWG 

Tempo no HMWG  N Porcentagem  
Mínimo 0,008 - 
Máximo 33  - 
Média 7,97  - 
Não responderam 7 8,75% 
   
Pretensão de se 
aposentar  

  

Sim 50 62,5% 
Não 30 37,5% 
Não responderam 0 0% 
   
Já passaram por 
readaptação 

  

Sim  13 16,25% 
Não  66 82,5% 
Não responderam 1 1,25% 
   
 

A maioria dos enfermeiros analisados mantém dois vínculos empregatícios, 

representando 53,75% dos entrevistados (Tabela 3). Com relação ao tempo de 

exercício como profissionais de enfermagem, há uma média de 13,16 anos (Tabela 

3). A carga horária semanal máxima trabalhada foi de 96 horas, com a média 

correspondendo a 54,81 ± 17 horas (Tabela 3). Os enfermeiros têm tempo de 

formação em média de 14 anos, com o mais recém-formado tendo 3 anos de 

graduação e o mais antigo 38 anos. 
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Tabela 3. Quantidade de vínculos empregatícios, tempo de exercício como 
enfermeiro e carga horária semanal dos profissionais 

Quantidade de 
vínculos 

N Porcentagem  Desvio Padrão  

Apenas no HMWG 36 45%  
Dois vínculos 43 53,75%  
Três vínculos 1 1,25% - 
Não responderam 0 0%  
    
Tempo de exercíci o 
profissional 

   

Mínimo 0,25 -  
Máximo 38 -  
Média 13,16 - 9 
Não responderam 1 1,25%  
     
Carga horária 
semanal 

   

Mínima 6 -  
Máxima 96 -  
Média 53,81 - 17 
Não responderam 1 1,25%  
  

A tabela 4 traz um resumo em relação ao perfil da amostra do presente trabalho. 

 

Tabela 4.  Resumo estatístico em relação ao perfil da amostra 

 Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão 

Idade 25 66 39 10 
Tempo de formado 

(anos) 
3 38 14 9 

Renda (R$) 3000 40000 9186 5177 
Tempo de exercício 

(anos) 
0 38 13 9 

Tempo no HWG 
(anos) 

0 33 8 9 

CH semanal 6 96 54 17 
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A partir do questionário Copenhagen Burnout Inventory (CBI) foi analisado o 

burnout de acordo com as dimensões reportadas no mesmo. No burnout pessoal há 

uma predominância de níveis altos, representando 47,5% dos entrevistados. Com 

relação ao burnout relacionado ao trabalho, a maioria dos entrevistados apresentam 

níveis intermediários, correspondendo a 56,25% dos profissionais envolvidos. Sobre 

o burnout relacionado ao cliente, 50% da amostra analisada apresenta níveis 

intermediários (Tabela 5). 

Tabela 5. Escores referentes a burnout pessoal, burnout relacionado ao trabalho, 
burnout relacionado ao cliente e burnout total 

Dimensão  Nível  N (%) Escore médio  
Burnout pessoal Baixo 14 (17,5%) 19,05 
 Médio 28 (35%) 41,67 
 Alto 38 (47,5%) 64,25 
    
Burnout relacionado ao trabalho Baixo 7 (8,75%) 20,92 
 Médio 45 (56,25%) 40,40 
 Alto 28 (35%) 62,12 
    
Burnout relacionado ao cliente Baixo 20 (25%) 15,83 
 Médio 35 (43,75) 40,36 
 Alto 25 (31,35) 64,67 
    
Burnout total Baixo 9 (11,25%) 18,60 
 Médio 40 (50%) 40,81 
 Alto 31 (38,75%) 63,68 
    
 

Quando os dados de Burnout foram correlacionados, observou-se uma maior 

correlação positiva entre a carga horária semanal e Burnout pessoal (0,25) e como o 

valor de p é menor que o nível de significância de 5%, logo, a correlação é 

estatisticamente significativa. Ou seja, existe relação entre carga horária semanal e 

a dimensão Burnout pessoal: conforme a CH semanal aumenta o Burnout aumenta 

na mesma proporção (Tabela 6). 
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Tabela 6.  Correlação entre Burnout e as variáveis investigadas  

 Dimensão   Estatística  Idade 
Tempo 

de 
formado  

Renda 
Tempo 

de 
exercício  

Tempo 
no HWG 

CH 
semanal  

Burnout 
Pessoal 

Correlação -0,15 -0,16 -0,04 -0,19 -0,20 0,25 

Valor-p 0,19 0,16 0,70 0,09 0,09 0,03 

Burnout 
Trabalho 

Correlação 0,01 -0,02 -0,14 -0,02 -0,07 0,08 

Valor-p 0,95 0,84 0,22 0,84 0,53 0,47 

Burnout 
cliente 

Correlação -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,16 0,01 

Valor-p 0,44 0,44 0,42 0,36 0,19 0,91 
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5. DISCUSSÃO 

  As características da prática laboral da enfermagem e os problemas 

organizacionais que ocorrem no ambiente de trabalho fazem com que seus 

profissionais estejam susceptíveis à SB, comprometendo assim a saúde desses 

trabalhadores (Bardaquim et al., 2019). Através da analise sociodemográfica da 

amostra estudada no presente trabalho é possível evidenciar fatores predisponentes 

ao desenvolvimento da SB. 

A enfermagem tem grande participação na feminilização da saúde, pois 

historicamente essa profissão tem predominância do sexo feminino devido o inicio 

da mesma ser baseada em “qualidades” e representações culturais tidas como 

femininas (Machado, 2015; Cunha e Sousa, 2016). Compreendendo isso, justifica-se 

a representação de 92,5% do sexo feminino na presente pesquisa. 

Atualmente as mulheres estão inseridas de modo ativo no mercado de 

trabalho; entretanto este fato não as desvinculou das tarefas domésticas, resultando 

em um acumulo de atribuições. Existe então uma relação complicada entre o 

trabalho e o estado mental, uma vez que para além da profissão as mulheres 

assumem papéis com alto desgaste, como a maternidade e as atividades 

domesticas, desta forma sofrendo sobrecarga e consequente estresse (Albuquerque 

et al., 2016; Araújo, 2017). 

Em linha com esse raciocínio, Carlotto (2011) realizou um estudo afim de 

avaliar a SB em profissionais de saúde em três hospitais da cidade de Porto 

Alegre/RS, verificando que as mulheres apresentavam maior exaustão emocional, 

despersonalização e menor realização profissional quando comparada aos homens 

que ocupavam as mesmas funções. 

No que se refere a escolaridade, 63,75% dos entrevistados no presente 

estudo possuem especialização, em que nos leva a acreditar que há grandes 

contribuições das crescentes exigências para a inserção no mercado de trabalho, 

fazendo com que os profissionais aspirem melhorias no currículo (Puschel et al., 

2017). No entanto, estudos revelam que profissionais com maior escolaridade 

possuem pensamento constante em desistir da profissão e risco para 

desenvolvimento da SB, pois o maior investimento profissional pode gerar 

expectativas quanto à sua prática (Monteiro e Carlotto, 2016).  
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 Sobre o estado civil, 63,5% dos enfermeiros afirmaram ter cônjuge. Alguns 

estudos mostram que essa variável funciona como fator de proteção pois as 

pessoas que tem uma relação conjugal apresentam maior resistência à SB devido 

uma maior capacidade de enfrentar problemas emocionais (Oliveira e Pereira, 

2012). 

Em consonância com esse estudo, Ferreira (2018) realizou um trabalho com o 

objetivo de avaliar a satisfação dos enfermeiros que integram a equipe de 

atendimento extra-hospitalar. Seus achados apontam dados relacionados a burnout 

pessoal em função do estado civil, identificando que a maioria dos enfermeiros tem 

cônjuge e apresenta níveis baixos para esse domínio. 

Diante dos resultados obtidos sobre a renda, o presente estudo analisou a 

renda familiar, que pode ou não sofrer interferência pelos demais membros 

residentes na casa. Com isso, nossos achados revelaram uma variação grande de 

valores, sendo o menor valor R$ 3.000,00 e o maior valor R$ 40.000,00. Entretanto, 

sabe-se que a enfermagem enfrenta problemas referentes à precarização da 

profissão, com uma remuneração proporcionalmente baixa tanto em comparação 

com outras profissões da área médica quanto em relação à quantidade de horas 

trabalhadas. 

Oliveira e colaboradores (2018) analisaram as tendências do mercado de 

trabalho no Estado do Rio Grande do Norte para enfermeiros, relatando que o 

contingente de trabalhadores de enfermagem disponíveis gera piora nas condições 

de trabalho, desencadeando também a estagnação ou redução dos salários. Essas 

reduções podem trazer impactos significativos, pois é sabido que a remuneração é 

um dos fatores que mais contribuem para a insatisfação profissional (Correia, 2016; 

Ferreira 2018). Nesse sentido, Galindo e colaboradores (2012) em pesquisa 

realizada com enfermeiros em hospital no Recife, discutem a incompatibilidade do 

salário recebido pelos enfermeiros com o esforço desprendido nas atividades 

executadas no trabalho, com os entrevistados demonstrando altos níveis de 

exaustão emocional, a qual traz reflexos como a desigualdade de reconhecimento 

entre os profissionais, desencadeando o sentimento de injustiça nestes profissionais. 

 



36 
 

Outro problema que ocorre devido a baixa remuneração é o duplo vínculo, 

que nesta pesquisa tem representatividade de 53,75% dos entrevistados. Além disso 

existe 1,25% que tem triplo vínculo. Soares e Pereira (2018) fizeram reflexões a 

respeito dos fatores que interferem na atuação da enfermagem, compreendendo que 

os baixos salários, incompatíveis com a dignidade de suas atividades, impulsionam 

o enfermeiro a assumir mais de um vínculo com o objetivo de aumentar a renda. 

Para Dias e colaboradores (2019), o duplo vínculo empregatício do trabalhador 

proporciona um maior período no seu ambiente laboral, afastando-o do convívio 

social e familiar, corroborando para a fragilidade de mecanismos de enfrentamento 

saudáveis ao estresse e assim trazendo vulnerabilidade ao estresse patológico e 

outros problemas mentais e físicos.  

Diante da influência da longa jornada, é importante analisar a carga horária 

exercida pelos entrevistados, a qual apresentou uma média de 53,6 horas semanais, 

sendo a carga horária máxima de 96 horas. É importante ressaltar que o excesso de 

horas semanais trabalhadas torna-se um ato desumano e incompatível com uma 

prática atenta e responsável (Silva et al., 2019). 

Alguns pesquisadores relatam outros reflexos da sobrecarga em 

trabalhadores com mais de 30 horas semanais, como a diminuição da capacidade 

para o trabalho, a vulnerabilidade aos acidentes, desordens psicológicas e 

insatisfação laboral (Bardaquim et al., 2019). 

Diante desses desgastes, que podem ocasionar limitações temporárias ou 

definitivas e o adoecimento, a Previdência Social regulamentou a readaptação 

funcional. A Lei Federal nº 8112/90 estabelece que a readaptação “é a investidura 

do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 

limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em 

inspeção médica”. Dos enfermeiros entrevistados, 16,5% já passaram por 

readaptação funcional; ou seja, parte da amostra estudada apresentou 

comprovadamente algum tipo de dano psicológico ou físico proveniente do trabalho, 

impossibilitando o desempenho de atribuições definidas para o seu cargo. 

Uma pesquisa que buscou delinear o perfil dos profissionais readaptados em 

um hospital no Sul do país identificou que entre as categorias profissionais houve 

uma predominância na readaptação dos profissionais de enfermagem, sendo a 
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primeira causa doenças osteomusculares e a segunda maior causa de readaptação 

as doenças mentais e de comportamento (Pereira et al., 2017). 

Sobre as pretensões de se aposentar no HMWG, 62,5% dos participantes 

afirmaram ter esta intenção. Durante a coleta de dados foi possível constatar que 

alguns dos enfermeiros já estavam próximos de alcançar a aposentadoria. Já outros 

enfermeiros encaram a permanência no atual emprego como uma garantia de 

estabilidade, visto que o tipo de vínculo é estatutário. Sobre os enfermeiros que 

afirmaram não ter interesse em permanecer até a aposentadoria, alguns relataram o 

desejo de sair da enfermagem ou almejam um vinculo com melhores salários.  

Sabe-se que a SB tem característica multifatorial, e a criação do teste 

psicométrico permite mensurar de acordo com as dimensões estudadas os níveis de 

burnout, auxiliando assim na avaliação da incidência da SB na amostra estudada. 

Com isso, o Copenhagen Burnout Inventory analisa a SB considerando aspectos 

pessoais, relacionados ao trabalho e ao cliente  (Kristensen et al., 2005).  

Na avaliação da presente pesquisa, 47,5% da amostra apresentaram níveis 

altos para burnout pessoal, ou seja, foi observado um alto grau de exaustão física e 

psicológica experienciada pelos profissionais enfermeiros, sendo esses reflexos 

relacionados ou não a situações laborais específicas. Em linha com essa 

proposição, Nobre e colaboradores (2019) avaliaram os níveis de burnout em 

enfermeiros de um serviço de urgência em Portugal e os resultados demonstram 

que a maior parte dos enfermeiros (59,4%) também apresentam níveis elevados 

para burnout pessoal. Diante das correlações das variáveis investigadas, os autores 

verificaram que há relação entre carga horária semanal e o burnout pessoal, uma 

vez que apresenta dados com significância estatística e valores positivos para a 

correlações de Pearson. Portanto, as exposições a longas jornadas de trabalho pode 

aumentar o risco ao desenvolvimento de burnout pessoal, uma vez que o aumento 

da carga horária sugere um distanciamento da convivência familiar, momentos de 

lazer, atividade física diminuindo as estratégias de enfrentamento (Moreno, 2011).  

Os reflexos da exaustão física e psicológica afetam diretamente a qualidade 

de vida dos enfermeiros. Um estudo com o objetivo de realizar essa analise 

constatou que a carga horária de trabalho diária influencia no domínio psicológico 

(Fernandes et al., 2012). O bem estar psíquico para execuções das atividades 
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laborais é essencial, uma vez que a saúde mental é parte integrante das funções 

orgânicas do indivíduo, consequentemente sendo parte necessária para execução 

das habilidades pessoais e profissionais (OMS, 2001). 

Com relação a sintomas físicos, um estudo de Mello e colaboradores (2018) 

indica a predominância da “sensação de desgaste físico constante” apontado por 

70% da amostra estudada, sendo o sintoma subsequente o “cansaço constante”.  

Quando se faz referência aos sintomas físicos, é possível compreender que a 

capacidade de adaptação do organismo se torna limitada, pois apresenta um 

desgaste ocasionado ao tempo de trabalho e ritmo que são impostos pela profissão.  

Portanto, ainda de acordo com o estudo supracitado, os sintomas de 

desgaste físico decorrentes do estresse são predominantes em profissionais que 

trabalham, em média, quase 60 horas semanais, assemelhando-se ao presente 

estudo, em que os enfermeiros avaliados apresentam uma média de 54 horas 

semanais trabalhadas.  

O HMWG, local no qual a presente pesquisa foi executada, é o maior 

complexo hospitalar do Estado do RN, sendo o principal hospital de urgência e 

emergência, desta forma concentrando uma alta demanda de atendimentos. Durante 

a coleta de dados foi possível observar relatos em que um dos maiores desafios 

diante da rotina de trabalho era a falta de insumos, gerando a insatisfação nos 

profissionais. A estrutura organizacional do trabalho pode desencadear o estresse, 

uma vez que a demanda imposta ao trabalhador e a amplitude de decisão sobre 

essas demandas podem se associar e corroborar para altas demandas e baixo 

controle (Mello et al., 2018). 

Em face da massiva sobrecarga de trabalho imposta aos enfermeiros, 

especialmente dos setores em que tem porta aberta como pronto socorro, houve um 

déficit de participantes no presente estudo, pois os mesmos não dispunham de 

tempo para responder os questionários ou tinham muitas interrupções à medida que 

chegavam novas atribuições do serviço, sendo este o principal entrave para a coleta 

de dados. Isso nos faz refletir o quão importante seria a participação desses 

profissionais na pesquisa, uma vez que através desse contexto organizacional de 

funcionamento poder-se-ia determinar de modo mais acurado o alto nível de 

estresse ao qual esses trabalhadores são cotidianamente submetidos.  



39 
 

Outra dificuldade concernente à coleta de dados foi a falta de interesse ou 

resistência de alguns profissionais por falta de compreensão sobre a relevância de 

pesquisas ou conhecimento sobre a temática.  Mediante isso, foi disponibilizado 

através do Núcleo de Educação Permanente do HMWG um momento de discussão 

facilitado pela autora da pesquisa, de modo a esclarecer e sensibilizar os 

profissionais enfermeiros do local. No entanto, houve pouca adesão dos 

enfermeiros, não havendo mudanças significativas de aceitação da participação na 

pesquisa. 

Ainda assim, foi possível observar que os maiores contribuintes para a 

pesquisa eram enfermeiros que possuíam mestrado/doutorado, pois estes 

compreendem o processo da pesquisa e seus potenciais benefícios, ou enfermeiros 

de setores fechados e administrativos, que possuíam um menor número de 

atribuições em seus setores, com menor quantidade de interrupções durante a 

abordagem, favorecendo assim sua concentração na resposta aos questionários que 

lhes eram ofertados.  
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6. CONCLUSÕES 

De modo geral, os resultados obtidos no presente estudo apontam que a 

predominância da amostra estudada foi do sexo feminino, devido ao processo 

histórico e cultural da profissão de enfermagem, e que a maioria dos participantes 

possui cônjuge, sendo este um importante fator de proteção ao enfrentamento do 

estresse laboral.  

No tocante à escolaridade, a maior parte dos enfermeiros possuem pós 

graduação, uma vez que o mercado de trabalho vem aumentando as exigências 

contribuindo para que os enfermeiros aspirem melhorias no currículo. Parte da 

amostra estudada afirmou que passou por readaptações no serviço, sendo 

comprovado que existe alguma limitação física ou psíquica que causa restrição para 

execução das suas funções mediante seu cargo.  

Sobre a quantidade de vínculos empregatícios, a maioria dos enfermeiros 

avaliados possui dois ou mais vínculos, em decorrência da baixa remuneração, 

fazendo com que haja a necessidade de outro vinculo a fim de suprir as demandas 

financeiras, contribuindo desta forma para o aumento do estresse, sendo uma média 

da carga horária exercida de 53,81 horas semanais, revelando-se bastante elevada. 

 Através do teste psicométrico Copenhagen Burnout Inventory (CBI) com o 

objetivo de avaliar os níveis de burnout foi possível observar que a maioria dos 

enfermeiros (47,5%) apresentam níveis altos para burnout pessoal. Já no tocante ao 

burnout relacionado ao cliente e ao trabalho, ambos apresentaram predominância 

em níveis médios. Com relação ao burnout total, 50% dos enfermeiros apresentaram 

níveis médios. 

 Ao correlacionar as variáveis, foram constatadas relação entre burnout 

pessoal e carga horária semanal, sugerindo assim que o aumento à exposição a 

longas jornadas de trabalho aumenta a exaustão/desgaste físico e mental. 

As dificuldades mediante a sobrecarga de trabalho imposta aos enfermeiros 

do setor de urgência e emergência corroboraram para uma baixa participação na 

pesquisa devido a falta de tempo para abordagem e preenchimento do questionário.  

É importante ressaltar que novas pesquisas devem ser realizadas sobre a 

temática abordada no presente trabalho, afim de compreender os impactos 

organizacionais na qualidade de vida desses profissionais.  
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA
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ANEXO II – TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Esclarecimentos    

Este é um convite para você participar da pesquisa “AVALIAÇÃO DA 
PREVALÊNCIA DA SINDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS D E UMA UNIDADE 
HOSPITALAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ” coordenada pelo Prof. Marco 
Aurélio de Moura Freire e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 
Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é voluntária, o que 
significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem 
que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  Caso decida aceitar o convite, será 
submetido ao seguinte procedimento: preenchimento de formulário sócio-demográficos e 
clínico epidemiológico cuja responsabilidade de aplicação é de Camilla Cavalcante Freitas, 
enfermeira, mestranda na Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão organizadas em banco 
de dados em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas de estatística descritiva 
e inferencial. Essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar a prevalência da síndrome de 
burnout e qualidade de vida em enfermeiros. Como objetivos específicos: Identificar perfil 
sociodemografico da população estudada; Analisar a prevalência da Síndrome de Burnout 
em enfermeiros do Hospital Walfredo Gurgel; Identificar a existência dos principais fatores 
de risco para a Síndrome de Burnout.  Este estudo poderá trazer vários benefícios, mesmo 
que em longo prazo. A pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado,  e os 
benefícios para os integrantes deste estudo serão diretos e indiretos, pois esta investigação 
permitirá identificar a ocorrência de burnout e fatores de riscos na população estudada, que 
poderá desencadear subsídios para a construção de conhecimento científico e melhor 
organização laboral no ambiente que atua, sendo a pesquisa voltada para uma perspectiva 
de promoção e educação, proporcionando benefícios à sociedade em geral.  O 
preenchimento do questionário poderá expor os participantes a riscos mínimos como 
cansaço, desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário e ao relembrar de 
algumas sensações anteriores desagradáveis. Caso isso ocorra será dada a oportunidade 
do participante interromper o preenchimento dos instrumentos e retomá-los posteriormente, 
ou não continuar sua participação, de acordo com sua vontade. Não haverá a identificação 
dos nomes dos participantes nos questionários, de modo a preservar a pessoa e 
personalidade do sujeito. Todas as informações sobre o sujeito estarão em total sigilo de 
acordo com os princípios éticos. Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, 
armazenados em CD-ROM e caixa arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a 
responsabilidade do pesquisador responsável (orientador) na Faculdade de Ciências da 
Saúde - FACS, a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança das 
informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 
participantes e o responsável.  Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida 
que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora 
Camilla Cavalcante Freitas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus 
Central / Faculdade de Ciências da Saúde - FACS, no endereço: Rua Miguel Antônio da 
Silva Neto, s/n, Aeroporto. CEP: 59607-360 - Mossoró-RN. Tel.(84) 3314-3963. Dúvidas a 
respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48 Rua 
Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-7032, e-mail: cep@uern.br / CEP 
59.610-090.  Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua 
participação nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura 
material para reparar danos – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação 
material, exclusivamente de despesas do participante e seus acompanhantes, quando 
necessário, tais como transporte e alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora 
Camilla Cavalcante Freitas. Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua 
participação. Os dados coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em 
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eventos científicos e publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador 
estará à disposição para qualquer esclarecimento durante todo o processo de 
desenvolvimento deste estudo.  

Após todas essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

Consentimento Livre  

Concordo em participar desta pesquisa “_____________________________________”. 
Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da 
pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que 
possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 
solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, 
sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha 
família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato 
e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

Cidade, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador(a)  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

Camilla Cavalcante Freitas - Aluna do Curso de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade - 
PPGSS, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Central 
/Faculdade de Ciências da Saúde – FACS, Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, 
Aeroporto. CEP: 59607-360 - Mossoró-RN. Tel.(84) 3314-3963, e-mail: 
camillafreitas__@hotmail.com. Prof. Marco Aurélio de Moura Freire (Orientador da Pesquisa 
– Pesquisador Responsável) - Curso de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Campus Central /Faculdade 
de Ciências da Saúde – FACS, Rua Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto. CEP: 
59607-360 - Mossoró-RN. Tel.(84) 3314-3963. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -
Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, km 48, Rua Prof. Antônio 
Campos, S/N, Costa e Silva. CEP 59.610-090. Tel: (84) 3312-7032, e-mail: cep@uern.br. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO COPENHAGEN BURNOUT INVENT ORY  
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APÊNDICE C –  ARTIGO SUBMETIDO A PUBLICAÇÃO 
 

 


