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RESUMO 

 

Este estudo objetiva analisar os fatores associados ao estresse ocupacional e 

Síndrome de Burnout vivenciado pelos trabalhadores das equipe de 

enfermagem, médicos (as) e fisioterapeutas, atuantes nos setores de Pronto Socorro 

e Unidade de Terapia Intensiva. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, descritiva, 

exploratória de corte transversal e abordagem quantitativa que foi desenvolvida nos 

hospitais regionais da IV região de saúde do Estado do Rio Grande do Norte com 

profissionais da equipe multiprofissional de saúde que atuam nos setores acima 

citados, num total de 153 participantes. Foram utilizados como instrumentos de coleta 

de dados um questionário com informações acerca de dados sociodemográficos, 

hábitos de vida e características do trabalho; a Escala de Estresse no Trabalho e o 

Maslach Burnout Inventory.  Realizou-se análise descritiva, bivariada através do teste 

Qui² ou exato de Fisher e multivariada através de Regressão Logística Binária. Os 

resultados apontam que a maioria dos participantes (58,8%) apresentam níveis 

intermediários à alto nível de Estresse Ocupacional e apresentam-se em fase Inicial à 

fase considerável do Burnout (95,4%). A maioria é do sexo feminino, com parceiro, 

trabalha no setor de Pronto Socorro, possuem mais de um vínculo empregatício, 

sendo grande parte desses na atenção primária, não consomem bebidas alcoólicas, 

não fumam e praticam atividade física e de lazer. Verificou-se associação 

estatisticamente significativa entre Burnout e as variáveis idade, atividade física, 

atividade de lazer e carga horária trabalhada. No modelo múltiplo de regressão 

logística deram significativas as variáveis tempo de atuação, idade e carga horária 

trabalhada. Os resultados obtidos poderão dar suporte a uma nova estruturação de 

estratégias preventivas e necessárias, subsidiando uma melhor saúde e qualidade de 

vida do trabalhador, otimizando a assistência de prestada. 

 

Palavras chaves: Estresse ocupacional; Burnout; Equipe multiprofissional. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 
The present study aimed to evaluate factors associated with Occupational Stress and 

the Burnout Syndrome experienced by the professionals of the nursing team, 

physicians and physiotherapists working on the sectors of the Emergency Room and 

the Intensive Care Units. It is an epidemiological, descriptive, exploratory, cross-

sectional and quantitative research developed at the regional hospitals of the fourth 

public health area from the Brazilian state of Rio Grande do Norte. The sample studied 

was composed of 153 members of the multi-professional health team whom work at 

the hospitals’ sectors mentioned previously (ER and ICU). The data collection tools 

used was a survey about sociodemographic, lifestyle and work characteristics, the Job 

Stress Scale and the Maslach Burnout Inventory. A descriptive and bivariate analysis 

took place through the Qui² test or the Fisher’s exact test; also a multivariate analysis 

took place through the Binary Logistic Regression. As results, the majority of the 

surveyed professionals (58,8%) showcased from intermediary to high levels of 

Occupational Stress as well as levels of the Burnout Syndrome from initial to 

considerable stages (95,4%). Most of the affected were female, not single, working at 

the Emergency Room, employed in more than one job (mainly at the primary health 

care), teetotalers, non-smokers, practicing physical exercise and recreation activities. 

A statistically significant association was found among the Burnout Syndrome and age, 

physical exercises, recreation activities and working hours variables. By the multiple 

logistics regression analysis the variables of working experience, age and working 

hours had a meaningful impact on the outcomes. The results achieved in this study 

can possibly support a new and necessary form of preventive strategy capable of 

instigating a better health care and also improving the quality of the workers lifestyle 

towards the optimization of the assistance provided to them. 

 

Key-words: Occupational Stress; Burnout Syndrome; Multi-professional team. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é um dos meios de sobrevivência do homem. Talvez seja ele um 

dos principais motivos pelos quais muitas pessoas passem a maior parte de seu tempo 

trabalhando. Ferreira (2000, p.790.) define trabalho como “uma atividade coordenada, 

de caráter físico e /ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço 

ou empreendimento”.  

O trabalho tem importância essencial no modo de viver das pessoas, pois se 

torna um intermediário entre o aspecto integração social, através do seu valor 

econômico ou pelo aspecto cultural, fatores esses que podem interferir na vida, na 

saúde física e mental das pessoas. Essa interferência pode ocorrer devido a fatores 

pontuais, na maneira como se dá a organização do trabalho, e na política de 

gerenciamento das pessoas, utilizadas através da estrutura hierárquica 

organizacional (BRASIL, 2001). 

Kubo e Gouvêa (2012) retrata que a importância do trabalho pode ser verificada 

pela constatação da quantidade de horas por dia que como pessoas permanecem 

nessa atividade 

O trabalho humano inclui intencionalidade e é intermediado pela cultura 

(BORGES e YAMAMOTO, 2014), isto reflete na liberdade de escolha por sua 

atividade laboral, de acordo com preferências e interesses. Entretanto essa liberdade 

não implica, necessariamente, ausência de insatisfações e de sofrimentos ligados ao 

trabalho (MARTINS e GONÇALVES, 2019). 

Ao longo da história com o surgimento do modo de produção capitalista, as 

formas de organização e as condições de trabalho impostas caracterizadas pelo 

aumento das pressões produtivas típicas do sistema, isolamento gerados pelas novas 

relações competitivas e de busca de destaque para manutenção do emprego, 

desgastam o trabalhador. Somando a isso, os avanços tecnológicos, suas demandas 

de serviços, jornadas longas, visando produção e lucro, trazem mudanças 

significativas. Essas modificações podem levar a vários problemas, entre eles o 

estresse (GUIDO, 2003). 

Stress é uma palavra inglesa com origem no vocábulo latino, que significa 

angústia, aperto, opressão, desconforto e adversidade. As primeiras referências ao 
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termo com a acepção de “aflição” e “adversidade” datam do século XIV, mas seu uso 

era esporádico e não sistemático. No século XVII, era empregado para expressar a 

ação de força, pressão ou influência muito forte sobre uma pessoa, causando-lhe 

deformação (ROLIM, 2013). O conceito de "stress" foi transposto para medicina e 

biologia, inicialmente, pelo médico Hans Selye em 1936, para designar um conjunto 

de reações específicas que ele havia observado em pacientes que possuíam 

diferentes patologias. A definição inicial considerava a reação do estresse como uma 

síndrome geral de adaptação. Posteriormente foi redefinida para uma resposta não 

específica do corpo a qualquer exigência, evento ou circunstância ao qual este seja 

submetido, seja ele físico ou mental (LIPP e MALAGRIS, 2011). 

O equilíbrio do organismo pode ser quebrado por qualquer tipo de tensão, 

quer seja por ameaça ou conquista. O termo estresse explica o conjunto de reações 

que um organismo pode desenvolver ao se deparar com situações que exijam um 

esforço maior de adaptação. É a resposta fisiológica, psicológica e comportamental 

de uma pessoa, visando adaptação a mudanças ou situações novas, geradas por 

pressões externas ou internas” (CATALDI, 2002; LENTINE, SONODA e BIAZIN, 2003, 

p.103.).  

O médico Hans Selye, ainda caracteriza o estresse em três fases ou estágios: 

fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão (SANTOS et al, 2011). 

A primeira fase, a de alarme, é uma posição de alerta do organismo com uma 

excitação de agressão ou de fuga ao estressor, e é reconhecida como uma situação 

de reação saudável, pois possibilita o retorno à situação de equilíbrio (CAMELO; 

ANGERAMI, 2004). A fase de resistência, ainda segundo os autores, consiste na 

persistência da fase de alerta com alterações nos parâmetros de normalidade e 

concentração da reação interna em um determinado órgão-alvo. Há nessa fase 

manifestação de sintomas da esfera psicossocial, como ansiedade, medo, isolamento 

social, roer unhas, oscilação do apetite, impotência sexual e outros. 

 Na terceira fase, a de exaustão ou esgotamento, o organismo encontra-se 

extenuado pelo excesso de atividades e pelo alto consumo de energia. Essa fase é 

caracterizada por reações de sobrecarga dos canais fisiológicos, falhas dos 

mecanismos de adaptação, presença de estímulos permanentes e excessivos 

ocasionando, então, a falência do órgão-alvo (CAMELO; ANGERAMI, 2004). Segundo 
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Limongi França (2008), quando há falhas nos mecanismos adaptativos, desenvolvem-

se doenças de adaptação, que são resultado de um conjunto equilibrado de defesa e 

submissão.  

O trabalho, o ambiente e as relações pessoais podem provocar desgastes nos 

indivíduos ocasionando doenças que caracterizam-se como fatores estressantes 

externos. Os fatores desencadeantes de estresse são tão poderosos quanto a 

patogenicidade e os microrganismos causadores de doenças. O local de trabalho 

pode levar ao estresse e posteriormente a adaptação, cada pessoa tem sua forma de 

encarar e reagir a uma situação provocadora de estresse, de acordo com o seu limiar 

de controle (SANTOS, 2010).  

O trabalho e as atuais demandas sociais impostas aos sujeitos são um dos 

principais fatores desencadeantes do estresse, acarretando prejuízos à saúde física 

e mental ((MARTINS E GONÇALVES, 2019). 

Quanto aos sintomas de estresse, estes aparecem de forma ampla, podendo 

variar de uma simples sensação de desconforto a um total esgotamento físico e 

mental, afetando a saúde, a qualidade de vida e a sensação de bem-estar geral. As 

principais consequências do estresse ocupacional são o absenteísmo, as licenças 

médicas, a queda na produtividade, a depressão e a dependência por fármacos 

(SADIR, BIGNOTTO, e LIPP, 2010).  

O estresse no ambiente de trabalho é gerado pela inserção do trabalhador 

num contexto adverso, uma vez que o trabalho deveria ser fonte de satisfação, 

crescimento, realização pessoal. Entretanto, pode também trazer insatisfação, 

desinteresse e frustração de acordo com a maneira que o processo de trabalho está 

sendo desenvolvido (BATISTA; BIANCHI, 2006).  

No tocante a isso, atenção especial deve ser dada aos chamados estressores 

ocupacionais, tensões e problemas advindos do exercício de uma atividade 

profissional. Pode-se dizer que o estresse no ambiente de trabalho é gerado pela 

inserção do trabalhador num contexto adverso, gerando, insatisfação, desinteresse e 

frustração, quando deveria ser fonte de satisfação, crescimento, realização pessoal 

(BATISTA; BIANCHI, 2006).  

Para Fabri, et al. (2018) O estresse ocupacional promove alterações 

fisiológicas no corpo humano que comprometem as atividades laborais diárias. Tais 
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alterações levam a sinais e sintomas como: taquicardia, palidez, fadiga, insônia, 

náusea, pressão no peito, tensão muscular, isolamento social, incapacidade para se 

desprender das atividades laborais, exaustão e depressão (COSTA, 2019) 

Caso o estresse seja crônico e associado ao trabalho, é denominado como 

Síndrome de Burnout, evidenciada pelo desgaste emocional, despersonalização e 

sentimento de incompetência. A síndrome ocorre quando o indivíduo não possui mais 

recursos para enfrentar as situações e conflitos laborais (TRINDADE et al, 2010). 

A Burnout pode ser caracterizada como uma síndrome de exaustão, 

frequentemente associada a profissionais que, em suas relações de trabalho, estão 

em uma relação que exige tempo considerável e intenso envolvimento com o outro, 

aumentando o sentimento de esgotamento das emoções. É um processo de 

enfraquecimento decorrente de um período prolongado de estresse profissional. É 

uma resposta à tensão crônica no trabalho, gerada a partir do contato direto e 

excessivo com outras pessoas, devido à tensão emocional constante, atenção 

concentrada e grande responsabilidade profissional (ANDOLHE, 2013; FRANÇA et al, 

2014). 

Epidemiologicamente falando, a prevalência da síndrome de Burnout no Brasil 

se encontra em cerca de 78,4% dos profissionais de saúde (SILVEIRA, A. L. P. et al., 

2016). 

A síndrome de Burnout tem sido considerada um problema social de extrema 

relevância e se encontra associada a vários tipos de disfunções pessoais, como o 

surgimento de problemas psicológicos e físicos. Em casos extremos pode levar à 

perda total da capacidade laboral.  

Atualmente, a definição mais aceita da Burnout é a fundamentada na 

perspectiva social-psicológica de Maslach e colaboradores, sendo constituída de três 

dimensões: 1-Exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de 

energia, entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos. Ainda no que se 

refere à exaustão emocional, Maslach e Jackson (1981) definem como esgotamento 

próprio, tanto físico quanto mental, o indivíduo passa a crer não possuir mais força 

para o trabalho e ás vezes outras atividades diárias. Tem como sinais e sintomas, 

problemas de atenção, dificuldade para dormir, problemas cardíacos, 

gastrointestinais, ansiedade e outros. 2-A despersonalização, se caracteriza por tratar 
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os clientes, colegas e a organização como objetos, tem como característica o cinismo 

que pode ser entendido como a defesa do indivíduo as situações, torna-se 

desinteressado, irônico, sendo desumano nas relações interpessoais; 3-Diminuição 

da realização pessoal no trabalho, tendência do trabalhador a se auto-avaliar de forma 

negativa. As pessoas sentem-se infelizes consigo próprias e insatisfeitas com seu 

desenvolvimento profissional e baixa autoestima (MASLACH, SCHAUFELI e LEITER, 

2016).  

Os indivíduos que desenvolvem a Síndrome de Burnout estão sujeitos a 

abandonar o emprego, devido à diminuição na qualidade de serviço oferecida, pois 

investem menos tempo e energia no trabalho, fazendo somente o que é 

absolutamente necessário, além de faltarem com mais frequência. Nesse sentido, o 

indivíduo sente-se desmotivado havendo uma predisposição a acidentes pela falta de 

atenção (FRANÇA at al, 2014). 

Do ponto de vista organizacional, a Síndrome de Burnout está altamente 

correlacionada com a baixa satisfação pessoal no trabalho, baixa produtividade, 

diminuição na qualidade do trabalho, absenteísmo e rotatividade (BENEVITES, 2008). 

Na Vida Social, destaca-se o isolamento social. O indivíduo afasta-se do grupo, 

podendo afetar o âmbito doméstico com o distanciamento dos familiares, incluindo 

filhos e cônjuge (BENEVITES, 2008). 

Há várias décadas, a necessidade de incluir a saúde mental nas prioridades 

dos programas de saúde pública é reconhecida. A promoção da saúde mental tem 

especial relevância no ambiente de trabalho, uma vez que é considerada um fator 

importante no desenvolvimento de problemas físicos e mentais (UNIÃO EUROPÉIA, 

2016) 

No que diz respeito à legislação previdenciária brasileira, Burnout passou a ser 

empregado na medicina do trabalho, a partir de maio de 1996, pela Regulação da 

Previdência Social, republicada em 1999 e atualizada em outubro de 2010 (incluído 

no anexo II, item XII do grupo dos transtornos mentais e do comportamento 

relacionados com o trabalho, ao se referir aos agentes patogênicos causadores de 

doenças profissionais) e grupo V da Classificação Internacional das Doenças (CID-

10). Infelizmente, essa lei ainda é pouco conhecida no país. Os trabalhadores com 
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Burnout, muitas vezes, são afastados do trabalho por estresse e depressão e não 

podem receber os benefícios previstos pela regulação (ADOLHE, 2013). 

Apenas no ano de 2004 entrou em vigor a Política Nacional de Segurança e 

Saúde do trabalhador, que aponta como princípios à minimização dos acidentes em 

serviço, criação dos centros de atenção à saúde do trabalhador em nível municipal e 

estadual para tratar e recuperar as afecções que atinge os trabalhadores. Além de 

cumprir ações de promoção, proteção, reabilitação e vigilância (BRASIL, 2004). 

Em agosto de 2012 entra em vigor a portaria nº 1.823 que institui a Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora que tem como finalidade definir 

os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção 

integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a 

proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente 

dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos (BRASIL, 2012). 

No que diz respeito às profissões mais vulneráveis para o estresse 

ocupacional e Burnout destaca-se as que envolvem serviços, tratamento ou 

educação. A enfermagem, por sua vez, foi classificada pela Health Education 

Authority, como a quarta profissão mais estressante, no setor público (STACCIARINI; 

TRÓCCOLI, 2001; MASLACH; LEITER,1999 apud CARLOTTO, 2002). 

Ao observar essa relação com o trabalho em profissionais que atuam no 

cuidado ao outro, nota-se que estes estão bastante suscetíveis ao desgaste psíquico 

e ao adoecimento decorrente da vida ocupacional. A prática da assistência, que leva 

o profissional ao contato direto com o sofrimento do outro, o torna mais vulnerável ao 

estresse, trazendo prejuízos não só à sua saúde, mas também à qualidade da 

assistência prestada (ADRIANO et al., 2017) 

O estresse em profissionais da saúde é um tema muito discutido e investigado 

contemporaneamente. Estudos revelam que os profissionais dessa área enfrentam 

cargas elevadas de pressão o que desencadeia diversos problemas de saúde para 

eles devido ao alto grau de estresse que enfrentam. Como afirma Batista (2011, p. 

26): “Ao longo das três últimas décadas, o estresse no ambiente de trabalho é 

percebido como algo ameaçador ao indivíduo, ao invés de possibilitar o crescimento 

e a transformação do indivíduo”. 
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Santos et al (2011) afirmam que os profissionais da área de saúde, incluindo 

médicos, tem diminuído a capacidade de produção, realizando atividades com menor 

precisão, aumentando o absenteísmo, adoecido com maior frequência, trabalhado 

tensos e cansados. Estão ansiosos e depressivos, com atenção dispersa, 

desmotivados e com baixa realização pessoal devido ao alto grau de estresse em 

suas atividades. 

Diante desses fatos percebe-se a gravidade do estresse na vida profissional 

dos trabalhadores de saúde no desempenho das suas funções e como são grandes 

os prejuízos que um ambiente muito estressante pode trazer tanto para o próprio 

profissional, como para a comunidade. 

Trabalhar na área de saúde por si só já é propício para o desenvolvimento de 

um quadro de estresse, e isso se torna mais significativo para as profissões que 

necessitam estar constantemente em contato com os pacientes e familiares 

(OLIVEIRA e CUNHA, 2014). Em uma pesquisa para avaliar o nível de estresse dos 

profissionais de saúde, Carvalho e Malagris (2007) comenta que dentre as profissões 

de saúde, as que apresentaram maior índice de estresse são as de serviço social, 

enfermagem e medicina. É possível supor a razão desse fato, ao levar-se em conta a 

prática de cada profissão, ou seja, as atividades características de cada uma. 

Dentre os profissionais da saúde com risco de desenvolver algum tipo de 

desagaste mental em decorrência do seu processo laboral destacam-se aqueles que 

atuam em Pronto Socorros ( PS´s) e Unidades de Terapias Intensivas ( UTI´s).  

Nos últimos anos, a crescente demanda por atendimento nos serviços de 

urgência e emergência tem contribuído decisivamente para a sobrecarga desses 

serviços, transformando-os em uma das áreas mais problemáticas do sistema de 

saúde. Organizados para disponibilizar atendimento imediato, os Pronto Socorros 

(PS) configuram-se, muitas vezes, como a “porta de entrada” do sistema de saúde, 

recebendo pacientes de urgência propriamente dita, pacientes com quadros 

percebidos como urgências, pacientes desviados da atenção primária e especializada 

e as urgências sociais (ROSSETI et al, 2013). 

O processo de trabalho em urgências e emergências traz a possibilidade diária 

e ininterrupta de ter como objeto de trabalho uma pessoa gravemente doente, que 

precisa de cuidados imediatos e que corre risco de vida. Alguns estudos já apontam 
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e discutem os níveis de estresse em profissionais atuantes em setores de emergência 

hospitalar (FRANÇA et al, 2012) 

Os profissionais que atuam nos setores de urgência e emergência precisam ser 

capazes de distinguirem quais as prioridades a serem implementadas, avaliando o 

paciente de forma eficiente. No entanto, nesse setor devido à dinâmica intensa de 

atendimento, há a exigência de que esses profissionais sejam ágeis e objetivos, 

salientando que o paciente em estado grave não pode suportar longo tempo de espera 

por tomadas de decisões ou até falhas de conduta (MENZANI e BIANCHI, 2009) 

De acordo com Garcia e Fugulim (2010) os profissionais que atuam nos Pronto 

Socorros além de desempenharem suas atividades em um ambiente de 

imprevisibilidade e incertezas, que exige conhecimento, rapidez de raciocínio e 

prontidão no desenvolvimento do processo de tomada de decisão, contam, 

frequentemente, com quantitativo insuficiente de profissionais para atender as 

necessidades dos pacientes. Assim, as características dos PS´s aliadas à escassez 

quantitativa de profissionais, geram sobrecarga de trabalho e são relatadas como a 

principal fonte de estresse. 

Soma-se a isso a precariedade dos recursos de trabalho e as peculiaridades 

inerentes aos serviços de emergência, tais como os riscos biológicos, químicos e 

ergonômicos, além do trabalho se realizar por turnos (MARTINS e GONÇALVES, 

2019). 

 Essa realidade é agravada, ainda, por problemas organizacionais e pela falta de 

recursos financeiros para adequação das necessidades locais, sejam elas de 

insumos, estrutura física ou de recursos humanos (GARCIA e FUGULIM, 2010). 

Os profissionais de saúde se desgastam não só pela alta demanda de carga 

de trabalho como, também, pelas tarefas árduas que tem que desempenhar, 

principalmente nas unidades de emergência, que se caracterizam por receber 

pacientes com cuidados mais específicos (SALOMÉ, MARTINS e ESPÓSITO, 2009).  

No que se refere às UTI’s, o setor apresenta características sensoriais 

específicas como ruídos, odores, claridade intensa, janelas fechadas e coberturas, 

além da temperatura fria (CHAVAGLIA et al, 2011). Portanto oferece um dos 

ambientes mais agressivos, tensos e estressantes dos hospitais. Somado a isso vem 

também as condições e ritmos de trabalho extenuantes, rotinas exigentes, questões 
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éticas que requerem decisões frequentes e difíceis, convívio com sofrimento e morte, 

imprevisibilidade e carga horária excessiva de trabalho. 

Andolhe et al (2015), apontam que a exposição diária a fatores adversos não 

só do próprio ambiente como também das condições críticas dos pacientes, em que 

a rapidez nas tomadas de decisões se torna um fator determinante de sobrevida está 

fortemente associado com as manifestações estresse.  

Essas características aliadas à precarização do ambiente de trabalho, falta de 

insumos, recursos humanos e alta tecnologia potencializam o desgaste do profissional 

que atua nesse setor. Ainda destaca-se a dupla jornada de trabalho, vivenciada por 

grande parte destes profissionais. 

Para Bucchi, Mira e Santos (2010) a evolução de estudos e do conhecimento 

sobre a prática assistencial permitiu avaliar a influência do ambiente da UTI sobre os 

profissionais e pacientes. A influência negativa de fatores ambientais sobre os 

profissionais pode resultar em conflitos interpessoais (até de natureza ética) criando 

um estado de tensão que pode comprometer o discernimento e a habilidade, levar a 

exaustão pela carga de trabalho e gerar frustação profissional.  

 

A literatura aponta que a UTI representa uma área de atuação particularmente 

estressante, razão de múltiplos fatores como a alta mortalidade dos pacientes, o que, 

mediante a sua ocorrência, gera tensão e ansiedade nos profissionais que se 

questionam sobre o seu próprio empenho e qualidade da assistência prestada (INUOE 

et al., 2013). 

Diante do exposto fica evidente que o estresse em ambientes de unidade de 

terapia intensiva é um problema real de significativa importância para a saúde das 

pessoas que ali trabalham. Um problema que deve ser discutido para o 

desenvolvimento de medidas de prevenção e controle ou pelo menos de atenuação. 

Diante do exposto, a realização desse estudo propõe responder as seguintes 

questões: O estresse ocupacional e Síndrome de Burnout estão presentes em 

trabalhadores das equipes multiprofissionais atuantes nos setores de Pronto Socorro 

e Unidade de Terapia Intensiva dos hospitais regionais da IV Região de Saúde do Rio 

Grande do Norte? Quais fatores estão associados ao Estresse Ocupacional e 

Síndrome de Burnout nestes trabalhadores? 
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Dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) apontam 

o estado do Rio Grande do Norte, com vinte e três hospitais regionais distribuídos em 

seis Regiões de Saúde e grande Natal, dos quais nove possuem leitos de Unidade de 

Terapia Intensiva e vinte e um possuem serviços de Pronto Socorro para 

atendimentos de urgência e emergência. 

   As questões de pesquisa poderão contribuir para uma maior compreensão 

acerca do Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout, por entender que esses 

elementos poderão está diretamente relacionados à insatisfação profissional, 

absenteísmo, doenças ocupacionais, diminuição da produtividade e erros no 

desenvolvimento do trabalho dos profissionais.  

        Soma-se a isso, o fato desses profissionais trabalharem num ambiente propício 

ao desenvolvimento da síndrome e isso traz consigo consequências negativas tanto 

para a assistência aos pacientes, como também para a saúde do profissional 

envolvido.  

Outrossim, a Síndrome de Burnout ainda é desconhecida por grande parte dos 

profissionais da saúde, conforme Silva et al (2014) afirmam “Apesar do maior interesse 

sobre o tema, a Síndrome de Burnout ainda é pouco conhecida entre os trabalhadores 

e a população geral”.   

A avaliação do Burnout é essencial, visto que, a partir do momento em que 

um trabalhador tem seu desempenho afetado em consequência da doença, seus 

colegas de trabalho poderão vivenciar uma carga de trabalho mais elevada devido ao 

baixo rendimento do colaborador afetado (DUTRA et al, 2019). 

Nesse sentido, esse estudo poderá contribuir para criação de estratégias de 

enfrentamento aos agentes estressores presentes no ambiente de trabalho, 

minimizando prejuízos para as instituições, fortalecimento das profissões, fornecer 

subsídios para que as instituições criem programas de melhoria de qualidade de vida 

no trabalho, que poderá prevenir adoecimento desses profissionais, ao qual refletirá 

diretamente na qualidade da assistência prestada aos usuários do serviço. 

         A relevância desse estudo encontra-se na compreensão do impacto negativo do 

Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout na saúde e no bem-estar dos 

trabalhadores da equipe multiprofissional, influenciando diretamente na forma como o 

cuidado é instituído, como também nas relações com os outros membros da equipe.  
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A promoção do bem-estar entre a equipe de saúde multiprofissional no seu 

ambiente de trabalho favorece um cuidado mais eficaz, prazeroso e humanizado, 

longe de iatrogenias, promovendo, consequentemente, uma assistência de qualidade 

(TYLL MG, NOGUEIRA MA, VANDENBERGHE L, 2018) 

Os resultados obtidos poderão dar suporte a uma nova estruturação de 

estratégias preventivas e necessárias, subsidiando uma melhor saúde e qualidade de 

vida do trabalhador, otimizando a assistência de prestada. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

  1.1.2 Geral:  

Analisar os fatores associados ao estresse ocupacional e Síndrome 

de Burnout vivenciado pelos trabalhadores das equipe de enfermagem, médicos 

e fisioterapeutas atuantes nos setores de Pronto Socorro e Unidade de Terapia 

Intensiva.  

 

1.1.3 Específicos:  

Identificar dados sociodemográficos, informações do serviço e os hábitos de 

vida da equipe de enfermagem, médicos (as) e fisioterapeutas; 

Identificar a presença de estresse ocupacional e Síndrome de Burnout na 

equipe de enfermagem, médicos (as) e fisioterapeutas;  
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2 HIPÓTESES 

 

H0: Fatores sociodemográficos, da caracterização do serviço e hábitos de vida não 

estão diretamente associados ao Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout nos 

profissionais da equipe de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, atuantes nos 

setores de Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva. 

.  

 

H1: Fatores sociodemográficos, da caracterização do serviço e hábitos de vida estão 

diretamente associados ao Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout nos 

profissionais da equipe de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, atuantes nos 

setores de Pronto Socorro e Unidade de Terapia Intensiva. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, exploratório com recorte 

transversal e abordagem quantitativa. 

Os estudos epidemiológicos descritivos propõem-se investigar as 

características de um fenômeno como tal. Nesse sentido, são considerados como 

objeto de estudo uma situação específica, um grupo ou um indivíduo. Visa à 

identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno ou processo (RICHARDSON, 2015; PEROVANO, 2014). 

         Os estudos transversais ou de corte transversal são estudos que visualizam a 

situação de uma população em um determinado momento, como instantâneos da 

realidade (ROUQUAYROL; ALMEIDA, 2018). Esse estudo tem como limitação o fato 

de medir causa e efeito ao mesmo tempo.    

          No tocante ao método quantitativo Richardson (2015) afirma que como o próprio 

nome indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 

coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, 

desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 

como coeficiente de correlação, análise de regressão etc.    

         Esse desenho aplica-se ao objeto de estudo pelo fato da sazonalidade não 

interferir no resultado da pesquisa, como também pela precisão dos resultados, 

evitando distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de 

segurança quanto às inferências. 

 

          3.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada nos hospitais regionais que compõe a IV região de 

saúde do Estado do Rio Grande do Norte que apresentam unidades de Pronto Socorro 

e Terapia Intensiva. Assim, os locais do estudo foram o Hospital Regional Telecila 

Freitas Fontes localizado na estrada do perímetro irrigado do Sabugi, s/n, Bairro Paulo 
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VI - Caicó / RN e o Hospital Regional Dr Mariano Coelho localizado na Avenida 

Teotônio Freire, 813 Bairro JK - Currais Novos / RN. 

A escolha pelos hospitais que compõe a IV região de saúde se deu pelo fato 

de que os hospitais regionais das regiões metropolitanas e os de maior porte do 

estado são comumente elencados como locais para pesquisas dos cursos da área da 

saúde e psicologia, despertando assim o interesse em estudar a realidade nas 

instituições hospitalares de menor porte da região do Seridó. 

Outro fato importante é a precarização do trabalho em hospitais do interior do 

estado, tornando os profissionais de saúde vulneráveis ao estresse ocupacional e a 

Síndrome de Burnout. Outrossim, a inserção das escolas da saúde e chegada da 

residência multiprofissional na região do Seridó tende a fixar mais profissionais nestas 

instituições aumentando a exposição às referidas patologias. 

 

           3.3 População  

A população foi composta pelos profissionais da equipe de enfermagem 

(Auxiliar/Técnico(s) de enfermagem e enfermeiros (as)), médicos (as) e 

fisioterapeutas, atuantes nos setores de Pronto Socorro e Unidade de Terapia 

Intensiva dos hospitais acima mencionados, totalizando 218 sujeitos. 

No período da coleta dos dados, no Hospital Regional Dr Mariano Coelho, a 

equipa era composta por 13 enfermeiros, 12 médicos e 50 técnicos de enfermagem, 

num total de 75 profissionais. No Hospital Regional Telecila Freitas Fontes, nestes 

setores, possuía 143 profissionais, sendo: 29 médicos, 35 enfermeiros, 08 

fisioterapeutas e 71 técnicos de enfermagem. 

Participaram do estudo 153 profissionais de saúde, sendo 52 do Hospital 

Regional Dr Mariano Coelho e 101 do Hospital Regional Telecila Freitas Fontes. 

  Toda equipe foi convidada a participar da pesquisa, sendo excluídos aqueles 

profissionais que se recusaram a fazer parte do estudo e os que se encontravam 

ausentes por motivos de férias, licença ou qualquer outro tipo de afastamento durante 

o período de coleta de dados.  
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3.4 Descrição das variáveis  

 

Com o propósito de verificar se existe associação entre Estresse Ocupacional 

e Síndrome de Burnout com algumas características sociodemográficas, rotina 

de trabalho e hábitos de vida, foram utilizadas as seguintes categorias: 

 Variáveis Dependentes: Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout 

 Variáveis Independentes : Idade, sexo, estado civil, setor de trabalho, 

profissão, outro vínculo empregatício, quantos vínculos empregatícios, 

carga horária total, local do outro vínculo, tempo de profissão, tempo de 

atuação nos setores PS e/ou UTI, horário de trabalho, Ingere bebidas 

alcoólicas, fumante, pratica de atividade física e de lazer e frequência da 

atividade física, conforme quadro abaixo:  

Quadro 1: Descrição das variáveis para construção do banco de dados  

Variáveis Natureza Tipo Descrição Categoria/escala de 

medida 

Estresse 

ocupacional 

Ocupacional Categórica Adoecimento 

associado ao 

trabalho 

Pouco ou nenhum estresse 

/Nível intermediário à alto 

nível de estresse 

ocupacional 

Síndrome de 

Burnout 

Ocupacional Categórica Estresse 

crônico 

associado ao 

trabalho 

Nenhum indício à 

possibilidade de 

desenvolver de Burnout/ 

Fase Inicial à fase 

considerável do Burnout 

Idade Social Quantitativa Tempo 

decorrido 

desde o 

nascimento 

 

Número em anos 

Sexo Social Categórica Descrição 

quanto ao 

gênero 

 

Feminino/masculino 

Estado Civi l  Social Categórica Situação da 

pessoa em 

relação à 

 

Com Parceiro/sem 

parceiro 
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sociedade 

conjugal 

Setor de 

trabalho 

Ocupacional Categórica Setor 

geográfico 

onde 

trabalha 

 

PS/UTI 

Profissão Ocupacional Categórica Execução de 

trabalho 

Enfermeiro/auxil iar/técnico 

de enfermagem/ 

fisioterapeuta/médico 

Outro vínculo 

empregatício 

Ocupacional Categórica Existência de 

outro 

emprego 

Sim/ não 

Quantos 

vínculos 

empregatícios 

Ocupacional Quantitativa  Número de 

empregos 

Número de empregos que 

possui 

Carga horária 

total 

Ocupacional Quantitativa Descrição de 

horas 

trabalhadas 

na semana 

 

Número em horas 

Local do outro 

vínculo 

Ocupacional Categórica Local 

geográfico 

onde 

trabalha 

Atenção 

Primária/secundária/outro 

local/ sem outro vínculo 

Tempo de 

profissão 

Ocupacional Quantitativa  Quantidade 

de tempo 

que se 

formou 

 

Número em meses 

Tempo de 

atuação nos 

setores PS 

e/ou UTI 

Ocupacional Quantitativa  Quantidade 

de tempo 

que trabalha 

nos setores 

de PS e/ou 

UTI 

 

Número em meses 

Turno de 

trabalho 

Ocupacional Categórica Período do 

dia que 

trabalha 

Diurno/noturno 

Ingere bebidas 

Alcoólicas 

Saúde Geral  Categórica Consumo de 

álcool 

Sim/ não 

Fumante Saúde Geral  Categórica Uso do 

tabaco 

Sim/ não 
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Atividade 

física 

Saúde Geral  Categórica Prática de 

atividade 

física 

Sim/ não 

Frequência da 

atividade física  

Saúde Geral  Quantitativa  Quantidade 

de vezes que 

pratica 

atividade 

física  

Número de vezes que 

realiza atividade física 

Atividade de 

lazer 

Saúde Geral  Categórica Prática de 

atividade de 

lazer 

Sim/ não 

 

 

 

        3.5 Aspectos éticos e Coleta de dados 

  

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), e aprovado em 27 de março do ano 2018 

com parecer número 2.567.264 e CAAE:  82973218.7.0000.5294.  

Ainda em observância à legislação sobre pesquisa envolvendo seres humanos, 

fez-se uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Apêndice A), 

conforme a resolução nº 466/12 do conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde 

– CNS/MS, sendo este em duas vias, na qual uma foi entregue ao pesquisado, ficando 

a outra sob os cuidados do pesquisador responsável, conforme preconizado pela 

resolução citada (BRASIL,2012).  

Foram esclarecidos os objetivos desse estudo, descrição dos desconfortos e 

riscos, garantia de acesso do pesquisado ao pesquisador e aos dados a serem 

divulgados, retirada do consentimento, confidencialidade do estudo, despesas, 

compensações e direito à indenização. Em seguida solicitado aos participantes da 

pesquisa a assinatura do TCLE. 

As informações coletadas foram armazenadas na Secretaria do 

Departamento de Enfermagem, do Campus de Caicó, da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte em local seguro e ficará nesse local durante o período de 5 

(cinco) anos, a contar do término da pesquisa, após este período essas serão 

incineradas.  
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Salienta-se que essa pesquisa constitui-se de risco mínimo, sendo 

assegurados privacidade e sigilo de qualquer informação, bem como foi assegurado 

o direito de qualquer participante de rejeitar ou retirar-se da pesquisa a qualquer 

momento em que julgasse necessário. 

Seguido as etapas supracitadas os instrumentos foram aplicados entre os 

meses de fevereiro a maio de 2019. O procedimento de coleta foi realizado pela 

própria pesquisadora no município de Currais Novos e uma aluna do curso de 

enfermagem da UERN devidamente treinada, no município de Caicó.  

  

        3.6 Instrumento de coleta de dados 

Foram utilizados três instrumentos para coleta de dados. O primeiro foi um 

questionário (Apêndice B) construído pela pesquisadora responsável que contou com 

informações acerca de dados sociodemográficos dos participantes, informações do 

serviço como tempo de trabalho, outro vínculo e turno, hábitos de vida, realização de 

atividade física, lazer, uso de bebida alcoólica e uso do cigarro. 

O segundo instrumento foi a Escala de Estresse no Trabalho (EET), validada e 

adaptada para o português por Paschoal e Tamayo em 2004, constituída de 23 itens, 

com variação de resposta numa escala Likert com os valores 1 (discordo totalmente), 

2 (discordo), 3 (concordo em parte), 4 (concordo) e 5 (concordo totalmente). Seus 

itens abordam tanto os fatores psicossociais identificados pelos respondentes como 

estressores organizacionais atuantes, quanto suas reações emocionais frente aos 

estressores. Essa escala é unifatorial, apresenta boa confiabilidade (α =0,85) para a 

versão resumida e fornece um escore geral de estresse. Quanto maior a pontuação 

obtida no somatório dos escores, maior o estresse do indivíduo, (PASCHOAL e 

TAMAYO, 2005). 

Conforme instruções do próprio instrumento, após calcular o escore médio, o 

nível de estresse será classificado como demostrado no quadro abaixo: 

Quadro 2: Níveis de estresse e valores correspondentes ao estresse no trabalho 

Nível de estresse Valores  

Pouco ou nenhum estresse Médias entre 1,0 e 1,9 

Níveis intermediários de estresse 

ocupacional 

Médias entre 2,0 e 2,5 
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Nível alto de estresse ocupacional. Médias acima de 2,5 

Fonte: PASCHOAL e TAMAYO, 2005. 

 

O terceiro instrumento foi o Maslach Burnout Inventory Human Services 

Survey (MBI- HSS) elaborado por Christina Maslach e Susan Jackson em 1986, com 

o objetivo de examinar a presença de Síndrome de Burnout em profissionais que têm 

um trabalho direto e constante com seres humanos. Os sujeitos da pesquisa 

responderam ao questionário MBI, em sua versão adaptada e validada no Brasil por 

Tamayo em 1997 (TAMAYO, 1997; BORGES, 2002). 

Quanto à sua composição, o MBI-HSS o instrumento é autoaplicável com 22 

questões que incidem sobre sentimentos e atitudes relacionados com o trabalho e 

com os clientes, divididos por três dimensões: Exaustão emocional (nove itens), 

Despersonalização (cinco itens) e Realização Profissional (oito itens). A forma de 

pontuação de todos os itens abordados adota a escala de Likert que varia de zero a 

seis, sendo: (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. Essa escala apresenta confiabilidade (α =0,89) (TAMAYO, 1997).  

Para a análise do Burnout, foram consideradas as pontuações mais altas para 

as dimensões desgaste emocional, despersonalização e baixa para realização 

profissional com presença de Burnout, caso contrário, ausência da síndrome 

(ANDOLHE et al, 2015). O quadro abaixo apresenta o padrão para pontuação da 

síndrome de Burnout: 

Quadro 3: Padrão de pontuação para diagnóstico das dimensões da Síndrome de 

Burnout 

Padrão de pontuação para diagnóstico das dimensões da Síndrome de Burnout pelo Maslach Burnout 

Inventory (MBI) 

       Dimensões Questões Padrão para pontuação 

 Nível Alto          Nível Médio              Nível Baixo 

Exaustão Emocional 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 e 20 ≥ 27 19-26 < 19 

Despersonalização 5,10,11,15 e 22 ≥10 6-9 < 6 

Realização pessoal  4,7,9,12,17,18,19 e 21 ≤ 33 34-39 ≥ 40 

Fonte: TAMAYO, 1997. 

 

 



 
 
 

 
 

 

32 

          3.7 Análise dos dados 

 

 Foi construído um banco de dados no programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS®) versão 20.0 para Windows. Feito isso, realizou-se limpeza 

do mesmo, através da verificação da consistência da digitação. 

 Após a estruturação final do banco de dados, foram analisados 

descritivamente por frequências absolutas (n) e relativas (%) as variáveis categóricas 

e as quantitativas evidenciadas segundo a média, desvio padrão, valores máximos e 

mínimos.  

Para verificar os fatores associados ao estresse ocupacional e Síndrome de 

Burnout foi feita análise bivariada por meio do teste estatístico de associação do Qui-

quadrado ou exato de Fisher. Foi considerado um nível de significância igual a 5% 

para o resultado estatisticamente significativo (p < 0,05) 

Os dados foram organizados em tabelas e analisados de acordo com a 

estatística descritiva e inferencial.  

A análise multivariada foi realizada com as variáveis que apresentaram níveis 

de significância estatísticas iguais ou inferiores a 0,02 através do modelo Múltiplo de 

Regressão Logística Binária. Com este recurso foi possível estimar a probabilidade 

associada à ocorrência da Síndrome de Burnout, e as seguintes variáveis: Tempo de 

atuação, Carga Horária e Idade. 
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4 RESULTADOS 

 

 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Na Tabela 1 observa-se a caracterização dos participantes a partir de algumas 

variáveis sócio demográficas, rotina de trabalho e hábitos de vida. 

Os resultados apontam que o sexo feminino tem uma predominância maior que 

o sexo masculino. No tocante ao estado civil a maioria dos participantes apresenta-se 

com parceiro, são técnicos/auxiliar de enfermagem e atuam no setor de Pronto 

Socorro. Apresentam mais de um vínculo empregatício, sendo a Atenção Secundária 

o local de maior inserção desse outro vínculo. A maior parte trabalha manhã e tarde, 

não ingere bebida alcoólica, não fuma, praticam atividade física e atividades de lazer. 

Em relação a atividade física, a maioria das atividades são de médio impacto. 

 

 Tabela 1: Distribuição absoluta e percentual dos participantes conforme variáveis 

sociodemográficas, trabalhistas e hábitos de vida. Caicó-RN,2019. 

Caracterização da amostra a partir de algumas variáveis sócio demográficas, rotina 

de trabalho e hábitos de vida, Caicó-RN,2019. 

VARIÁVEIS CATEGORIAS VALOR 

N (%) 

Sexo 

 
Masculino 

Feminino 

47 (30,7) 
106(69,3) 

 

Estado Civil 

 
Com Parceiro 
Sem Parceiro 

 

79 (51,6) 
73 (47,7) 

 

Setor onde trabalha 

 
Pronto Socorro 
UTI 
Pronto Socorro e UTI 
 

85 (55,6) 
66 (43,1) 
02 (1,3) 

Profissão 

 

Enfermeiro 
Auxiliar/Técnico Enfermagem 
Médico 
Fisioterapeuta 
 

43(28,1) 
88(57,5) 
15 ( 9,8) 
07 (4,6) 

 

Possui mais de um vínculo 
empregatício 

 

Sim 
Não 
 

95 (62,1) 
58 (37,9) 

 

Local do outro vínculo 

 
Atenção Primária 
Atenção Secundária 
Outro Local 
Sem outro Vínculo 

22 (14,9) 
53 (34,6) 

                  16 (10,8) 
                   58 (37,9) 
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Horário de trabalho 

 
Manhã 
Tarde 
Ambos (M e T) 
Noite 
Manhã, Tarde e Noite 
 

02 (1,3) 
18 (11,8) 
73 (47,7) 
02 (1,3) 

55 ( 35,9) 
 

 
Consumo Bebidas alcoólicas 

 

 
Sim 
Não 
 

 
65 (42,5) 
88 (57,5) 

 
Fumante 

Sim 
Não 
 

08 (5,2) 
144(94,1) 

                  

Pratica Atividade Física 

 
Sim 
Não 
 
 

82 (53,6) 
71 (46,4) 

 
 
Intensidade da Atividade 
Física 

Sem atividade 
Baixo Impacto 
Médio Impacto 
Alto Impacto 
 

71 (46,4) 
26 (17,0) 
32 (20,9) 
10 ( 9,2) 

                 

 
Pratica atividade de Lazer 

Sim 
Não 
 

116(75,8)  
36 (23,5) 

 

Fonte: Própria pesquisa 

 

A tabela abaixo apresenta os dados do n como um todo, mostrando os valores 

mínimos e máximos das variáveis: Idade dos participantes, tempo de atuação em 

meses nos setores Pronto Socorro e/ou Unidade de Terapia Intensiva, número de 

vínculos empregatícios, carga horária desse vínculo, tempo de profissão, frequência 

que pratica atividade física e de lazer. A idade dos participantes variam entre 20 e 74 

anos. O tempo mínimo e máximo de atuação nos referidos setores são de 1 mês a 31 

anos. O máximo número de vínculos é de 5 e a carga horária máxima dos outros 

vínculos é de 150 horas. O tempo máximo de profissão é de 45 anos. Em relação a 

frequência da atividade física e de lazer destaca-se as máximas de 7 e 6. 

 

Tabela 2: Análise descritiva das variáveis quantitativas do estudo. Caicó-RN,2019. 

 

VARIÁVEIS n MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

MÍNIMO MÁXIMO 

 
Idade 
 

  
150 

 
40,19 

 
11,655 

 
20 

 
74 

Tempo de atuação (meses)  
no setor PS e/ou UTI 
 

147 56,71 79,116 1 372 
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Número Vínculos Empregatícios  
 
 
Carga Horária  
 
Tempo de Profissão (meses)   
 
Frequência que pratica Atividade 
Física  
 
Frequência que pratica Atividade 
de lazer                
 

152 
 

 
151 
 
153 
 
153 
 
 
 
121 

1,71 
 

    
    54,01 
 
    168,3 
 
    34,24 
 
 
    
1,50 

0,647 
 
 

23,355 
 

142,938 
 

177,918 
 
 
 

1,427 

1 
 
 

24 
 

3 
 

0 
 
 
 

0 

             5 
 
            
           150 
 
           540 
 
             7 
 
 
              
             6 
 

 

Fonte: Própria pesquisa 

 

No tocante ao escore final da escala de estresse no trabalho e do Inventário 

para Identificação da Síndrome de Burnout, as tabelas 3 e 4 apontam que a maioria 

dos participantes do estudo apresentam níveis intermediários à alto nível de estresse 

ocupacional e apresentam-se em fase Inicial à fase considerável do Burnout. 

Tabela 3: Analise descritiva relacionada ao escore Final da Escala de Estresse no 

Trabalho-EET, Caicó-RN, 2019. 
VARIÁVEL CATEGORIAS VALOR 

n (%) 

 

Escore Final Escala de 

Estresse no Trabalho 

Pouco ou nenhum estresse                63 (41,2) 

 

Nível intermediário à alto nível 

de estresse ocupacional 

 

               90 (58,8) 

Fonte: Própria pesquisa 

 

 

 

Tabela 4: Analise descritiva relacionada ao escore Final da Burnout, Caicó-RN, 

2019. 

VARIÁVEL CATEGORIAS VALOR 

n(%) 

 

 

Escore Final Burnout 

Nenhum indício à possibilidade 

de desenvolver de Burnout 

 

7 (4.6) 

Fase Inicial à fase considerável 

do Burnout 

146 (95,4) 

Fonte: Própria pesquisa 
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No que diz respeito, as dimensões da Síndrome de Burnout, a tabela 5 aponta 

níveis médios para a dimensão Exaustão Emocional e níveis baixos para a dimensão 

Despersonalização e Realização profissional. No tocante a essa última dimensão 

chama-se atenção que 100% da população de estudo pontuou nível baixo para tal. 

 

Tabela 5: Analise descritiva relacionada as dimensões da Burnout, Caicó-RN, 2019. 

DIMENSÕES BAIXO 

n(%) 

MÉDIO 

n(%) 

ALTO 

n(%) 

Exaustão emocional  14 (9,2) 64 ( 41,8) 75 (49.0) 

Despersonalização 150 (98)                1 (0,7) 2 (1,3) 

Realização profissional 153 (100%)                0 (0,0) 0 (0,0) 

Fonte: Própria pesquisa 

 

 

Na tabela 6 estão dispostas as correlações e valores de p para indivíduos na 

fase Inicial à considerável do Burnout e Nenhum indício / possibilidade de desenvolver 

de Burnout com as variáveis relacionadas aos dados sociodemográficos, hábitos de 

vida e lazer. Os resultados p-valor foram estatisticamente significativos levando em 

consideração p <0,05, para as variáveis idade, atividade física e atividade de lazer.  

 

Tabela 6: Associação entre a Síndrome de Burnout e as variáveis relacionadas aos 

dados sociodemográficos, hábitos de vida e lazer. Caicó-RN, 2019. 

            Escore Final Burnout 

 

Variáveis  

 

Categorias 

          Fase Inicial à 

considerável do Burnout 

n (%) 

Nenhum indício / 

possibilidade de 

desenvolver  Burnout 

n (%) 

p-

valor* 

Sexo 

 
 Masculino 

 Feminino 

45 (95,7) 

101 (95,3) 

2 (4,3) 

5 (4,7) 

0,900 

Idade  Até 30 anos 

 ≥31 anos  

29 (87,9) 

114 (97,4) 

4 (12, 1) 

3  (2,6) 

0,022 

Estado civil Com parceiro 

Sem parceiro 

77 (97,5) 

68 (93,2) 

2 (2,5) 

5( 6,8) 

0,204 

Consumo 

Alcool 

Sim 

Não 

62 (95,4) 

84 (95,5) 

3 (4,6) 

4 (4,5) 

0,984 

Fumante Sim 

Não 

7 (87,5) 

138 (95,8) 

1 (12,5) 

6 (4,2) 

0,274 
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Atividade 

física 

Sim 

Não 

81(98,8) 

65 (91,5) 

1(1,2) 

6 (8,5) 

0,033 

Frequência da 

atividade 

física  

Até 3X por 

semana 

≥ 4x por semana 

           124 (95,4) 

            22(95,7) 

 

6 (4,6) 

1 (4,3) 

1,000 

Atividade de 

lazer 

Sim 

Não 

113 (97,4) 

31 (91,2) 

3 (2,6) 

3(8,8) 

0,03 

Fonte: Própria pesquisa 

 Legenda:* p-valor obtido através do teste do Qui-Quadrado ou exato de Fisher 

 

A tabela 7 aponta as correlações e valores de p para indivíduos na fase Inicial 

à considerável do Burnout e Nenhum indício / possibilidade de desenvolver de Burnout 

com as variáveis relacionadas as características trabalhistas. Nesse estudo os 

resultados p-valor foram estatisticamente significativos levando em consideração p 

<0,05 apenas a variável relacionada a carga horária trabalhada.  

 

Tabela 7: Associação entre a Síndrome de Burnout e as variáveis relacionadas as 

características trabalhistas. Caicó-RN, 2019. 

Escore Final Burnout 

 

Variáveis 

 

Categorias   

Fase Inicial à 

considerável do 

Burnout 

           n (%) 

Nenhum indício / 

possibilidade de 

desenvolver de Burnout 

n (%) 

p 

valor* 

Setor PS 

UTI 

82 (57,7) 

60 (42,3) 

2 (28,6) 

5 (71,4) 

0,240 

Horário de 

trabalho 

Diurno 

Noturno 

87 (93,5) 

56 (98,2) 

6 (6,5) 

1 (1,8) 

0,253 

Tempo de 

atuação em 

PS/UTI 

≤ 119 meses 

≥120 anos(10 anos) 

 

114 (95,8)  

32 (94,1) 

5 (4,2) 

2(5,9) 

 

 

0,652 

Carga horária  Até 40hs semanais 

≥ 41hs semanais 

57 (89,1) 

88 (98,4) 

7 (10,9) 

1 (1,6) 

 

0,02 

Tempo de 

Profissão 

≤ 240 meses 

≥241 anos   

 

114 (96,6) 

32 (91,4) 

 

4 (3,4) 

3 (8,6) 

0,197 

Fonte: Própria pesquisa 

Legenda:* p-valor obtido através do teste do Qui-Quadrado ou exato de Fisher 
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Na tabela 8 estão dispostas as correlações e valores de p para indivíduos com 

nível intermediário à alto de Estresse no trabalho e Pouco ou nenhum Estresse 

Ocupacional, com as variáveis relacionadas aos dados sociodemográficos, hábitos de 

vida e lazer. Nesse estudo os resultados p-valor não foram estatisticamente 

significativos levando em consideração p <0,05.  

 
 
Tabela 8: Associação entre a escala de Estresse no Trabalho e as variáveis 

relacionadas aos dados sociodemográficos, hábitos de vida e lazer. Caicó-RN, 2019. 

            Escore Final Escala de Estresse no Trabalho 

 

Variáveis  

 

Categorias 

Nível intermediário à alto de 

Estresse Ocupacional 

n (%) 

Pouco ou nenhum 

Estresse Ocupacional  

n (%) 

p-

valor* 

Sexo 

 
 Masculino 

 Feminino 

30 (63,8) 

60 (56,6) 

17 (36,2) 

46 (43,4) 

0,402 

Idade  Até 30 anos 

 ≥31 anos  

16 (48,5) 

72 (61,5) 

17 (51,5) 

45 (38,5) 

0,179 

Estado civil Com parceiro 

Sem parceiro 

43 (54,4) 

46 (63,0) 

 

36 (45,6) 

27 (37,0) 

0,283 

Consumo 

Alcool 

 Sim 

  Não 

39 (60,0) 

51 (58,0) 

26 (40,0) 

37 (42,0) 

0,799 

Fumante  Sim 

 Não 

6 (75,0) 

83 (57,6) 

2 (25,0) 

61 (42,4) 

0,471 

Atividade física Sim 

Não 

49 (59,8) 

41 (57,7) 

33 (40,2) 

30 (42,3) 

0,801 

Frequência 

da atividade 

física  

 Até 3X por semana 

 ≥ 4x por semana 

   77 (59,2) 

    13 (56,5) 

53 (40,8) 

10 (43,5) 

0,808 

Atividade de 

lazer 

    Sim 

    Não 

        66 (56,9) 

        23 (67,6) 

  50 (43,1) 

11 (32,4) 

0,514 

Fonte: Própria pesquisa 

Legenda:* p-valor obtido através do teste do Qui-Quadrado ou exato de Fisher 

 

 

A tabela 9 aponta as correlações e valores de p para indivíduos com nível 

intermediário à alto de Estresse no trabalho e Pouco ou nenhum Estresse 

Ocupacional, com as variáveis relacionadas as características trabalhistas. Nesse 
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estudo os resultados p-valor não foram estatisticamente significativos levando em 

consideração p <0,05.  

 

Tabela 9: Associação entre a Escala de Estresse no Trabalho e as variáveis 

relacionadas as características trabalhistas. Caicó-RN, 2019. 

Escore Final da Escala de Estresse no Trabalho 

 

Variáveis 

 

Categorias   

Nível intermediário à 

alto de Estresse 

Ocupacional 

n (%) 

Pouco ou nenhum 

Estresse 

Ocupacional  

n (%) 

P 

valor* 

Profissão  Enfermeiro/técnico/ 

auxiliar de enfermagem 

Médico/Fisioterapeuta 

       77 (58,8) 

         

      13 (59,1) 

54 (41,2) 

 

9 (40,9) 

0,978 

Setor PS 

UTI 

51 (60,7) 

37 (56,9) 

33 (39,3) 

28 (43,1) 

0,641 

Horário de 

trabalho 

Diurno 

Noturno 

58 (62,4) 

30 (52,6) 

35 (37,6) 

27 (47,4) 

0,240 

Tempo de 

atuação em 

PS/UTI 

≤ 119 meses 

≥120 anos(10anos) 

 

71 (59,7) 

19 (55,9) 

48 (40,3) 

15 (44,1) 

 

0,693 

Possui mais de 

um Vínculo  

Sim 

não 

55 (57,9) 

35 (60,3) 

 

40 (42,1) 

23 (39,7) 

0,765 

Nº de vínculos Até 2 

≥ 3 

82 (58,2) 

8 (66,7) 

59 (41,8) 

4 (33,3) 

0,762 

Local do outro 

vínculo  

Atenção Primária/ 

Sem vínculo 

Atenção Secundária/ 

Outro Local 

       49 (62,0) 

         

     37 (53,6) 

30 (38,0) 

 

32 (46,4) 

0,301 

Carga horária  Até 40hs semanais 

≥ 41hs semanais 

86 (58,1) 

4 (80,0) 

62 (41,9) 

1 (20,0) 

0,649 

Tempo de 

Profissão 

≤ 240 meses 

≥241 anos   

 

69 (58,5) 

21 (60,0) 

49 (41,5) 

14 (40,0) 

0,872 

Fonte: Própria pesquisa 

Legenda:* p-valor obtido através do teste do Qui-Quadrado ou exato de Fisher 

 

 

O modelo de regressão para as variáveis relacionadas a Burnout apresentou 

três variáveis significativas, com um Teste de Hosmer e Lemeshow de 0,65 para um 
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Qui-quadrado de 5,97. Os resíduos foram analisados com base nos Testes de Hosmer 

e Lemeshow, bem como nos casos studenizados que representam menos de 5% da 

população. 

 

Tabela 10: Modelo de Regressão Logística Múltiplo para variáveis relacionadas à 

Síndrome de Burnout. Caicó-RN, 2020. 

VARIÁVEIS NA EQUAÇÃO 
 

   B 
 

S.E. 
 

Wald 
 

df 
 

Sig. 
 

RP* 
 

95% I.C. para RP* 

Inferior Superior 
Tempo de atuação -0.011 0,005 5,368 1 0,021 0,989 0,979 0,998 

Carga Horária    0,082 0,42 3.898 1 0,048 1,089 1,001 1,179 

Idade -2.688 1.202 5.001 1 0,025 5,241 1,11 24,73 

         

  Fonte: Própria pesquisa     
*Razão de Prevalência Ajustada. 
 
 
 
 

Na correlação de Pearson entre a variável dependente na sua forma 

quantitativa Burnout absoluta, foram significativas as variáveis Tempo de Atuação em 

meses e a variável Quantidade de Vínculos Empregatícios. 

 
 

Tabela 11: Correlação de Pearson entre a variável dependente, Caicó-2020. 

 

Escala Absoluta 

de Burnout 

Valor Tempo de 

atuação 

Vínculo 

Empregatício 

 

Correlação de 
Pearson 

 
p-valor 

-0,171 

 

0,039 

0,271 

 

0,001 

 

Fonte: Própria pesquisa 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo evidenciou dentro as características sócio demográficas da 

população em estudo, uma predominância maior do sexo feminino (69,3%), 

característica essa das profissões de saúde como apontam diversos estudos (SILVA 

et al, 2018; NASCIMETO et al, 2017; METZKER, MORAIS e PEREIRA, 2012). É 

importante destacar que serviços de saúde na maioria das vezes é realizado por 

profissionais do sexo feminino, talvez por se identificarem mais com o tipo de atividade 

((TYLL MG, NOGUEIRA MA, VANDENBERGHE L, 2018). Contudo, apesar de haver 

uma afinidade histórica das mulheres com o cuidar, reconhecemos que preconceitos 

de gênero restringiram a participação dos homens na profissão.  

No que diz respeito a enfermagem, construída culturalmente como prática 

sexuada, feminina, os homens na profissão são uma realidade cada vez mais 

presente, representando rupturas importantes com estereótipos de gênero 

relacionados à prática do cuidado (COELHO, 2005).  

Segundo dados do Enade, em 2004, as mulheres eram maioria em todos os 

cursos da área da saúde, exceto em educação física e entre os concluintes da 

medicina. Porém, em 2007, as mulheres passaram a ser maioria também entre os 

ingressantes (56,3%) e os concluintes (54,7%) dos cursos de medicina (HADDAD et 

al., 2010). 

Houve aumento da presença das mulheres na medicina, entretanto a 

remuneração das mulheres não acompanha a dos homens. “As mulheres trabalham 

tanto quanto os homens em relação ao número de vínculos de trabalho e à carga 

horária, mas elas têm menor remuneração e estão menos presentes em diversas 

especialidades médicas. É preciso compreender e reverter as desigualdades de 

gênero que existem também na medicina”, alerta Scheffer et al (2018). 

O fato das mulheres na medicina apresentarem remuneração menor que 

homens exercendo a mesma função, associada a outras tarefas do lar é um fato 

preocupante, uma vez que isso possa comprometer a sua própria saúde física e 

emocional.  
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Apesar desse estudo não evidenciar associação estatisticamente significativa 

entre o sexo e o estresse ocupacional e Burnout, supõe-se que por acrescentarem 

papeis sociais diferentes, seja de trabalhadoras, donas de casa, mãe, esposas, 

pesquisadoras e acrescido a isso, uma dupla ou mais jornada de trabalho, as mulheres 

acabam levando essas preocupações para consigo, o que pode ser um fator 

contribuinte para o desenvolvimento do estresse ocupacional e consequentemente a 

Síndrome de Burnout. 

A ideia de que o trabalho de cuidados provoca sobrecarga psíquica nas 

mulheres que também trabalham fora de casa tem sido muito tratada na literatura que 

aborda questões de gênero. A responsabilidade pelo trabalho doméstico, que 

interpela de maneira diferente homens e mulheres, gera precariedade na vida destas, 

fazendo com que elas não possa aceder aos mesmos recursos que seus parceiros e 

fomentando, nas mesmas, a aparição de problemas de saúde (VICENTE, 2018). 

A condição feminina na sociedade brasileira precisa ser revisitada. 

É necessário a quebra de barreiras e padrões culturais para poder lidar com a 

situação. 

No que diz respeito ao estado civil identificou-se que a maior parte dos sujeitos 

(51,6%) possuem parceiros, resultado semelhante a estudos anteriores (SILVA-

JUNIOR RF et al, 2020; TYLL MG; NOGUEIRA MA; VANDENBERGH L, 2018; 

ADOLHE, 2013; MARTINO 2013; PEREIRA, 2012).  

A importância de um companheiro como apoio, segurança e estímulo para o 

enfrentamento dos estressores no trabalho é um fator importante o que nos leva a 

acreditar que pelo fato da maioria da população desse estudo ter parceiro essa 

variável não foi estatisticamente significativa para estresse ocupacional e Burnout. 

Adolhe (2013) afirma que o fato de possuir companheiro pode ser um fator 

positivo para o enfrentamento de estresse e, consequente prevenir Burnout, bem 

como foi associado à satisfação profissional. 

O estudo ainda apontou que 55,6% da população trabalha no setor de Pronto 

Socorro. 57,5% dos profissionais do estudo são auxiliares/técnicos de enfermagem e 

28,1% são enfermeiros. Os resultados da pesquisa corroboram com o que diz Antunes 

e Costa (2012) quando traz que os profissionais de enfermagem compreendem em 

torno de 60% do quadro de pessoal das instituições de saúde. Além disso, deve ser 
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lembrado que a equipe de enfermagem é a que normalmente exige maior número de 

contratações, demissões, horas de treinamento e aperfeiçoamento, dentre outras 

despesas. É importante lembrar que uma parte considerável dos hospitais brasileiros 

utilizam, para o cálculo de pessoal de enfermagem, a fórmula proposta pela Liga 

Nacional de Educação em Enfermagem dos Estados Unidos da América do Norte e 

pela Associação Americana de Enfermeiras, que considera, como horas de 

assistência de enfermagem, números extraídos da realidade daquele país, totalmente 

inadequados para a nossa situação. 

O dimensionamento dos profissionais de saúde nos setores críticos dos Pronto 

Socorros e Unidades de Terapia Intensiva é algo importante de ser discutido, uma vez 

que uma má distribuição poderá contribuir para insatisfação no trabalho, estresse, 

adoecimento e absenteísmo, além de interferir negativamente na qualidade da 

assistência prestada. 

No contexto de UTI, inclusive, a adequação em número e categoria profissional 

da enfermagem é uma ferramenta que auxilia o enfermeiro no desenvolvimento das 

suas atividades gerenciais relacionadas à organização do trabalho e distribuição 

racional da carga laboral da equipe liderada, tornando-o mais qualificado e produtivo 

à oferta de cuidados, já que existe relação entre elevação da carga de trabalho dos 

profissionais e a ocorrência de eventos adversos e também com a mortalidade dos 

pacientes internados em UTI (SOUSA et al, 2018). 

Revisão de literatura utilizando pesquisas sobre dimensionamento de pessoal 

de enfermagem demonstrou que, embora o volume de estudos sobre a temática se 

apresente crescente, a categoria permanece com quantitativo menor do que o 

recomendado às necessidades de cuidados (MIRANDA, 2003). 

          Ainda nesse contexto, um estudo proposto por Montgomery et al (2015) aponta 

que o número insuficiente de profissionais para prestar assistência podem ser 

considerados fatores desencadeadores da exaustão emocional entre os profissionais 

de enfermagem. 

Vale lembrar que o contexto deste estudo não tem como foco a análise do 

dimensionamento do pessoal de enfermagem, médicos e fisioterapeutas e por isso 

não é possível afirmar que o quantitativo de profissionais é insuficiente para atender 

as demandas dos dois hospitais regionais desse estudo e que esse possa ser um dos 
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fatores para o aparecimento do estresse ocupacional e síndrome de Burnout da 

referida população. 

No que se refere a idade dos participantes desse estudo, os resultados 

encontrados mostram seus valores mínimos de 20 anos e máximo de 74 anos, com 

média de 40,19 anos. A variável idade foi estatisticamente significativa na análise 

bivariada. O modelo múltiplo de regressão logística mostrou que a prevalência para 

Síndrome de Burnout é maior naqueles sujeitos com maior idade, com a razão de 

prevalência de 5,241. 

Diferentemente do exposto, o trabalho de Trindade et al (2010) aponta que a 

prevalência da Síndrome de Burnout foi maior entre trabalhadores com idade inferior 

a 40 anos, sendo mais comum a ocorrência do distúrbio entre os que ainda não 

alcançaram 30 anos. A Síndrome é atribuída à pouca experiência dos trabalhadores, 

o que acarreta insegurança, ou ao choque com a realidade, quando percebem que o 

trabalho não garantirá a realização de suas ansiedades e desejos. A Síndrome de 

Burnout pode se apresentar desde o início da atividade profissional, entretanto 

também pode exteriorizar-se mais adiante, ante as mudanças laborais. 

A limitada experiência profissional aliada à capacitação insuficiente e 

habilidades pouco desenvolvidas pode somar-se aos problemas organizacionais, 

como escassez de recursos e elevada demanda, podendo influenciar nos níveis de 

exaustão emocional entre os trabalhadores mais jovens. 

Em contrapartida, no que diz respeito ao enfrentamento do estresse diário, 

não há um consenso entre os pesquisadores quando relacionado à idade. Se por um 

lado adultos mais velhos podem deparar-se com menor frequência com estressores e 

assim, serem menos reativos ao estresse, por outro lado, adultos jovens tendem a 

sofre seus efeitos negativos (DIEHL M e HAY EL, 2010). 

De maneira inversa ao encontrado nesse estudo, a pesquisa de Dutra et al 

(2019) apontou como resultado que, quanto maior a idade, maior a realização pessoal 

dos participantes. O sentimento de satisfação com o próprio desempenho no trabalho 

cresce à medida que inseguranças e desafios são vencidos e relações são 

fortalecidas, promovendo sentimentos de competência e produtividade no trabalho. 

Com o passar do tempo, os profissionais tornam-se mais autoconfiantes diante das 

diversas situações que enfrentam no ambiente de trabalho. 
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Nesse sentido, a convivência entre profissionais de diferentes idades dentro 

dos serviços de saúde permite a troca de experiências. Propõe para isso que gestores 

devem incentivar o relacionamento entre profissionais experientes e novatos, 

distribuindo nos setores profissionais de gerações diferentes, a fim de que aspectos 

positivos de ambos possam ser valorizados e contribuam para o desenvolvimento das 

equipes, o que irá refletir diretamente na assistência prestada. 

No tocante a variável “vínculo empregatício” 62,1% dos profissionais desse 

estudo possuem mais de um vínculo empregatício. Ainda nesse sentido, esse estudo 

aponta que número de vínculos empregatícios varia entre os valores mínimos de 1 e 

máximo de 5 vínculos, com média de 1, 71 vínculos. Para o modelo múltiplo de 

regressão logística a prevalência foi maior no grupo que apresenta maior número de 

vínculos, independentemente de qualquer outra variável.  

A manutenção de outro vínculo empregatício ou outra atividade que acrescente 

um acréscimo nos rendimentos mensais é algo frequentemente entre os profissionais 

da enfermagem, medicina e fisioterapia. Isso pode ser justificado pelos baixos 

salários, realidade essa de muitos serviços de saúde do país. 

Nos profissionais de saúde que atuam em urgência e emergência a síndrome 

de Burnout está relacionada à escassez de profissionais e à carga horária de trabalho 

excessiva por falta de profissionais ou por necessidade de manter um patamar 

econômico estável, além da jornada dupla de trabalho (DAVILA M.T.; SILVA, AL. S., 

SANTOS, C. P., 2017) 

Os atuais planos de carreiras, cargos e salários vigentes nos serviços públicos 

no Brasil podem causar frustração e descontentamento, especialmente para os mais 

jovens que frequentemente apresentam comportamentos de imediatismo e 

necessidade de rapidez nos processos que vivenciam (Montgomery et al, 2015). Esse 

fato leva os profissionais de saúde a se submeterem a cargas horárias extras de 

trabalho, como também a procura de outro vínculo empregatício. 

Destarte, os estudos descrevem e reforçam os prejuízos psicológicos que as 

jornadas de plantão e o excesso de longas horas podem trazer aos profissionais de 

saúde, sobretudo, aqueles que atendem pacientes críticos, pois a sobrecarga de 

trabalho foi apontada na literatura como uma das principais fontes de estresse 

(RINCÓN e GUARINO, 2008). 
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  Corroborando com esse estudo, pesquisa realizada por Maciel et al (2010) 

que tinha por objetivo analisar a multiplicidade de vínculos dos profissionais médicos 

do Sistema Único de Saúde no Estado do Ceará, trouxe em seus resultados que 

30,6% possuíam apenas um vínculo empregatício, 53, 5% desses profissionais 

possuíam entre dois e quatro vínculos e 0,6% de onze a vinte vínculos. A mesma 

pesquisa ainda traz que mais da metade (51,9%) dos médicos possuía vínculos de 

trabalho que, quando somados, totalizavam uma jornada semanal acima de 40 horas, 

apenas dentro do serviço público. 

A realidade dos profissionais médicos não é diferente de outras profissões da 

saúde como enfermeiros e fisioterapeutas como apontam outros estudos 

(NASCIMENTO et al, 2017; BEZERRA, 2016). 

No que diz respeito aos fisioterapeutas o estudo de Metzker, Morais e Pereira 

(2012) aponta que devido baixas remunerações do mercado, a rotina do fisioterapeuta 

pode estar submetida a vários vínculos, árduas jornadas de trabalho e plantões 

sequenciados o que pode gerar resultados negativos para a saúde física do 

profissional. 

Os profissionais de saúde representam um grupo de trabalhadores mais 

afetados e seus estudos de prevalência mostram taxas de Burnout variando entre 30 

e 47% (VIEIRA I.R.A, MARTINS D, BUCASIO e BENEVIDES-PEREIRA AM, 2006). 

Entre esses profissionais estão os enfermeiros, que possuem inúmeros elementos 

estressores ocupacionais, entre eles: luta por reconhecimento social, sobrecarga de 

trabalho, achatamento de salários, múltiplos vínculos empregatícios, recursos 

inadequados, contato direto com a dor e o sofrimento (BALLONE GJ, 2007) 

Para a enfermagem aspectos laborais, como sobrecarga de trabalho 

relacionada a dimensionamento inadequado da equipe de enfermagem frente às 

demandas dos pacientes, jornadas de trabalho longas e exaustivas, outros vínculos 

empregatícios, ambiente da prática desfavorável ao desenvolvimento da assistência 

de enfermagem são elementos que predispõe ao aparecimento da Síndrome de 

Burnout (DUTRA et al, 2019). 

Compreende-se então que os profissionais que apresentaram indicativo da 

Síndrome de Burnout possuem mais de um vínculo profissional. Estes têm aumentado 

suas horas de trabalho em múltiplos empregos, como mecanismos de compensação 
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para perdas de remuneração. Assim, a necessidade de ter múltiplos empregos devido 

à acentuada lacuna entre os baixos salários e as aspirações a um determinado padrão 

de vida compromete a qualidade da assistência e a saúde física e mental desses 

trabalhadores. 

É sabido que os profissionais médicos apresentam teto salarial para além da 

média dos outros trabalhadores no Brasil, e mesmo assim ainda buscam melhorias se 

comprometendo com mais de um vínculo empregatício. Essa realidade por vez causa 

insatisfação por parte das outras categorias de saúde, que também se submetem as 

mesmas condições de risco, muitas vezes em condições menos favoráveis que os 

profissionais médicos e mesmo assim recebem salários menores. Para isso, propõe-

se uma revisão urgente nas políticas salariais do país, no intuito de garantir uma 

distribuição salarial mais justa e igualitária.  

Para o turno trabalhado, 47,7% dos participantes desse pesquisa trabalham 

nos horários da manhã e tarde (diurno), assim como foi encontrado em outras 

pesquisas (VIDOTTI et al, 2018; BEZERRA, 2016 e SILVA, 2016) 

Na área hospitalar, o trabalho em turnos é necessário e indispensável para 

garantir a continuidade dos cuidados prestados aos pacientes. Nesse sentido, os 

trabalhadores da saúde estão entre os profissionais que precisam se submeter a essa 

forma de organização laboral, pois oferecem atendimento 24 horas por dia, todos os 

dias da semana. Entretanto, o trabalho em turnos tem sido associado a diversas 

alterações nas funções biológicas, que conduzem a agravos físicos e mentais 

(VIDOTTI et al, 2018). 

Embora essa variável não apresente relação estatisticamente significativa para 

esse estudo, pesquisas apontam que durante o dia, o processo de trabalho é mais 

intenso, com alta demanda de atividades laborais devido ao maior volume de cuidados 

e procedimentos; e o relacionamento interpessoal com a equipe multidisciplinar é mais 

frequente, situações que aumentam o estresse ocupacional e o desenvolvimento da 

síndrome de Burnout (TEIXEIRA C.R. FONSECA AM e CARVALHO, 2013) 

Os profissionais de enfermagem julgam que o trabalho noturno é um ponto 

positivo em suas vidas, visto que conseguem conciliar seus horários e planejar a vida 

profissional e particular. Somam-se a isso vantagens percebidas, como um horário 

laboral com baixa supervisão, de menor movimento, na maioria das vezes, melhores 
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salários, por causa do adicional noturno e maior proximidade com sua equipe. Porém, 

é fato que provoca distúrbios do ritmo biológico e doenças de natureza mental e física 

(DALL’ORA, 2015 e GEIGER, 2012). 

Conforme discutido acima, para atender as demandas de possuir dois ou mais 

vínculos, muitos profissionais se submetem a trabalharem em turnos extras para dá 

conta do quantitativo de vínculos, passando exercer seu processo laboral muitas 

vezes numa carga horária para além do desejável. 

Para a variável carga horária, nesse estudo a média trabalhada foi de 54,1, 

com valores mínimo de 24 horas e máximo de 150 horas. A análise bivariada apontou 

associação estatisticamente significativa entre essa variável e a Síndrome de Burnout.  

No modelo múltiplo de regressão logística a prevalência foi maior no grupo com maior 

carga horária trabalhada.  

Jornadas de trabalho superiores a 40 horas semanais são um fator de risco 

para a saúde dos profissionais da saúde, como mostrado por Cabana et al (2007), e 

um indicador de precarização da vida desses e, provavelmente, dos atendimentos 

realizados por eles.  

Essa realidade nos preocupa, uma vez que esses profissionais abrem mão de 

uma vida social ativa, do convívio com a família e passam a se dedicar quase que 

exclusivamente ao trabalho. Sabe-se também que profissionais cansados não 

exercem o seu processo laboral de maneira satisfatória, comprometendo a assistência 

prestada, aumento a probabilidade de iatrogênicas e erros que podem comprometer 

a vida dos usuários que se submetem aos seus cuidados, além de afetar é claro a 

saúde desses profissionais. 

Um estudo exploratório realizado por Portela, Rotemberg e Waissman (2005) 

afirmam que longas jornadas de trabalho se associaram a relatos de tensão, 

ansiedade, insônia, à falta de tempo para atividades de lazer ou descanso, a falta de 

tempo para si e comprometimento da saúde. Evidencia-se também em estudos 

internacionais que trabalhar em turnos de duração superior a 12 horas aumenta os 

níveis da síndrome de Burnout (DALL’ORA, 2015). 

Ainda no que se refere a carga horária trabalhada, vale destacar que para os 

serviços públicos é vedada a acumulação de dois cargos públicos quando a soma da 
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carga horária referente aos dois cargos ultrapassar o limite máximo de 60 horas 

semanais (Superior Tribunal de Justiça, 2017) 

Em relação a isso entende-se que o servidor precisa estar em boas 

condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente 

depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho 

e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de 

trabalho.  Observa-se, assim, que a jornada excessiva de trabalho atinge a higidez 

física e mental do profissional de saúde, comprometendo a eficiência no desempenho 

de suas funções.  

O número de vínculos, carga horária excessiva e a baixa remuneração pode ser 

um indicativo ou tendência a síndrome Burnout bem como interferir na saúde física e 

mental. Para tanto propõe-se políticas salariais que valorize os seus trabalhadores, 

sendo mais justas, condição esta que leve os profissionais se contentarem a terem 

apenas um emprego. 

Além de uma política de remuneração justa e condições de trabalho adequadas, 

propõe-se a implantação de planos de cargos, carreiras e salários, a democratização 

das relações e discussões em todos os níveis de gestão, a incorporação da 

segurança, saúde e saúde mental do trabalhador, assim como a garantia da jornada 

de trabalho adequada destes profissionais. 

No tocante a variável tempo de atuação nos setores de Pronto Socorro e 

Unidade de Terapia Intensiva, esse estudo apontou um valores mínimos de 1 mês e 

máximo de 372 meses (31 anos), com uma média de 56,71 meses.  

No modelo Múltiplo de regressão logística, essa pesquisa evidenciou que 

quanto maior o tempo de atuação menor é a prevalência para Síndrome de Burnout. 

Corroborando com os dados acima, estudo realizado por Adolhe (2013), o 

tempo de experiência no trabalho pode ser um fator que contribuiu para o 

enfrentamento do estresse de maneira mais efetiva. Isso porque o indivíduo também 

utiliza as experiências anteriores para enfrentamento de situações que promova o 

estresse. 

Possivelmente, os mecanismos de enfrentamento em relação às situações de 

convivência com a dor e sofrimento podem desgastar-se com o passar do tempo, 
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permitindo a ocorrência de distanciamento e desgaste do profissional diante das 

atribuições, conflitos e cargas diárias de trabalho. 

Por outro lado, estudo realizado por Dutra et al, (2019) traz que o tempo de 

experiência na instituição e na unidade foi associado a níveis mais elevados de 

exaustão emocional, indicativo para Burnout. A monotonia no trabalho e rotina das 

atividades somadas às cobranças diárias, demandas contínuas dos pacientes e 

insuficiência de recursos podem explicar esse fato.  

Nesse sentido, para a variável tempo de atuação é possível supor que, o 

conhecimento do ambiente, a familiarização das rotinas da unidade, dos objetivos 

institucionais, bem como das pessoas com as quais trabalham, favorece a esses 

trabalhadores sentirem-se mais acolhidos nessas unidades. O enfrentamento rotineiro 

das demandas diárias do trabalho contribui para a adaptação ao estresse no contexto 

de ambientes de trabalho considerados críticos. 

Quanto as variáveis relacionadas a prática de atividade física e atividade de 

lazer, o estudo traz que a maioria dos participantes vivenciam essa experiência, sendo 

maioria com 53,6% para pratica de atividade física e 75,8% para atividade de lazer. 

Essas variáveis deram estatisticamente significativas para o desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout no modelo bivariado, contudo para o modelo múltiplo de 

regressão logística tais variáveis não deram significância.  

Esse resultado pode ser justificado pela próprias características do estudo 

transversal, modelo esse utilizado nessa pesquisa, que não se avalia a relação causa-

efeito. Propõe-se para uma melhor investigação estudos longitudinais que se avalie a 

prática e rotina de atividade física e lazer. 

Alguns autores afirmam que manter equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal, relaxar, dedicar tempo à família e praticar atividade física possibilitam o alivio 

das tensões e combate ao estresse (GOUVÊA PB, HADDAD MCL e ROSSANEIS MA, 

2014). 

Ainda nesse sentido, Portero (2014) afirma que o risco de constituir um 

provável caso psiquiátrico foi diminuído nos profissionais que praticavam exercício 

físico diário. Evidências indicam que o exercício físico atenua a resposta ansiosa aos 

estímulos emocionais. 
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Em estudo que tinha por objetivo avaliar a capacidade funcional dos 

trabalhadores de enfermagem de um complexo hospitalar e sua relação com 

características individuais e de trabalho, trouxe como resultado que a variável prática 

de atividade física mostrou correlação estatística significativa com a capacidade para 

o trabalho. Os trabalhadores que praticam atividade física apresentaram percentual 

menor de baixa capacidade para o trabalho quando comparados com aqueles que 

não a praticam (RAFFONE e HENNINGTON 2005) 

Também indicou-se que, quanto maior a intensidade dos exercícios físicos, 

menores foram os níveis de Burnout, ansiedade e depressão, pois a atividade física 

pode fornecer energia mental e reduzir os sentimentos de fadiga laboral, pela 

liberação de neurotransmissores, como a serotonina, que produz sensação de bem-

estar. Além disso, é indicada como fator de proteção para diversas doenças físicas 

crônicas, como as cardiovasculares (LINDWALL M, 2014). 

Diante do exposto compreende-se que prática de atividade física e de lazer 

são fatores de proteção para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout, pois ao 

praticar alguma atividade e de lazer, promove-se o relaxamento e distração para além 

das atividades laborais, funcionando como uma válvula de escape dos 

tensionamentos do dia-a-dia.  

Propõe-se que a gestão hospitalar amplie os olhares para a questão do 

adoecimento mental do trabalhador, instituindo como rotina atividades de relaxamento 

no ambiente de trabalho, como também exercícios físicos de alongamento como uma 

estratégia terapêutica, assim como o firmamento de parcerias com academias e 

espaços de convivências e lazeres, no intuito de minimizar os prejuízos causados pela 

dura rotina de trabalho dos profissionais da saúde,  considerando seus benefícios à 

saúde, promoção de bem-estar e qualidade de vida. 

Nesse estudo a Escala de Estresse no trabalho não apresentou nenhuma 

variável significativa, esse fato pode ser justificado pela fato dessa ser baseada em 

indicadores de estresse organizacional de origem psicossocial para qualquer 

trabalhador, independentemente de ser profissional da saúde ou não, contendo 

perguntas de caráter mais amplo, enquanto o Maslach Burnout Inventory Human 

Services Survey (MBI- HSS) foi adaptada para ser aplicada em profissões da saúde, 
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abrangendo questões mais próximas da realidade dos profissionais e de melhor 

compreensão. 

Para as variáveis dependentes, esse estudo trouxe como resultado, níveis 

intermediários à alto nível de estresse ocupacional (58,8%) e fase inicial à fase 

considerável do Burnout para Síndrome de Burnout (95,4%). Esse resultado também 

aparece em outras pesquisas realizadas nos setores de Pronto Socorro e Unidade de 

Terapia Intensiva (TYLL MG, NOGUEIRA MA, VANDENBERGHE L, 2018; 

FERNANDES LS; NITSCHE MJT; GODOY, 2017; TEIXEIRA C, RIBEIRO O e 

FONSECA AM, CARVALHO AS, 2013). 

No que se refere as dimensões da Síndrome de Burnout, esse estudo apontou 

valores altos para a dimensão Exaustão Emocional e autos para despersonalização e 

baixo para realização profissional. Esse resultado também foi apresentado no estudo 

de Fernandes LS; Nitsche MJT e Godoy (2017). Esses achados sugerem a existência 

de desgaste emocional e físico do profissional para atender às necessidades dos 

pacientes internados 

Os resultados dessa pesquisa apontam que o Estresse ocupacional e 

Burnout, é um problema nos serviços de saúde, o que nos traz preocupação referente 

ao assunto. Justifica-se esse resultado o fato desses profissionais atuarem 

diretamente com pessoas doentes em estado grave na maioria das vezes, as quais 

exigem constante atenção, com o adoecer e a morte, a tomada de decisão rápida, 

tecnologias duras, entre outras características presentes nos setores de PS e UTI, 

associada é claro a questões sociodemográficas e hábitos de vida, o que pode  levar 

esses profissionais a desenvolver reações agudas e/ou crônicas de estresse, as quais 

podem desencadear a Síndrome de Burnout. Outrossim, Consideramos ser 

imprescindível que o profissional esteja em boas condições de saúde para que possa 

contribuir de forma positiva na qualidade da assistência ao paciente crítico. 

Corroborando com o exposto, Avelino (2013), aponta que setores fechados 

como a UTI é considerado um ambiente estressante devido sua própria rotina interna 

de cuidados a pacientes graves. Os profissionais que ali atuam podem ser envolvidos 

em condições adversas de trabalho, se tornando vulneráveis ao aparecimento de 

doenças relacionado ao trabalho, como o estresse, contribuindo para uma atuação 
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ineficaz e até mesmo descontentamento profissional, e consequentemente, podendo 

evoluir para a síndrome de Burnout.  

 Os profissionais de saúde que atuam em UTI são diariamente expostos a 

situações estressantes, pois concentram-se no atendimento de pacientes críticos que 

exigem os mais diversos e inesperados cuidados. Além disso, a carência de uma 

adequada interação e comunicação interprofissional pode influenciar em mudanças 

negativas de comportamento e atitudes, em resposta às condições de trabalho, tais 

como: lidar com os limites da vida continuamente; dificuldade de aceitação da morte; 

escassez de recursos materiais e humanos e situações conflitantes com a equipe, 

pacientes e familiares (SILVA IAS, 2008) 

Essa situação pode ser evitada ou amenizada com a utilização de ações 

preventivas, que devem ser iniciadas pelas políticas de gestão, promovendo melhores 

condições de trabalho, com ambiente favorável para o desemprenho laboral, bem 

como, motivá-los para que se sintam parte do processo do cuidado, garantindo assim 

uma assistência de qualidade e evitando situações que possam lhe expor ao 

desenvolvimento do estresse ocupacional e da síndrome de Burnout.  

Outro aspecto a ser considerado para esse resultado são os conflitos entre as 

categorias profissionais de saúde, conhecidos historicamente e a fragmentação do 

trabalho. 

Costa (2007) aponta que ao observarmos os serviços de saúde que contam 

com atendimento de equipe multiprofissional, percebemos que a organização de 

serviços se faz de forma conflituosa e fragmentada. Propõe-se para isso a utilização 

de estratégias que incentivem o trabalho Interprofissional e práticas colaborativas. 

Dentre as estratégias para amenizar o sofrimento emocional dos 

trabalhadores desse estudo, propõe-se também a implementação de grupos de 

trabalho na perspectiva de Balint. 

As abordagens como os “grupos Balint” são descritas para prevenção da 

Síndrome de Burnout há algumas décadas. Caracterizadas na interface pessoal-

organizacional, são descritas como intervenção de grupo na qual os médicos, 

liderados por um psicanalista, se encontram regularmente para discutir pacientes com 

atenção à relação médico-paciente e às reações do próprio médico. Os grupos de 

Balint são centrados no paciente e na discussão dos casos difíceis. Porém, além de 
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melhorar as habilidades para lidar com os pacientes, permitem que o profissional 

module o envolvimento pessoal, voltando a atenção para suas próprias emoções. Nos 

grupos, é possível que o profissional se veja nas histórias dos outros, partilhando as 

condições de trabalho, e tenha sentimentos de não estar sozinho, até que seja 

ajudado a achar o prazer do seu trabalho (PASTURA et al, 2019). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Evidencia-se neste estudo que a maioria dos participantes era do sexo 

feminino, com parceiro, são técnicos/auxiliares de enfermagem, apresentam mais de 

um vínculo empregatício, trabalham no turno diurno, praticam atividade física e 

atividades de lazer. Apresentam média de idade 40,19 anos, tempo de atuação no 

setor Pronto Socorro e/ou Unidade de Terapia Intensiva de 56, 71 meses, tempo de 

profissão 168,3 meses e carga horária de 54,01 horas trabalhadas. 

Constatou-se que de uma forma geral os profissionais de saúde possuem 

níveis intermediários à alto nível de Estresse Ocupacional e fase inicial à fase 

considerável do Burnout para Síndrome de Burnout. 

Quanto a Síndrome de Burnout, verificou-se valores altos para a dimensão 

Exaustão Emocional e autos para despersonalização e baixo para realização 

profissional. 

Destacam-se correlações estatisticamente significativas para análise 

bivariada as variáveis idade, prática de atividade física, prática de atividade de lazer e 

carga horária trabalhada. 

No tocante ao modelo múltiplo de regressão logística, o estudo apontou que 

a prevalência para Síndrome de Burnout é maior naqueles sujeitos com maior idade, 

maior número de vínculos e maior carga horária trabalhada. Também apontou que 

quanto maior o tempo de atuação menor é a prevalência para Síndrome de Burnout. 

Diante dessa realidade, propõe-se o incentivo ao relacionamento entre 

profissionais experientes e novatos, distribuindo nos setores profissionais de gerações 

diferentes, a fim de que aspectos positivos de ambos possam ser valorizados; uma 

revisão urgente nas políticas salariais, no intuito de garantir uma distribuição salarial 

mais justa e igualitária, com a implantação de planos de cargos, carreiras e salários; 

rotina atividades de relaxamento no ambiente de trabalho, assim como o firmamento 

de parcerias com academias e espaços de convivências e lazeres; Incentivo ao 

trabalho Interprofissional e práticas colaborativas, assim como e a implementação de 

grupos de trabalho na perspectiva de Balint. 

Evidencia-se a necessidade por parte do local de trabalho de medidas que 

possam reduzir o impacto dos fatores estressantes e de seus fatores desencadeantes. 
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Melhores condições de trabalho, valorização e reconhecimento dos trabalhadores, 

além de incentivo a pratica de atividade física e de lazer e implementação de grupos 

de trabalho no intuito de prevenir e atenuar os níveis de estresse e de Burnout, como 

também outras doenças relacionadas ao processo laboral. 

Como limitações dessa investigação, destacam-se que os dados incluíram a 

percepção de profissionais de saúde apenas de apenas dois hospitais, o que pode 

inviabilizar a generalização dos resultados para outras realidades. Além disso, o 

presente estudo analisou um número limitado de variáveis; entretanto, a literatura 

aponta para diversas variáveis que podem influenciar os sentimentos de exaustão 

emocional, realização pessoal e despersonalização entre profissionais da saúde.  

Nesse sentido, sugere-se a realização de outras investigações que possam 

incluir outras variáveis, bem como estudos multicêntricos e uso de desenhos 

longitudinais, bem como em cenários de prática distintos e em diferentes regiões 

brasileiras. 

Outro fator limitante foi o fato do instrumento ser preenchido pelo próprio 

participante, o leva a perda de algumas informações; a utilização de um único 

instrumento para avaliação do Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout. 

Espera-se que esse estudo seja incentivador de outras pesquisas que assim 

como essa vissem compreender aspectos que envolvam a saúde mental do 

trabalhador, permitindo um maior conhecimento da temática, sendo fonte de 

disseminação e do saber. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FACS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS MESTRADO 

EM SAÚDE E SOCIEDADE – MASS 

 

APENDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - (TCLE) 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: Fatores 

associados ao estresse ocupacional e Síndrome de Burnout na equipe 

multiprofissional, coordenada pela Pesquisadora responsável Raquel Mirtes Pereira 

da Silva e que segue as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde e suas complementares. 

Sua participação é espontânea, o que significa que você poderá desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Analisar os fatores associados ao 

estresse ocupacional e Síndrome de Burnout vivenciado pelos trabalhadores 

das equipe de enfermagem, médicos e fisioterapeutas atuantes nos setores de Pronto 

Socorro e Unidade de Terapia Intensiva”. E objetivos específicos: “Identificar dados 

sociodemográficos, informações do serviço e os hábitos de vida dos enfermeiros (as), 

técnicos (as), auxiliares de enfermagem, médicos (as) e fisioterapeutas; Identificar a 

presença de estresse ocupacional e Síndrome de Burnout na equipe de enfermagem, 

médicos (as) e fisioterapeutas”. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento:  

responderá um questionário composto por questões fechadas e abertas cuja 

responsabilidade de aplicação da pesquisadora responsável.  

          Os dados vão ser digitados em um banco do programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS®) versão 22.0. Análise descritiva se dará através de 

tabelas, quadros, medidas de tendência central e de dispersão. A análise bivariada 

será realizada por meio do teste de associação do qui-quadrado e a análise 

multivariada será feita através da regressão logística, desde que assumidas a 

distribuição normal dos dados. 

 A pesquisa oferecerá riscos mínimos para os participantes se comparado aos 

benefícios. No tocante ao estudo esses riscos poderão estar relacionados a algum 
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sentimento de insegurança em relação à preservação do seu anonimato, 

constrangimentos e/ou recusa em responder a algum questionamento, como também 

em se recusar a assinar o termo de consentimento, sem o qual sua participação nesta 

pesquisa será impossibilitada em toda e qualquer circunstância. Diante disso, o 

pesquisador se compromete a tornar o ambiente agradável, em sala fechada 

destinada à continuidade do processo de coleta de dados, garantindo ao pesquisado 

o direito e a liberdade de se ausentar da pesquisa no momento que desejar e sem 

necessidade de apresentar justificativa. 

 Ao mesmo tempo, diante de sua participação, há o entendimento de que 

haverá benefícios com a elaboração e conclusão dessa pesquisa, possibilitando a 

criação de estratégias de enfrentamento aos agentes estressores presentes no 

ambiente de trabalho, minimizando prejuízos para as instituições, fortalecimento da 

profissão, fornecendo subsídios para que as instituições criem programas de melhoria 

de qualidade de vida no trabalho. Desta forma fica evidente que os benefícios são 

bem maiores que os riscos. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do pesquisado não 

será em momento algum identificado. Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, 

armazenados num pendrive e guardados por no mínimo cinco anos sob a 

responsabilidade do pesquisador responsável no Departamento de enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó 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 

Ressalta-se que o material e/ou dados obtidos serão utilizados exclusivamente 

para os fins descritos no presente protocolo de pesquisa e a garantia de que os 

resultados obtidos, sejam eles favoráveis ou não, serão tornados públicos. 

O pesquisado caso sofra algum dano comprovadamente decorrente desta 

pesquisa, terá direito à indenização e ressarcimento por parte da pesquisadora 

responsável. 

Você ficará com uma segunda via original deste Termo e toda a dúvida que 

você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Raquel Mirtes 
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Pereira da Silva, no endereço Travessa José Eustáquio, 844 – Centro - CEP: 59300-

000 Caicó-RN Telefone: (84) 3421-6513. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UERN na Avenida Professor Antônio Campos, s/nº, BR 110, km 

48 - Campus Central – UERN,  Bairro Presidente Costa e Silva- CEP 59.610-090 

Mossoró-RN, e-mail: cep@uern.br ou pelo telefone (84) (84)3312-7032.   

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,________________________________________,CPF_______________

_______, RG____________SSP/UF____, residente 

_______________________________________, declaro que estou de acordo com a 

participação no estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido(a) quanto aos 

objetivos da pesquisa, ao(s) procedimento(s) ao(s) qual(is) serei submetido e dos 

possíveis riscos que possam advir de minha participação. Foram-me garantidos 

esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir da participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique 

em qualquer prejuízo a minha pessoa ou de minha família. Caso minha participação 

na pesquisa implique em algum gasto, serei ressarcido e caso sofra algum dano, serei 

indenizado. Autorizo assim a publicação dos dados desta pesquisa sendo-me 

garantido o meu anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 

 

                                                                                Caicó/RN, _____/_____/2018 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável 

_____________________________________ 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa 

Raquel Mirtes Pereira da Silva (Pesquisadora Responsável) 

Travessa José Eustáquio, 844 – Centro, Caicó-RN. Fone: (84) 3421-6513. 

Comitê de Ética em Pesquisa da UERN  (CEP – UERN) 
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Avenida Professor Antônio Campos, s/nº, BR 110, km 48 - Campus Central – UERN,  

Bairro Presidente Costa e Silva- CEP 59.610-090 Mossoró-RN, e-mail: cep@uern.br 

ou pelo telefone (84) (84)3312-7032.   

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPEG  

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE-FACS  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS MESTRADO 

EM SAÚDE E SOCIEDADE – MASS 

 

APENDICE B- QUESTIONÁRIO 

1. Idade:   

2. Sexo: Masculino (    ) Feminino (    ) 

3. Estado Civil: Solteiro (a) (   ) Casado (a) Divorciado(a) (   ) Viúvo (    ) União Estável 

4. Setor de trabalho? Pronto Socorro (   ) UTI (   ) 

5. Profissão:      

6. Possui mais de um vínculo? Sim (   ) Não (   ) 

6.1 Se sim quantos CH total e parcial 

7. Tempo de profissão:      

8. Tempo de atuação no setor PS e UTI 

9. Horário de trabalho: manhã (   ) Tarde (   ) Ambos (   ) Noite (   ) 

10. Se tiver mais de um vínculo marcar especificar o local e horário 

11. Ingere bebidas alcoólicas como hábito social? Sim (   ) Não (   ) 

12.  Fumante: Sim (   ) Não (   ) 

13. Pratica atividades físicas: Sim (   ) Não (   ) 

Frequência e intensidade 

14. Pratica atividades de lazer: Sim (   ) Não (   ) 



 
 
 

 
 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

73 

Anexo A- Escala de Estresse no Trabalho (EET)- Paschoal e Tamayo 

Abaixo estão listados várias situações que podem ocorrer no dia a dia do seu trabalho. 

Leia com atenção cada afirmativa e utilize a escala apresentada para dar sua opinião 

sobre cada uma delas. 

 

1 2 3 4 5 

DISCORDO 

TOTALMETE 

DISCORDO  CONCORDO 

EM PARTE 

CONCORDO  CONCORDO 

PLENAMENTE 

 

SITUAÇÕES       

1. A forma como as tarefas são distribuídas em minha 
área tem me deixado nervoso 

1 2 3 4 5 

2. O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita 1 2 3 4 5 

3. A falta de autonomia na execução do meu trabalho 
tem sido desgastante 

1 2 3 4 5 

4. Tenho me sentido incomodado com a falta de 
confiança de meu superior sobre o meu trabalho 

1 2 3 4 5 

5. Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de 
informações sobre as decisões organizacionais 

1 2 3 4 5 

6. Sinto-me incomodado com a falta de informações 
sobre as tarefas no trabalho 

1 2 3 4 5 

7. A falta de comunicação entre mim e meus colegas de 
trabalho deixa-me irritado 

1 2 3 4 5 

8. Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal 
na frente de colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

9. Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que 
estão além de minha capacidade 

1 2 3 4 5 

10. Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas 
horas seguidas 

1 2 3 4 5 

11. Sinto-me incomodado com a comunicação entre mim e 
meu superior 

1 2 3 4 5 

12. Fico irritado com a discriminação/favoritismo no meu 
ambiente de trabalho 

1 2 3 4 5 

13. Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos 
treinamentos para capacitação profissional 

1 2 3 4 5 

14. Fico de mau humor por me sentir isolado na 
organização 

1 2 3 4 5 

15. Fico irritado por me sentir pouco valorizado pelos meus 
superiores 

1 2 3 4 5 

16. As poucas perspectivas de crescimento na carreira tem 
me deixado angustiado 

1 2 3 4 5 

17. Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas 
abaixo do meu nível de habilidade 

1 2 3 4 5 
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18. A competição no meu ambiente de trabalho tem me 
deixado de mau humor 

1 2 3 4 5 

19. A falta de compreensão sobre quais são minhas 
responsabilidades neste trabalho tem causado irritação 

1 2 3 4 5 

20. Tenho estado nervoso por meu superior me dá ordens 
contraditórias 

1 2 3 4 5 

21. Sinto-me irritado por meu superior encobre meu 
trabalho bem feito diante de outras pessoas 

1 2 3 4 5 

22. O tempo insuficiente para realizar meu volume de 
trabalho deixa-me nervoso 

1 2 3 4 5 

23. Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir 
de responsabilidades importantes 

1 2 3 4 5 
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 ANEXO B 

 

Anexo B MASLACH BURNOUT INVENTORY-MBI-   Inventário para Identificação da S. 

de Burnout 

 

  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 
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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 
Você deve fazer um X no número que melhor corresponde a sua realização 

 

 

Resultados: 

De 0 a 20 pontos: Nenhum indício da Burnout. 

De 21 a 40 pontos: Possibilidade de desenvolver Burnout, procure trabalhar as 

recomendações de prevenção da Síndrome. 

De 41 a 60 pontos: Fase inicial da Burnout, procure ajuda profissional para debelar 

os sintomas e garantir, assim, a qualidade no seu desempenho profissional e a sua 

qualidade de vida. 

De 61 a 80 pontos: A Burnout começa a se instalar. Procure ajuda profissional para 

prevenir o agravamento dos sintomas. 

De 81 a 100 pontos: Você pode estar em uma fase considerável da Burnout, mas 

esse quadro é perfeitamente reversível. Procure o profissional competente de sua 

confiança e inicie o quanto antes o tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me endurecendo 

emocionalmente 

       

Totais (multiplique o número de X pelo valor da coluna)        

Some o total de cada coluna e obtenha seu escore  
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ANEXO C- PARECER CONSUBSIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


