
0 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL DA SILVA SOARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

BURNOUT E FATORES ASSOCIADOS ENTRE PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DE HOSPITAL MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 

 

 



1 

 

RAFAEL DA SILVA SOARES 

 

 

 

 

BURNOUT E FATORES ASSOCIADOS ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DE HOSPITAL MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa Acadêmico 

em Ciências do Cuidado em Saúde, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde. 

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

Aprovada em 27/02/2018 

Menção: Louvor 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

 

Co-orientador: 

Prof. Dr. Jorge Luiz Lima da Silva 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

RAFAEL DA SILVA SOARES 

 

BURNOUT E FATORES ASSOCIADOS ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

DE HOSPITAL MUNICIPAL NO RIO DE JANEIRO 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa Acadêmico 

em Ciências do Cuidado em Saúde, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Ciências do Cuidado em Saúde. 

Linha de Pesquisa: O cuidado em seu contexto 

sociocultural. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

__________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

Presidente (EEAAC – UFF) 

__________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Marléa Chagas Moreira 

1ª examinadora (EEAN – UFRJ) 

__________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Luiz Lima da Silva 

2
o
 examinador (EEAAC – UFF) 

__________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Virgínia Faria Damásio Dutra 

Suplente (EEAN – UFRJ)  

__________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Donizete Vago Daher 

Suplente (EEAAC – UFF)  

 

Niterói, RJ 

2018 

 



4 

 

 AGRADECIMENTOS  

 

 

Este é o momento de lembrar das pessoas que me auxiliaram nos primeiros passos de minha 

árdua caminhada investigativa. Em especial destaco: 

 

O professor Jorge Luiz Lima da Silva, por demonstrar incrível apoio e disposição desde o 

início do projeto. Foram várias reuniões, muitas cobranças, mas também foram muitos 

auxílios, orientações e incentivos a progredir nessa pesquisa e várias noites de sono e 

descanso perdidas, com esforço espartano, para que esse trabalho fosse concebido. 

 

O professor Enéas Rangel Teixeira, que com sua orientação, compreensão, disposição e ajuda 

na pesquisa, fortaleceu esse trabalho. 

 

As professoras Marléa Chagas Moreira, Virgínia Faria Damásio Dutra e Donizete Vago 

Daher por aceitarem fazer parte da banca, mesmo nessa situação especial vivenciada. 

 

Aos meus familiares, sobretudo aos meus pais, Djalma Soares da Silva e Ilda Generina André 

da Silva, que com sua compreensão e ajuda fizeram com que esse trabalho se tornasse 

possível. 

 

A todos aqueles que contribuíram para a realização deste estudo, em especial aos ex-colegas 

de trabalho no Hospital Municipal Souza Aguiar, que fizeram parte de toda essa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 RESUMO  

 

 

Burnout é definida como estresse crônico experimentado pelo indivíduo em seu contexto de 

trabalho, principalmente, no âmbito das profissões cuja característica essencial é o contato 

direto com pessoas como os profissionais de enfermagem. Objetivo: descrever a prevalência 

e possíveis fatores associados à síndrome de burnout entre profissionais de enfermagem de 

setores fechados.  Método: a pesquisa se deu por meio de estudo epidemiológico 

observacional, descritivo seccional. A população foi composta por amostra de 85 

profissionais da equipe de enfermagem dos setores de terapia intensiva de hospital de grande 

porte, no município do Rio de Janeiro. O instrumento utilizado foi questionário estruturado 

com perguntas fechadas, contendo a versão traduzida e validada para o português do Maslach 

Burnout Inventory. O estudo foi aprovado por comitês de ética de duas instituições. A coleta 

de dados ocorreu no mês de janeiro de 2018. Foi realizada análise estatística descritiva com 

medidas de tendência central, de dispersão e análise de frequência. Realizou-se a pontuação 

de cada subescala do instrumento, acrescidos de desvio-padrão. Para análise dos dados, foi 

utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences® 21. Resultados: a 

prevalência global de suspeição da síndrome de burnout encontrada foi de 40%, onde 24,7% 

apresentaram esgotamento emocional alto, 18,8% com a despersonificação elevada, e 08,2% 

com realização profissional baixa. Entre as variáveis sociodemográficas, ter cursado ensino 

superior (p=0,028) apresentou associação com a síndrome, assim como as laborais: categoria 

profissional enfermeiro (p=0,009), e sentir-se estressado no trabalho (p=0,001). Conclusão: é 

necessário adotar medidas preventivas para o controle de doenças mentais, para evitar 

prejuízos desnecessários à saúde do profissional de enfermagem, à sua qualidade de vida, à 

instituição, e até mesmo ao setor previdenciário. O estresse por si é um fator de estímulo a 

novos desafios, o que remete a ideia de que a organização e características do trabalho da  

enfermagem acabam por favorecer o surgimento insidioso do burnout. 

 

 

Palavras-chave: estresse psicológico, esgotamento profissional, equipe de enfermagem, 

unidades de terapia intensiva, saúde do trabalhador. 
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 ABSTRACT  

 

 

Burnout is defined as chronic stress experienced by the individual in their work context, 

mainly within the professions whose essential characteristic is the direct contact with people 

like the nursing professionals. Objective: to describe the prevalence and possible factors 

associated with burnout syndrome among nursing professionals from closed sectors. Method: 

the research was done through observational, sectional descriptive epidemiological study. The 

population was composed of 85 professionals from the nursing team of the intensive care 

units of a large hospital in the city of Rio de Janeiro. The instrument used was a structured 

questionnaire with closed questions, containing the translated and validated Portuguese 

version of the Maslach Burnout Inventory. The study was approved by ethics committees of 

two institutions. Data collection took place in the month of January, 2018. A descriptive 

statistical analysis was performed with measures of central tendency, dispersion and 

frequency analysis. The scoring of each subscale of the instrument was performed, plus 

standard deviation. Results: The overall prevalence of suspected burnout syndrome was 40%, 

where 24.7% had high emotional exhaustion, 18.8% with the high disqualification, and 08.2% 

with low professional achievement. Among the sociodemographic variables, having attended 

higher education (p = 0.028) had an association with the syndrome, as well as the work-

related ones: professional nurse category (p = 0.009) and feeling stressed at work (p = 0.001). 

Conclusion: it is necessary to adopt preventive measures for the control of mental diseases, to 

avoid unnecessary damages to the health of the nursing professional, their quality of life, the 

institution, and even the social security sector. Stress itself is a stimulus to new challenges, 

which points to the idea that the organization and characteristics of nursing work end up 

favoring the insidious onset of burnout. 

 

Key words: psychological stress; burnout professional; nursing team, intensive care units, 

occupational health. 
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 APRESENTAÇÃO  

 

 O projeto foi motivado pelo meu interesse no estudo de estresse, burnout e saúde do 

trabalhador, que cultivo desde a graduação em Enfermagem na Universidade Federal 

Fluminense. Quando foi iniciado, ainda trabalhava no Hospital Municipal Souza Aguiar, mais 

especificamente no setor de terapia intensiva. A intenção era de associar os saberes adquiridos 

durante o Mestrado, unindo a investigação à assistência, passando pela saúde do trabalhador. 

 Esta dissertação, Burnout e fatores associados entre profissionais de enfermagem de 

hospital municipal no Rio de Janeiro, item do projeto de pesquisa, Síndrome de burnout entre 

profissionais de enfermagem em unidades de terapia intensiva, descreve parte das variáveis 

do banco de dados, que corresponde à prevalência da síndrome de burnout e seus fatores 

associados, na população de profissionais de enfermagem que atuam nos setores de terapia 

intensiva do Hospital Municipal Souza Aguiar. 

 O Núcleo de Pesquisa em Psicossomática, Cuidados em Saúde, Enfermagem e 

Subjetividades na Perspectiva Transdisciplinar foi grande parceiro em discussões e 

orientações (dinâmica docente-discente-trabalho e saúde) no que tange à saúde, à 

enfermagem, o cuidado em saúde, abarcando os aspectos humanos, culturais, técnicos 

científicos, estéticos e estéticos. A pesquisa se complementou com os conceitos do núcleo e a 

linha de pesquisa do Mestrado, associando a saúde do trabalhador ao cuidado, ao considerar 

os aspectos psicossociais. 

 Este estudo, em sua introdução, apresenta contextualiza o estresse e burnout como 

fenômenos atuais, e relacionados à dinâmica de vida e trabalho. O estudo visou descrever a 

prevalência e possíveis fatores associados à síndrome de burnout, entre profissionais de 

enfermagem de setores fechados. 

 A revisão de literatura exibe concepções sobre a saúde do trabalhador, aspectos 

psicossociais, estresse, síndrome de burnout e o processo de trabalho em setores fechados. 

 No item material e métodos, foi detalhada como a elaboração e execução da pesquisa, 

com destaque ao Maslach Burnout Inventory, escala que afere o burnout, como se deu o 

tratamento e análise estatística dos dados, bem como os aspectos éticos do estudo. 

 Na seção de resultados, encontram-se os dados sociodemográficos, laborais e aspectos 

relacionados à saúde, descritos de forma univariada para demonstrar quem compunha esse 

grupo de trabalhadores de enfermagem; ou seja, pode-se conhecer os sujeitos e um pouco da 
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característica de seu trabalho. Ainda nesta seção, foi apresentada a prevalência da síndrome de 

burnout; e, de forma direcionada, sua associação às variáveis sociodemográficas, laborais e 

aspectos relacionados à saúde, a fim de atender aos objetivo e problema de pesquisa. 

 Na discussão, os resultados advindos da descrição dos dados referentes à população 

investigada foram confrontados com a literatura nacional e internacional. Além disso, foram 

evidenciados os impactos do burnout sobre os trabalhadores de enfermagem e os cuidados 

prestados por tais profissionais, bem como propostas para amenizar a síndrome. 

 A última seção, conclusão, responde ao objetivo da pesquisa e resume os resultados e 

discussão realizados nas seções anteriores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por ser atividade de caráter social, o trabalho desempenha papel fundamental nas 

condições de vida dos indivíduos. Pelo trabalho são conferidas as oportunidades sociais de 

realização da cidadania (ARAÚJO, 2017). Gera efeito positivo, quando consegue satisfazer as 

necessidades básicas de sustento, colaboração dos trabalhadores e de criação. Porém, ocorre a 

exposição a variados agentes e fatores no ambiente ocupacional, podendo trazer interferência 

nas condições de saúde. 

O capitalismo globalizado alterou o padrão da organização do trabalho. Os países em 

desenvolvimento são fortemente afetados nesse sentido, porque a globalização e a 

implantação de novas tecnologias conectam mercados em países avançados, mas mantêm 

contratos precários, em países em desenvolvimento, como o Brasil (LEÃO; 

VASCONCELLOS, 2015). 

O incremento desse modelo econômico produz novas vulnerabilidades sociais, 

ambientais e sanitárias ameaçando os sistemas que dão suporte à vida, alterando comunidades 

e grupos humanos, de modo que é preciso colocar em análise esse fenômeno, e levantar 

questões do ponto de vista da saúde pública, especificamente da vigilância em saúde, trabalho 

e ambiente (LEÃO; VASCONCELLOS, 2015). 

Nesse cenário, com desenvolvimento da economia e das tecnologias, o contexto 

organizacional e estrutural, as formas de adoecer e morrer dos trabalhadores estão se 

remodelando, o que exprime o crescimento de doenças como fadiga física e mental e outras 

manifestações de sofrimento relacionadas ao trabalho (CAMELO et al, 2014; TRINDADE et 

al, 2017), com repercussão na saúde mental (SILVA et al, 2017). 

No Brasil, nota-se o aumento da competitividade, a busca por melhores remunerações 

e condições de trabalho fatores que geram mudanças sociais na direção da rivalidade e 

individualismo exacerbado, com consequente sofrimento psíquico para os trabalhadores 

(MOREIRA; MACIEL; ARAÚJO, 2013, RODRIGUES et al, 2017). 

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

excessivamente ao trabalho; para que, dessa forma, consiga manter-se participante e ativo 

num contexto cada vez mais exigente e competitivo, mesmo com baixa remuneração. Desse 

modo, amplia sua carga horária, até mesmo com outros vínculos empregatícios para manter o 

padrão de vida (PALMA; SUAZO; ALVARADO, 2015). 
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 Essas demandas impulsionam os seres mergulhados na dinâmica da produtividade ao 

estresse constante, diminuindo os seus meios de adaptação e apoio social. Isso acontece, por 

que, cada vez mais, o tempo livre dos profissionais é preenchido com assuntos do trabalho. E 

quando esse mecanismo de adaptação encontra-se prejudicado, são adquiridas fragilidades 

que levam ao desenvolvimento de problemas de saúde. O ambiente laboral do profissional de 

saúde se encaixa nessas características descritas. Tendo em vista que ocorre a exigência de 

energia e dinamismo profissional, para que as demandas dos serviços sejam alcançadas. 

Sobretudo, nos serviços de saúde públicos, onde nem sempre a demanda é suprida.  

O bem-estar dos trabalhadores de saúde que atuam em instituições hospitalares está 

propenso a diferentes estressores laborais que o afetam diretamente (KLEINUBING et al, 

2013). Dentre os quais, podem-se citar situações de grande impacto, como a dor, o sofrimento 

e por diversas vezes, a morte. Além disso, há dificuldades quanto ao número insuficiente de 

pessoal, as longas jornadas de trabalho e a falta de reconhecimento profissional. O controle 

emocional e mental desses profissionais é visivelmente maior do que em outras profissões, 

uma vez que desempenham várias atividades de risco ao mesmo tempo (MARTINS et al, 

2013). 

A enfermagem possui jornadas de trabalho na maioria das vezes exaustiva, devido ao 

grande volume de pacientes e o pouco tempo de descanso.  Assim, possuem seus padrões de 

sono, alimentação e atividades sociais alterados, principalmente em plantões noturnos. E, 

muitas vezes, esses se dedicam a mais de um emprego, devido aos salários não compatíveis 

com a realidade social (RODRIGUES et al, 2017). Os problemas ocasionados por esses fatos 

tornam-se evidentes. São obtidos pela labuta diária associada ao estilo de vida dos 

profissionais e, ao ter interferência na qualidade de vida, ocorrem mudanças nas atitudes. 

Pode-se perceber que esses fatores exercem impactos tanto biológicos, quanto 

comportamental e profissional dos indivíduos.  

 O endocrinologista Hans Selye introduziu a palavra estresse na área de saúde e a 

definiu em três fases: fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão. Entende-se como 

estresse, um conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a 

circunstâncias que exigem esforço de adaptação. Quando esse estresse é benéfico ao sujeito, 

denomina-se eustresse; e, quando gera sofrimento, distresse (SELYE, 1976). 

 O estresse no trabalho é decorrente da inserção do indivíduo nesse contexto, pois o 

trabalho pode representar fonte de satisfação ou insatisfação pessoal. Quando negativo, o 

ambiente de trabalho é percebido como ameaça ao indivíduo, repercutindo no plano pessoal e 
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profissional, porque as demandas laborais são maiores do que a capacidade de enfrentamento 

do trabalhador (RISSARDO; GASPARINO, 2013). Nessa perspectiva, um dos agravos 

psicossociais que acometem os trabalhadores é a síndrome de burnout (SB), resposta ao 

estresse crônico que acarreta em insatisfação e perda do sentido laboral. 

O termo burnout é composição de burn = queima e out = exterior, ou seja, queimar até 

a exaustão, sugerindo que o indivíduo com esse tipo de estresse expressa problemas físicos e 

emocionais (FREUDENBERGER, 1974). O termo surgiu metaforicamente para elucidar o 

sofrimento do homem em seu ambiente laboral, associando à perda de motivação e o alto grau 

de insatisfação, provenientes da exaustão (RISSARDO; GASPARINO, 2013).  

Essa síndrome é definida como estresse crônico experimentado pelo indivíduo em seu 

contexto de trabalho, principalmente no âmbito das profissões cuja característica essencial é o 

contato direto com pessoas como, por exemplo, professores (KOGA et al, 2015), médicos 

(TIRONI et al, 2016) e profissionais de enfermagem (SILVA et al, 2015). 

É avaliada por três dimensões: exaustão emocional (EE), despersonificação (DP) e 

realização profissional (RP). A dimensão exaustão emocional refere-se a sentimento de fadiga 

e esgotamento energético, que esvazia os recursos emocionais do indivíduo. 

Despersonificação, componente interpessoal do burnout, engloba as atitudes negativas de 

dureza, indiferença e distanciamento excessivo, manifestas pelos profissionais no 

relacionamento com os usuários dos seus serviços. A dimensão realização profissional, 

quando baixa, relaciona-se a sentimento de incompetência e a percepção de desempenho 

insatisfatório no trabalho (MASLACH; JACKSON, 1981). 

A SB está relacionada ao esgotamento energético, expresso por meio de sentimento de 

fracasso e exaustão, causados por excessivo desgaste de recursos de enfrentamento. As 

recentes visões sobre a SB a explicam a partir de novas interpretações da noção de desajuste 

pessoa-trabalho. Seis tipos de desajuste pessoa-trabalho são considerados de grande 

importância para o desencadeamento da síndrome: sobrecarga de trabalho, falta de controle, 

falta de recompensas, falta de senso comunitário, falta de justiça e conflitos de valor 

(BOECHAT; FERREIRA, 2014).  

A atividade laboral hospitalar é caracterizada por excessiva carga de trabalho, contato 

com situações limitantes, altos níveis de tensão e riscos. Devido às próprias características do 

trabalho, as equipes de enfermagem e médica são mais suscetíveis ao estresse ocupacional 

(SILVA et al, 2015). 
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Trabalhadores de enfermagem enfrentam mais sofrimento psicológico do que a 

população em geral, devido à exposição a vários elementos geradores de desgaste 

(AZEVEDO; NERY; CARDOSO, 2017). Há constante contato com doenças, exposição a 

fatores de risco de natureza física, química, biológica e psíquica. A complexidade dos 

inúmeros procedimentos realizados pela equipe, o grau de responsabilidade nas tomadas de 

decisão, a falta de recursos humanos, os possíveis acidentes de trabalho e o trabalho por 

turnos aumentam a angústia e a ansiedade desses profissionais, desencadeando situações de 

estresse e burnout (RISSARDO; GASPARINO, 2013). 

Dentre os diversos setores no ambiente hospitalar, os setores fechados, como as 

unidades de terapia intensiva (UTI), apresentam alguns fatores que permitem maior exposição 

do profissional de enfermagem a situações estressoras. Os setores fechados do hospital são 

unidades onda há reduzida interação com os demais setores, e é onde se encontram os 

pacientes internados que mais necessitam de cuidados diretos e intensivos, pois correm risco 

iminente, assim tem-se como exemplos as UTI de adultos, pediátrica e neonatal, e a unidade 

coronariana (UCO). A morte é fato intrínseco dessas unidades e requer rigoroso controle 

emocional da equipe com seus pacientes e familiares. Portanto, há a exigência de habilidades 

e extrema atenção dos profissionais, não só técnica, pois, além de tudo, são muitos pacientes 

na mesma situação (CRUZ; ABELLAN, 2015).  

Além dos pacientes, os profissionais de enfermagem atuantes nesse setor sofrem com 

demandas no trabalho, situações de urgência prejudicadas, devido à falta de recursos 

materiais, e o déficit de pessoal qualificado. A sobrecarga pode ocasionar relações 

interpessoais conflituosas e juntando todos esses fatores, tem-se um profissional exposto a 

fatores considerados estressores e que conduzem ao esgotamento emocional e físico 

(MARTINS et al, 2014). 

A síndrome pode predispor os profissionais de enfermagem a piores condições de 

saúde, favorecendo ao círculo vicioso, o que pode levar à má-qualidade da assistência ao 

paciente e aumento dos gastos organizacionais. Tendo em vista a dinâmica vivenciada por 

esses profissionais, se desperta a necessidade de pesquisa da temática para estabelecer meios 

de intervenção e posterior prevenção. Nesse sentido, o estudo visa responder a seguinte 

questão: qual a prevalência e possíveis fatores associados à SB entre trabalhadores de 

enfermagem de setores fechados? 
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1.1 OBJETIVO 

 

Descrever a prevalência e possíveis fatores associados à SB entre profissionais de 

enfermagem de setores fechados. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Nas últimas duas décadas, tem havido uma crescente preocupação com os efeitos do 

estresse nos profissionais de enfermagem, maior contingente da área da saúde, prestando 

cuidados aos pacientes 24 horas por dia. As condições de trabalho na enfermagem implicam a 

exposição à dor e morte, conflitos interpessoais, falta de autonomia e de autoridade na tomada 

de decisões, e a indefinição do papel profissional que geram estado de estresse crônico 

(CRUZ; ABELLAN, 2015). 

O enfermeiro, no exercício profissional, agrega funções comuns a várias outras 

profissões, como: gerenciamento do setor e da equipe, educação em saúde da equipe, do 

paciente/cliente e família, e assistência/cuidado do paciente/cliente. Todo esse acúmulo de 

funções, somado às especificidades próprias do trabalho, podem desencadear estados de 

estresse e, consequentemente, interferir no trabalho, na saúde e na qualidade de vida do 

profisional. Nesse sentido, a literatura destaca que o trabalho do enfermeiro pode ser fator 

gerador de estresse ocupacional (PEREIRA et al, 2014). 

 A saúde mental do trabalhador de enfermagem é elemento fundamental para 

assistência de qualidade. E dentre os possíveis acometimentos biopsicológicos, destaca-se a 

SB. Esta surge como desdobramentos mais relevantes do estresse laboral, e pode ser causada 

pelo estresse prolongado e crônico, cujas formas de enfrentamento são ausentes ou 

insuficientes. 

 Individualmente, pode-se citar que o trabalhador pode experimentar consequências 

físicas e mentais, tais como, perda de concentração mental, fadiga fácil, fraqueza, mal-estar, 

instabilidade emocional, descontrole, agressividade, irritabilidade, depressão, angústia, 

palpitações cardíacas, suores frios, tonturas, vertigens, dores musculares, de cabeça, 

estomacais, dentre outras (SILVA; DIAS; TEIXEIRA, 2012). 

 Como exemplo de potenciais consequências geradas pela SB, observa-se o 

absenteísmo o qual se tornou considerável indicador da qualidade da saúde dos trabalhadores 

e das condições onde o trabalho é realizado (SILVA JÚNIOR; MERINO, 2017). Nesse 
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contexto, contrapondo-se ao absenteísmo, tem-se o presenteísmo, que designa a condição em 

que as pessoas comparecem ao ambiente laboral, porém realizam as atividades inerentes às 

suas funções de modo não produtivo, ou seja, apresentam desempenho ruim, devido a 

problemas físicos e mentais relacionados ao trabalho (UMANN; GUIDO; GRAZZIANI, 

2012). 

 Situações extremas, como estresse pós-traumático, abuso de álcool e drogas, e até 

ideias de suicídio podem ser consequências da SB (MOSS et al, 2016). Com isso, a análise 

das dimensões da labuta, se faz necessária, pois, implica diretamente na saúde do trabalhador, 

com repercussão negativa sobre a da atenção oferecida aos pacientes. 

 Vale ressaltar que a qualidade do cuidado prestado está associada à integridade 

biopsicológica do indivíduo, com prejuízos, há possibilidade de negligência e erros, podendo 

causar danos à instituição ao cuidado e ao trabalhador.  

 

1.3 RELEVÂNCIA 

 

Estudo constatou que pacientes hospitalizados na UTI de emergências cirúrgicas estão 

suscetíveis a incidentes em relação ao tempo de internação na UTI, aos procedimentos e às 

intervenções terapêuticas às quais estão expostos e à carga de trabalho de enfermagem. Nesse 

contexto, também, os profissionais de enfermagem podem sofrer com os níveis elevados de 

estresse, carga de trabalho, ambiente de trabalho inadequado e insatisfação profissional, que 

podem comprometer a segurança dos pacientes (PADILHA et al, 2017). 

Pesquisa nos Estados Unidos encontrou associação positiva entre enfermeiros com 

burnout e infecções do trato urinário e de sítio cirúrgico. Com isso, reduzir o burnout entre 

enfermeiros é estratégia promissora, para ajudar a controlar infecções em UTI (CIMIOTTI et 

al, 2012). 

A Associação Americana de Enfermeiros de Cuidados Críticos reconhece a ligação 

inseparável entre a qualidade do ambiente de trabalho, a excelência da prática de enfermagem 

e os resultados da assistência ao paciente e familiar. Destaca seis padrões essenciais para 

estabelecer e sustentar um ambiente de trabalho saudável como: habilidade de comunicação; 

colaboração entre os membros da equipe; tomada de decisão efetiva pelos enfermeiros; 

número adequado de profissionais; reconhecimento do enfermeiro por sua contribuição e 

liderança autêntica pelos enfermeiros líderes (AACN, 2005). 
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Há evidência que ambientes favoráveis à prática profissional da equipe de 

enfermagem podem resultar em menores níveis de exaustão emocional, melhor qualidade do 

cuidado e percepção positiva sobre atitudes de segurança (GUIRARDELLO, 2017). 

Mediante ao exposto, tem-se como relevância o estudo relacionado à SB, sobretudo no 

ambiente de cuidados críticos, onde a carga de trabalho e outras condições estressoras podem 

se tornar prejudiciais à saúde, e ao bem-estar dos trabalhadores; e, até mesmo, comprometer a 

qualidade da assistência prestada.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

  

Nesta seção, serão apresentados conteúdos relacionados ao objeto deste estudo, tendo 

em vista o estado da arte.  

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA SAÚDE DO TRABALHADOR  

 

 A relação entre o processo saúde-doença e o trabalho nem sempre esteve no foco de 

atenção. No regime servil ou no trabalho escravo, a preocupação em preservar o trabalhador, 

não existia. O escravo servia como peça de engrenagem “natural”, provenientes da terra, 

similar aos animais, que não eram dignos de progresso ou história, além de tudo, sem 

perspectivas (GOMEZ; COSTA, 1997). 

 O trabalhador “livre” para vender sua força, com a revolução industrial, viu suas 

jornadas de trabalho se tornarem mais longas. Além disso, o ambiente era extremamente 

desfavorável à saúde e frequentemente incompatíveis com a vida de homens, mulheres e 

crianças. As pessoas aglomeradas em espaços inadequados aceleravam a proliferação de 

doenças infectocontagiosas, além das mutilações e mortes causadas pela periculosidade das 

máquinas (GOMEZ; COSTA, 1997). 

 A partir do século XIV, surge a necessidade de atenção direcionada aos trabalhadores, 

devido aos prejuízos econômicos decorrentes dos adoecimentos e acidentes de trabalho, além 

das reivindicações dos trabalhadores mediante as precárias condições de vida. Assim, as 

indústrias passam a contratar médicos, atribuindo-lhes a responsabilidade de cuidar da saúde 

dos trabalhadores. Mas o interesse principal não era o de promover a saúde dos trabalhadores, 

mas sim, o bom funcionamento dos processos de trabalho, tendo em vista à recuperação do 

trabalhador e seu retorno à rotina (SELIGMANN-SILVA et al, 2010). 

 No Brasil, o movimento da saúde do trabalhador toma forma no final dos anos 1970, 

consubstanciado nas ações de defesa do direito ao trabalho digno e saudável; na participação 

dos trabalhadores nas decisões quanto à organização e gestão dos processos produtivos e na 

busca da garantia da atenção integral à saúde. Nesse processo, a implementação de atenção 

diferenciada à saúde dos trabalhadores, na rede pública de serviços de saúde, contribuiu para a 

instituição da saúde do trabalhador no país (HOEFEL; SEVERO, 2011). 

 O momento culminante de mobilização pela saúde do trabalhador, no Brasil, ocorre 

durante a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e na I Conferência Nacional de 
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Saúde do Trabalhador, também em 1986. Tal modelo se consolida então como conceito 

dentro dos textos legais da Constituição Federal de 1988, e na Lei Orgânica da Saúde de 1990 

como conjunto de atividades que se destina, por meio de ações de vigilância epidemiológica e 

vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, à recuperação e 

reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho (BRASIL, 1990). 

 Contudo, extenso caminho se configurava para cumprir e inserir tais leis ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). A compartimentalização das estruturas entre estados e municípios 

veio dificultando a implementação na atenção integral à saúde dos trabalhadores. Porém, 

essas dificuldades não impossibilitaram os avanços da saúde do trabalhador no SUS. Foram 

criadas estratégias de Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) a fim de 

facilitar os diálogos, movimentos sociais, e potencializar as propostas e recursos (BRASIL, 

2002).  

 Na década de 90, cursos técnicos começaram a se firmar, concentrando estímulos em 

amplos processos de capacitação. Eclodiu também a elaboração de protocolos, normas e 

diretrizes, dentre as quais, a Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (NOST) estava 

incluída, a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho e o Manual de Procedimentos para 

orientar as ações de Saúde do Trabalhador na rede de serviços de saúde, publicado em 2001, o 

desenvolvimento de indicadores de saúde do trabalhador para os Sistemas de Informação em 

Saúde, e a proposta da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ainda em 2001. 

 Ainda que definida pela legislação, amparada pelos, repasses de recursos e ampliada 

em estruturas que se multiplicaram nos últimos anos, a Vigilância em Saúde do Trabalhador 

fundada nos princípios e nos marcos legais da área não tem sido realidade no Brasil 

(RIBEIRO, 2013). 

 Mudanças na estrutura organizacional do trabalho no Brasil, devido à globalização, 

modificaram de hábitos de vida e condições de saúde da população. Assim, surgiram 

consequências como a precarização do trabalho, desemprego e crescimento do setor informal, 

ocasionando a perda de direitos trabalhistas e previdenciários, historicamente conquistados 

pelos trabalhadores. 

 Em suma, é possível constatar que as mudanças impostas ao mundo do trabalho, a 

partir dos anos 1980, têm forjado novo perfil de adoecimento em diversas categorias 

profissionais. Algumas doenças podem ser mais facilmente relacionadas com tais mudanças 

do que outras, mas o fato inegável é que, ao ser transformado o modo de trabalhar, 
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transforma-se também o tipo de desgaste que sofrido e, portanto, a forma de viver, adoecer e 

morrer (VIZZACCARO-AMARAL; MOTA; ALVES, 2011). 

 O adoecimento dos trabalhadores logo pôde ser notado, devido ao aumento da 

prevalência de doenças relacionadas com o trabalho, como por exemplo, distúrbios 

osteomoleculares relacionados ao trabalho (DORT), lesões por esforços repetitivos (LER), o 

estresse, a fadiga e transtornos mentais (VIZZACCARO-AMARAL; MOTA; ALVES, 2011, 

BRASIL, 2002). 

 

2.1.1 Conceitos acerca da saúde do trabalhador 

  

 O conceito da saúde do trabalhador passa a ser visto como conjunto de saberes de 

diversas disciplinas, como a saúde coletiva, medicina do trabalho, saúde pública, 

epidemiologia, entre outras, juntamente com o saber do trabalhador sobre sua vivência e seu 

ambiente de trabalho. Resulta, dessa conceituação, visão de saúde que se propõe a dar 

efetividade a saberes e práticas para transformação das condições de exploração do trabalho e 

para a defesa da saúde dos trabalhadores (SOUZA et al, 2017). 

 Lacaz e Santos (2010) discorrem sobre a construção de conhecimento e práticas 

interdisciplinares, diferenciando-se das ações centradas e divididas em compartimentos, onde 

não há interlocução entre o pessoal. Além disso, destaca-se a característica conferida à 

especificidade da saúde do trabalhador, em modelo teórico, denotando a afirmação do 

trabalhador como sujeito ativo do processo saúde-doença (incluindo a participação efetiva do 

mesmo nas ações de saúde) e não como mero objeto de atenção à saúde, como era descrito 

anteriormente pela medicina do trabalho e saúde ocupacional.  

 Para garantia da integralidade da atenção a saúde aos trabalhadores, é imprescindível 

que as ações de vigilância em saúde do trabalhador sejam desenvolvidas de forma articulada 

pelos serviços de referência de saúde do trabalhador e de vigilância em saúde (SILVA; 

SANTOS; BARBOSA, 2016) 

  

2.2 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS  

 

No campo da saúde ocupacional, os aspectos psicossociais (APSS) do trabalho têm 

sido objeto de estudos que evidenciaram haver no trabalho fatores capazes de gerar 

sofrimento e adoecimento. Os aspectos psicossociais referem-se a elementos do ambiente 
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organizacional que sofrem influências das características individuais ao serem vivenciados 

pelos trabalhadores, estão relacionados ao macro contexto histórico e social de cada pessoa. O 

estresse é elemento-chave referente aos APSS (SILVA, 2015). 

Os APSS presentes no trabalho podem ser precursores de desgastes ao trabalhador, 

contribuindo para sua insatisfação, queixas psicossomáticas, baixa auto-estima, infelicidade e 

vulnerabilidade, bem como em transtornos psiquiátricos, alto nível de ansiedade e depressão. 

Todavia há APSS no trabalho que geram gratificação e estimulam a criatividade dos 

trabalhadores, geralmente determinados pelas características da organização do trabalho em 

cada instituição (MANETTI, 2009). 

Ao serem sentidos/notados pelos trabalhadores, os APSS dizem respeito a elementos 

do ambiente da organização que possuem relação próxima com as características singulares 

do indivíduo. Alguns autores podem dar mais ênfase ao macro contexto histórico e social de 

cada pessoa, ou às origens e efeitos desses aspectos relacionados ao ambiente. São relevantes 

as características pessoais do trabalhador, suas necessidades, cultura, experiências, estilo de 

vida e sua percepção de mundo. O conjunto de percepções inclui aspectos da organização 

laboral, gestão, processo de trabalho e as relações humanas, como fatores psicossociais do 

trabalho geradores de estresse (SILVA, 2015). 

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

estilo de vida, o que inclui hábitos e comportamentos autodeterminados adquiridos social ou, 

culturalmente, de modo individual/grupo. Considerando que o trabalho organiza a atividade 

humana, ajuda a formar determinada imagem pessoal e a definir lugar no mundo, a sua 

importância é inquestionável. Assim, pode-se dizer que o ambiente de trabalho está 

relacionado à personalidade do indivíduo (FONSECA, 2012). 

Ao longo dos anos as transformações ocorridas pelos processos industriais, de ordem 

política, cultural, econômica e social, acarretaram significativas mudanças nos fatores 

psicossociais relacionados ao trabalho e favoreceram o surgimento de eventos estressores 

organizacionais, tais como: sobrecarga laboral (excesso de demandas físicas e psíquicas, 

pressão de tempo), subcarga (monotonia, baixa demanda), falta de controle e autonomia no 

trabalho executado e baixo apoio social, além dos fatores de natureza física (iluminação, 

ventilação, ruídos e outros) (MOREIRA et al, 2017). 

Quando os eventos estressores ocupacionais promovem desequilíbrio entre as 

demandas do trabalho e os recursos disponíveis para o enfrentamento e execução das mesmas, 



22 

 

o estresse ocupacional pode surgir como um recurso adaptativo frente às novas imposições 

(MOREIRA et al, 2017). 

As condições de trabalho da equipe de enfermagem, principalmente nos hospitais, têm 

sido consideradas impróprias no que concerne às especificidades do ambiente gerador de 

riscos à saúde. A remuneração inadequada, a acumulação de escalas de serviço, o aumento da 

jornada de trabalho, as características tensiógenas dos serviços de saúde (tanto pela natureza 

do cuidado prestado às pessoas em situações de risco quanto pela divisão social do trabalho), 

a hierarquia presente na equipe de saúde e o desprestígio social, entre outros fatores, 

associam-se às condições de trabalho da equipe de enfermagem e refletem-se na qualidade da 

assistência prestada ao usuário e no sofrimento psíquico dos profissionais (VERSA et al, 

2012, SCHMOELLER et al, 2011). 

O tipo de desgaste a que os indivíduos estão submetidos nesses ambientes e às 

relações com a labuta diária são fatores determinantes de doenças.  Os agentes estressores 

psicossociais são tão potentes quanto os micro-organismos e a insalubridade (RISSARDO; 

GASPARINO, 2013). O ambiente laboral possui estímulos estressores que influenciam o 

desempenho e conduzem à adaptação. Logo, para alguns, o local de trabalho pode ser 

sinônimo de tranquilidade e satisfação e para outros de perturbação, riscos e tristeza. Portanto, 

nota-se que os fatores psicossociais são objeto de estudo, e possuem relação com o estresse e 

saúde do trabalhador, em ambiente laboral. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os riscos psicossociais 

laborais consistem, por um lado, na interação entre o trabalho, seu ambiente, a satisfação no 

trabalho e as condições de sua organização; e por outro, nas capacidades do trabalhador, suas 

necessidades, sua cultura e sua situação pessoal fora do trabalho, o que, através de percepções 

e experiências, pode influenciar na saúde e no rendimento do trabalhador (OIT, 2013). 

Os APSS estão intimamente relacionados ao estresse. Devido à sua magnitude, há 

interesse mundial nas repercussões geradas para a sociedade, a vulnerabilidade dos 

trabalhadores e a transcendência; esta última, no quesito de ter a capacidade de ir além do 

ambiente laboral, e somar-se a demais fatores atribuídos pela vivência nos grandes centros 

urbanos (SILVA, 2015). 
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2.3 ESTRESSE E O PROCESSO DE TRABALHO  

 

O primeiro a introduzir a palavra estresse na área de saúde, foi o cientista 

endocrinologista Hans Selye. As observações de alguns pacientes que se queixavam e 

apresentavam sintomas similares como indisposição, cansaço e dores pelo corpo, despertaram 

interesses pelo estudo, e logo se iniciou as investigações com animais em laboratórios. O 

estresse ficou definido como demanda sobre o corpo, com resultado inespecífico, seja de 

consequência somática ou mental, e o estressor como todo e qualquer agente que estabeleça 

reação de estresse, seja de âmbito físico, mental ou emocional (SELYE, 1976). 

Segundo Hans Selye, o processo de stress é dividido em três fases: 

Fase de alarme: o indivíduo experimenta sensações que, muitas vezes, não são 

identificadas como sinal de estresse. Alguns desses sintomas podem ser hiperidrose palmar, 

taquicardia, inapetência, cefaleia e pirose. São relatados na fase aguda (SELYE, 1976). 

Fase de resistência: acontece quando o indivíduo tenta reestabelecer o equilíbrio, ou 

seja, quando tenta se adaptar à situação. À medida que o equilíbrio é atingido, alguns sinais 

iniciais desaparecem, entretanto para que ocorra esta adaptação, o organismo utiliza energia 

de outras funções vitais (SELYE, 1976). 

Fase de exaustão: neste momento, a energia adaptativa foi extinta e os sinais iniciais 

voltam e outros se desenvolvem, com isso, pode-se chegar ao óbito (SELYE, 1976). 

Apesar de Selye ter identificado três fases do estresse, Lipp identificou uma quarta 

fase. Esta nova fase, chamada de quase-exaustão, encontra-se entre a fase de resistência e a da 

exaustão e caracteriza-se pelo enfraquecimento da pessoa que não mais está conseguindo 

adaptar-se ou resistir ao estressor (LIPP et al, 2013). 

A interação entre o indivíduo e o ambiente são fatores relevantes que definem quais 

respostas e comportamentos este indivíduo terá diante de diferentes situações. Deste modo, 

pode-se afirmar que o estresse não é somente estímulo ou resposta, mas sim estímulo 

estressor que conduz o indivíduo a resposta biológica, que de acordo com a sua 

individualidade, subjetiva e ambiente envolvido, irá responder às situações causadas por 

aquele estímulo estressor (GREILINGER; OLIVEIRA, 2011). 

O estresse ocupacional acomete o indivíduo, quando em seu ambiente de trabalho, 

surge ameaça que transcende seu plano pessoal e profissional, prejudicando suas funções e a 

interação com o ambiente de trabalho. Isso ocorre devido às demandas excessivas requererem 

medidas de enfrentamento que o profissional não consegue equilibrar, no local de trabalho.  
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 Na enfermagem, em qualquer área de atuação, há risco para o desenvolvimento de 

estresse ocupacional. Contudo, reconhece-se que nos hospitais, devido às altas cargas de 

trabalho e às jornadas noturnas, as quais ocasionam cansaço extremo, perda da concentração, 

queda no desempenho profissional e desgaste físico e emocional, esse problema pode se 

manifestar de forma mais evidente (VERSA et al, 2012). 

 A complexidade dos inúmeros procedimentos realizados pela equipe, o grau de 

responsabilidade nas tomadas de decisão, a falta de recursos humanos, os possíveis acidentes 

de trabalho e o trabalho por turnos, a baixa remuneração, associada ao excesso de volume de 

trabalho, a diversidade de tarefas e o apoio insuficiente geram conflitos, aumentam a angústia 

e a ansiedade dos profissionais, desencadeando, muitas vezes, situações de estresse. Por ser 

altamente estressante, o trabalho de enfermagem pode ter como consequência a desmotivação, 

insatisfação, aumento da taxa de absenteísmo e, até mesmo, o abandono da profissão 

(RISSARDO; GASPARINO, 2013). 

 

2.4 SÍNDROME DE BURNOUT E O TRABALHO DA ENFERMAGEM 

 

 A palavra burnout foi mencionada, pela primeira vez em 1974, pelo psicólogo Herbert 

Freudenberger, quando relatou o quadro de jovens trabalhadores de uma clínica de 

dependentes químicos em Nova York, Estados Unidos. Esses indivíduos reclamavam que não 

sentiam vontade de ajudar os pacientes, uma vez que os próprios não faziam questão de seguir 

o tratamento (FREUDENBERGER, 1974). 

 A SB surgiu devido à evolução obtida por meio dos estudos acerca do estresse, 

desenvolvida em resposta a fontes crônicas de estresse emocional e interpessoal no trabalho. 

A síndrome se caracteriza como um tipo ocupacional de estresse que gera cansaço emocional, 

despersonificação e baixa realização pessoal, acomete profissionais incluídos em qualquer 

tipo de cuidado que exija relação de atenção direta, contínua e altamente emocional (CRUZ; 

ABELLAN, 2015). 

 Essa condição, entre outras características, foi atribuída à SB, que caracteriza o 

indivíduo que lida com o público (médicos, enfermeiros, professores, etc.) e apresenta 

desmotivação, pouca compreensão, tratamento frio e desumano com os pacientes, além disso, 

culpa-os dos problemas que sofrem, na vida pessoal e profissional (TIRONI et al, 2016, 

SILVA et al, 2015, KOGA et al, 2015). 
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O burnout pode provocar conjunto de reações do organismo a agressões de ordem 

física e psíquica capazes de perturbar o equilíbrio orgânico, e apresenta sintomas como: perda 

de concentração mental, fadiga fácil, fraqueza, malestar, instabilidade emocional, descontrole, 

agressividade, irritabilidade, depressão, angústia, palpitações cardíacas, suores frios, tonturas, 

vertigens, dores musculares, de cabeça, estomacais, dentre outras (SILVA; DIAS; 

TEIXEIRA, 2012). 

Com relação aos sintomas físicos, além dos supracitados, há também distúrbios do 

sono, disfunções sexuais e alterações menstruais em mulheres. Percebe-se que uma gama de 

sintomas somatizados, por meio do estresse mais grave, poderá estar presente como 

decorrência da SB. Além disso, a falta de atenção e de concentração, alterações da memória, 

lentificação do pensamento, sentimento de alienação, de solidão, de insuficiência, 

impaciência, desânimo, disforia, depressão, desconfiança e paranoia. Os sintomas 

comportamentais compreenderiam a falta ou excesso de zelo, irritabilidade, incremento da 

agressividade, incapacidade para relaxar, dificuldade de aceitação de mudanças, perda de 

iniciativa, aumento do consumo de substâncias, comportamento de alto risco e aumento da 

probabilidade de suicídio. Os sintomas defensivos caracterizam-se pela tendência ao 

isolamento, sentimento de onipotência, perda do interesse pelo trabalho ou pelo lazer, insônia 

e cinismo (SILVA; DIAS; TEIXEIRA, 2012). 

O progresso da síndrome se dá por meio de processo de desgaste no humor e 

desmotivação acompanhado de sintomas psíquicos e físicos. O trabalhador perde o sentido da 

sua relação com o trabalho e se comporta como se as tarefas diárias não tivessem importância 

(NÓBREGA; BARBOZA, 2014). Dessa forma, o processo se dá de modo sequencial, em que 

a ocorrência de um componente precipita o próximo: o cansaço emocional acontece primeiro,  

sendo seguida por despersonificação e, por fim, pelo sentimento de diminuição da realização 

pessoal no trabalho (MASLACH; JACKSON, 1981). 

Segundo Maslach e Leiter (1997), o processo desgastante ao qual esses indivíduos 

estão inseridos, corrobora para o abandono do emprego, tanto psicológica, quanto 

fisicamente. As faltas são mais frequentes e os profissionais desenvolvem somente as 

atividades que são absolutamente necessárias, devido ao menor investimento de energia, e 

tempo no trabalho. Para que se tenha qualidade na assistência, são necessários esforço, 

criatividade, dinamismo e compromisso; porém, como o trabalhador encontra-se desgastado, 

não consegue dispor espontaneamente. A satisfação da equipe com as condições de trabalho 
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afeta diretamente a qualidade do atendimento prestado e a satisfação do paciente. (COSTA et 

al, 2016). 

Uma das características mais relevantes da síndrome é a dedicação demasiada do 

indivíduo, à sua atividade profissional, junto ao anseio de ser o melhor e a necessidade de 

comprovar, sempre, um nível alto de desempenho. Essas características levam o trabalhador, 

portador de burnout, a averiguar a sua autoestima, basicamente, pela capacidade e triunfo 

profissional, sendo completamente desastroso e frustrante quando esse desempenho não é 

reconhecido da forma que esperava. A partir daí, a necessidade de se autoafirmar, e o desejo 

de cumprimento profissional se transforma em obsessão e compulsão (GALINDO et al, 

2012). 

A SB é processo iniciado com excessivos e prolongados níveis de estresse (tensão) no 

trabalho. Para o diagnóstico, existem quatro concepções teóricas baseadas na possível 

etiologia da síndrome: clínica, sociopsicológica, organizacional, sócio-histórica. A mais 

utilizada é a concepção sociopsicológica (SANTOS; NASCIMENTO SOBRINHO, 2011). 

Nela, as características individuais associadas às do ambiente e às do trabalho propiciariam o 

aparecimento dos fatores multidimensionais da síndrome: exaustão emocional (EE), 

despersonificação (DP), baixa realização profissional (RP) (MASLACH; JACKSON, 1981). 

Exaustão emocional: refere-se ao componente básico individual onde a frustração e a 

tensão somam-se ao sentimento de cansaço e a carência de energia para enfrentar mais um 

dia, ou outro problema. Inicia a sensação de estar além dos limites para lidar com os 

estressores. Os trabalhadores sentem-se fatigados, esgotados, sem qualquer fonte de reposição 

extinguindo os recursos físicos e emocionais. As principais fontes dessa exaustão são: a 

sobrecarga de trabalho, e o conflito pessoal no trabalho. É considerado o primeiro traço, 

podendo ter manifestação física e/ou psíquica. É descrito como o núcleo da síndrome e a sua 

manifestação mais evidente (MASLACH; JACKSON, 1981). 

Despersonificação (DP): relativo ao contexto interpessoal da síndrome. Geralmente, é 

uma reação imediata após a instalação do cansaço, sendo uma resposta direta da sobrecarga de 

exaustão emocional. Existe a tendência dos trabalhadores de cortar, retrair ou reduzir as 

atividades, quando sentem que estão além dos seus limites, mas o risco se instala quando essa 

diminuição/desligamento resulta na desumanização e perda do idealismo. Na medida em que 

o tempo passa essa reação negativa da despersonificação é transferida para os pacientes e 

colegas de trabalho. E o reflexo disso é que os indivíduos deixam de tentar fazer o melhor, 
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para fazer o básico, com condutas cínicas e dissimulação afetiva (MASLACH; JACKSON, 

1981).  

Realização Profissional (RP): representa o componente da autoavaliação. Ocorre a 

sensação de insatisfação, incompetência, falta de realização e produtividade no trabalho. A 

falta de apoio social, recursos no trabalho e oportunidade de desenvolvimento profissional, 

colaboram para a avaliação negativa, tendendo para o desânimo com o trabalho, com 

sentimento de que é tudo em vão (MASLACH; JACKSON, 1981). 

A síndrome pode ter uma série de fatores causais ou condicionantes como o modelo 

organizacional (burocracia, a falta de autonomia, dificuldades de comunicação, entre outros), 

fatores individuais (características da própria personalidade do indivíduo), além dos fatores 

estressores gerados pelo próprio trabalho (MASLACH; LEITER, 1997). 

Ainda que o termo burnout não esteja tão disseminado e popularizado quanto o 

estresse, precisa ser considerado como problema de saúde pública em âmbito internacional, 

não sendo privilégio de uma específica realidade social, educacional ou cultural. É síndrome 

que vem acometendo os trabalhadores, desde o final do século passado.  

É preciso compreender que as transformações no mundo do trabalho implicaram 

também mudanças nas relações sociais e de trabalho, afetando o bem-estar físico e mental dos 

trabalhadores e dos grupos sociais dos quais fazem parte (RODRIGUES et al, 2017).  

 A primeira pesquisadora que caracterizou o trabalho da enfermagem, como 

estressante, associou o estresse ao trabalho, com indivíduos doentes que requisitavam enorme 

demanda de clemência, angústia e simpatia (MENZIES, 1960). O profissional, ao lidar com 

essa circunstância pode vir a se sentir irritado, angustiado, desmotivado e esses sentimentos 

são considerados discordantes com o desempenho do trabalhador, ocasionando a culpa e a 

elevação da ansiedade.  

 O ambiente laboral do hospital requer que o profissional esteja preparado para as 

situações mais adversas, seja a tomada de decisão para fatos corriqueiros; e, até mesmo, a 

assistência a paciente em estado grave. Segundo Benevides-Pereira (2002), o exercício dos 

profissionais de saúde envolve uma gama de ações que exigem alto controle mental e 

emocional, muito maior que outras profissões. Justamente por ter que lidar com o doente, os 

familiares e todos os sentimentos envolvidos na assistência. 

 Os profissionais de saúde têm sido identificados em estudos como um dos grupos que 

apresentam medidas elevadas dos diferentes dimensões da SB em âmbito internacional, e suas 
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consequências que vão, desde redução da capacidade para o trabalho e conflitos laborais, 

podendo levar até o suicídio (MOSS et al, 2016). 

 Cabe salientar que a SB não aparece repentinamente como resposta a um agente 

estressor pontual, mas surge de uma sucessão determinada de fatores desencadeantes. Ou seja, 

o burnout é processo insidioso que se desenvolve ao longo do tempo Quando a relação 

homem e organização é permanentemente bloqueada, o sofrimento aparece (LIMA et al, 

2013). Logo, a exaustão emocional surge, e as manifestações que podem ser físicas ou 

mentais ou até mesmo uma combinação das duas.  

 A SB, geralmente, ocasiona a deterioração do bem-estar físico e mental.  O 

trabalhador afetado sente-se cansado, adoece facilmente, sofre de insônia, problemas 

gastrointestinais, cefaleia, problemas cardiovasculares, tensão e fadiga crônica (SILVA; 

DIAS; TEIXEIRA, 2012). Tendo em vista todos esses possíveis sintomas, cabe dizer que o 

profissional está exposto a cometer negligência na assistência, podendo causar danos e 

prejuízos, tanto para o paciente, quanto para si próprio e a instituição. 

 O crescimento do número de trabalhadores da área de saúde que estão desenvolvendo 

o adoecimento no trabalho é relevante e implica na necessidade de investigar e identificar as 

possíveis causas desses danos. Consequentemente, a elaboração de ações preventivas que 

visem reduzir esses números e preservar a saúde do profissional são extremamente 

necessárias e a instituição, juntamente com equipe multidisciplinar, devem pensar em formas 

de intervenção (BROTTO; DALBELLO-ARAÚJO, 2012).  

 Assim, a enfermagem mostra-se como uma das profissões com enormes possibilidades 

de desenvolver a SB considerando-se a sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, falta de 

autoridade nas decisões, a indefinição do papel do profissional, a organização do trabalho e o 

grande contato com pacientes e familiares, que por muitas vezes interferem de forma negativa 

(RISSARDO; GASPARINO, 2013). 

 

2.4.1 Processo de trabalho em de setores fechados 

 

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2005), a UTI é um local de grande 

especialização e tecnologia, de espaço laboral destinado aos profissionais da saúde que têm 

grande conhecimento, habilidades e destreza para a realização de procedimentos. Nesse 

sentido, subentende-se que os trabalhadores que atuam nessas unidades precisam de muito 
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preparo técnico, pois podem defrontar-se com situações cujas decisões definem o limite entre 

a vida e a morte das pessoas. 

A UTI foi criada a partir da necessidade de aperfeiçoamento material e humano para o 

atendimento a pacientes em estado crítico, e pode ser apontada como um dos ambientes mais 

agressivos, exaustivos e sobrecarregados do hospital; caracteriza-se como ambiente tenso, 

local onde a morte é constante, onde os sentidos estão sempre aguçados e alertas para 

qualquer situação de urgência, onde há ruídos excessivos, grande fluxo de profissionais, 

dificuldade nas relações intra e interprofissionais, pouca comunicação e muitos aparelhos, 

ansiedade dos familiares, rotinas rígidas e inflexíveis e rapidez dos atendimentos que 

influenciam no cuidado dos trabalhadores da saúde (MONTEIRO et al, 2013). 

Os profissionais que trabalham em ambientes considerados críticos, como as unidades 

de tratamento intensivo, apresentam alta predisposição para serem acometidos pelo 

sofrimento psíquico, tendo em vista a complexidade das ações ali realizadas, o estresse gerado 

durante a sua realização e a ocorrência de morte de pacientes (MONTEIRO et al, 2013). 

A divisão do serviço hospitalar por setores, de forma distinta, pode afetar nas tarefas e 

visão do profissional frente aos agentes estressores. Nota-se, portanto, a indispensabilidade de 

conhecimento das situações que ocasionam o estresse em setores com alta demanda de 

clientes, em estado geral crítico, como nos setores fechados (MUNHOZ et al, 2016). 

O trabalho em UTI é complexo e intenso, devendo o enfermeiro estar preparado para, 

a qualquer momento, prestar cuidados a pacientes com alterações hemodinâmicas 

importantes, as quais requerem conhecimento específico, e grande habilidade para tomar 

decisões e implementá-las em tempo hábil. 

 Nota-se que o enfermeiro está exposto a um ambiente diferenciado, quando atua em 

setor fechado, em relação a outras unidades do hospital, principalmente, pela gravidade dos 

pacientes, à proximidade com a morte, tensão do tratamento, relacionamento constante com 

os membros da equipe e familiares de paciente. Os cuidados de enfermagem prestados na 

terapia intensiva são marcados por um superlativo, evidenciado nos discursos pela utilização 

do advérbio mais. Neste sentido, o cuidado ganha um status diferenciado, uma vez que neste 

ambiente exige-se mais, em termos de qualidade e quantidade, seja na qualificação 

profissional seja na prática em si dos cuidados intensivos. Neste superlativo sobressaíram-se 

maior atenção/observação, mais conhecimento, mais agilidade, mais trabalho (SILVA; 

FERREIRA, 2011). Nesses setores, o enfermeiro desenvolve atividades gerenciais e 



30 

 

assistenciais, e também possui papel importante na preservação da integridade psicossocial e 

física dos pacientes, sendo indispensável sua presença. 

É possível identificar esses setores, como aqueles em que sua área é isolada e existe 

pouca circulação de pessoas, para diminuir a incidência de infecções hospitalares, devido à 

alta insalubridade, ficando restrito apenas aos profissionais que nela atuam e os próprios 

pacientes. As inadequações desses ambientes acabam levando o profissional à irritação e ao 

cansaço, prejudicando sua saúde e, por consequência, a qualidade na assistência ao paciente 

(BARBOZA et al, 2013). 

Há inúmeras situações de estresse nos setores fechados, devido à expectativa constante 

de possíveis emergências, problemas tecnológicos e pacientes que sofram mudanças súbitas 

no estado geral. Por conseguinte, o ambiente laboral caracteriza-se como estressante e 

proporciona estado emocional comprometido, não só para os familiares e pacientes, mas 

também para o profissional que lida diretamente com a situação (BARBOZA et al, 2013). 

No dia-a-dia do profissional de enfermagem que atua em setor fechado, o estresse e a 

insatisfação estão presentes, resultante do tipo de ambiente, duração da jornada de trabalho, 

complexidade das relações humanas e de trabalho, autonomia profissional, grau elevado de 

exigência quanto às competências e habilidades, alta responsabilidade, planejamento 

adequado de recursos humanos e materiais, entre outros (LIN et al, 2016). 

 O relacionamento interpessoal é outro fator que colabora para a geração de estresse, 

pois o convívio ruim entre as equipes de trabalho pode prejudicar o atendimento prestado ao 

paciente e o êxito pelo serviço desenvolvido no trabalho. O individualismo, a carência na 

integração do trabalho em equipe, o déficit de recursos humanos, a agilidade no atendimento e 

a não finalização dos cuidados com o paciente podem causar uma sobrecarga de trabalho e 

consequentemente o estresse (MARTINS et al, 2014).  

O estado emocional de enfermeiros que trabalham em setores fechados altera-se no 

decorrer do plantão, o que pode estar associado ao desgaste e estresse oriundos da atividade 

de fornecer assistência, principalmente devido à grande exigência de altos níveis de 

conhecimento e habilidade de resposta imediata. 

Associado a esta complexidade de cuidado, além do risco iminente de morte, as 

vivências conflituosas e tensas cotidianamente, que os tornam mais suscetíveis às 

repercussões emocionais e ao estresse, culminando em SB (MASLACH; LEITER, 1997). 

Com isso, pode-se considerar que é desafio identificar e analisar o local da prática de 
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enfermagem, com a finalidade de sugerir melhores condições de trabalho e estimular 

mudanças no cenário de cada instituição de saúde.  
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

A pesquisa se deu por meio de estudo epidemiológico observacional, descritivo 

seccional. Estudos seccionais têm sido utilizados para investigar gama de problemas em saúde 

pública. O estudo dessa tipologia torna-se analítico, quando se busca a construção de grupos 

de comparação entre expostos e não expostos (GORDIS, 2010). 

 

3.1 CENÁRIO 

  

 Trata-se de hospital público municipal de emergência, de grande porte, localizado em 

região central no município do Rio de Janeiro. Conta com três setores de terapia intensiva, 

sendo duas unidades de terapia intensiva gerais, UTI(A) e UTI(B), e uma unidade 

coronariana, UCO. A população foi composta pelos profissionais da equipe de enfermagem 

desses setores. 

 Inicialmente, optou-se por realizar levantamento do tipo censo, buscando alcançar os 

107 profissionais de enfermagem atuantes nos setores supracitados. No entanto, pela 

dificuldade de adesão de alguns participantes quanto à coleta de dados, ocorrido no mês de 

janeiro de 2018, no qual muitos trabalhadores estavam de férias, e pela dinâmica de trabalho 

complexa nos setores de terapia intensiva do hospital, especialmente nos plantões noturnos, 

optou-se pela realização de cálculo amostral, cuja fórmula se encontra na figura abaixo (figura 

1), que contou com a participação de 85 profissionais de enfermagem. 

 

 

Fig 1 : cálculo amostral –  

Legenda: n - amostra calculada; N – população; Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança;  

p - verdadeira probabilidade do evento; e - erro amostral. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

 Foram incluídos como participantes da pesquisa funcionários da classe de: enfermeiro; 

técnico; ou auxiliar de enfermagem, sem diferenciação de tipo de vínculo ou turno, credo ou 

religião, de ambos os sexos, sendo requerida ainda a assinatura do termo de consentimento. 

Aqueles que atuavam a menos de doze meses nos setores de terapia intensiva foram excluídos 

da pesquisa. 
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3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

   

 O instrumento utilizado foi questionário estruturado com perguntas fechadas, 

elaborado pelos próprios pesquisadores, contendo as seguintes seções: aspectos laborais; 

sociodemográficos; saúde física e emocional; antecedentes e hábitos de vida; e saúde e bem-

estar. 

 Este instrumento foi aplicado por profissional treinado e capacitado, tendo sido 

realizados teste e reteste para aplicação de tal instrumento na coleta de dados. 

    

3.4 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 No primeiro contato, foram explicados os propósitos da pesquisa e apresentado o 

termo de consentimento livre e esclarecido. Cada participante preencheu o documento, pois 

em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos o Conselho Nacional de Saúde 

(Resolução CNS 466/2012, de 12 de dezembro de 2012) exige que o sujeito integrante do 

grupo pesquisado conheça o estudo e dê consentimento às regras do mesmo. Em seguida, foi 

entregue o questionário ao participante. O estudo foi aprovado por dois comitês de ética em 

pesquisa, sob os números de aprovação, sendo: Universidade Federal Fluminense n. 2320774 

(08/10/2017) Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 2442046 (15/12/2017). 

 

3.5 ANÁLISE DA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A versão traduzida e validada para o português do Maslach Burnout Inventory (MBI), 

foi aplicada para mensuração da síndrome de burnout (TAMAYO, 1997). O instrumento é 

composto por 22 questões (MASLACH; JACKSON, 1981). O MBI é formado por escala de 

frequência com cinco pontos que vai de um até cinco, que avaliam três dimensões: exaustão 

emocional (09 afirmativas), despersonificação (05 afirmativas) e realização profissional (08 

afirmativas). 

 A pontuação foi obtida pela soma dos valores em cada subescala. Foram utilizados 

pontos de corte, no qual os autores consideram que, na subescala EE, pontuação igual ou 

maior que 27 é indicativa de alto nível de exaustão, o intervalo de 19 a 26 corresponde a 

valores médios, e valores menores que 19 indicam baixo nível. Na subescala DP, pontuação 
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igual ou superior a 10 considera-se nível alto, entre 6 e 9 nível moderado e menor que 6 nível 

baixo de DP. A subescala RP apresenta medida inversa, nível alto corresponde a valores 

menores ou iguais 33, nível médio entre 34 a 39 e nível baixo valores acima de 40, tabela 1 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

 

Tabela 1: Pontos de corte das dimensões da SB 

DIMENSÕES Alto Médio Baixo 

Esgotamento emocional ≥27 19-26 <19 

Despersonificação ≥10 6-9 <6 

Realização profissional ≤33 34-39 >40 

Fonte: Benevides-Pereira (2002) 

 

Nota-se ausência de consenso na literatura científica para o diagnóstico da SB, pois 

Ramirez e cols. (1996) consideram suspeitos àqueles que pontuam grau elevado nas 

dimensões EE e DP e baixo em RP; para Grunfeld e cols. (2000) apenas uma das dimensões 

em desequilíbrio é suficiente para a suspeição diagnóstica; e sob o critério de Golembiewski, 

Munzenrider e Carter (1983) o grau elevado de DP é o preditor da síndrome. Para este estudo, 

utilizou-se o critério de Grunfeld e cols. (2000), por ser considerado o mais sensível. 

 A análise estatística descritiva contou com medidas de tendência central, de dispersão 

e análise de frequência. Realizou-se a pontuação de cada subescala de acordo com os padrões 

supracitados, acrescidos de desvio-padrão. Foram realizadas comparações entre o grupo 

estudado e outros grupos profissionais descritos na literatura. Para análise dos dados, foi 

utilizado o software Statistical Package for the Social Sciences® 21. 

 

3.6 TRATAMENTO DAS VARIÁVEIS E MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO 

  

 Inicialmente, foi realizada análise univariada que permitiu descrever as características 

sociodemográficas, laborais e de estilo de vida da população estudada. As variáveis contínuas 

foram apresentadas, segundo suas frequências médias (com o respectivo desvio padrão) e as 

variáveis categóricas, segundo seus valores absolutos e proporções. 

 Para a análise bivariada, a variável idade foi analisada, segundo a média encontrada 

para população e em dois estratos. A escolaridade informada foi agrupada em duas categorias 

para análise univariada e bivariada: até ensino superior incompleto e acima de ensino 
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superior. A renda foi analisada de acordo com os valores per capita, em salários mínimos da 

época em que foi realizada a coleta de dados (R$ 937,00), também foi avaliada, segundo a 

média encontrada. Para análise da situação conjugal, foram agrupadas duas categorias, a dos 

casados e a dos solteiros, divorciados, separados ou viúvos, denominadas neste estudo como: 

com companheiro (a) e sem companheiro (a), respectivamente. 

 O tempo de exercício na função foi analisado como variável contínua, sendo 

observado o comportamento dos dados pelo tempo médio na função para cada grupo. 

 Na análise estratificada, as variáveis: idade; escolaridade; renda per capita familiar; 

tempo na instituição; e carga horária foram reagrupadas em estratos definidos pela média. 

Outras variáveis como categoria profissional, escolaridade e número de empregos também 

foram reagrupadas em dois estratos. O teste qui quadrado (x
2
) foi utilizado para verificar 

diferenças entre os grupos analisados durante a análise bivariada. Foi considerado, na 

avaliação da significância, o valor p≤ 0,05. 

 Após análise dos dados, buscou-se relacionar os achados com o referencial teórico 

abordado, relacionando a importância da organização do trabalho ao estresse e repercussões à 

saúde mental. Tabelas permitiram a descrição de métodos estatísticos de dados relevantes para 

análise.  
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4 RESULTADOS 

 

 Nesta sessão, são apresentados os resultados advindos da descrição dos dados 

referentes à população investigada para posterior discussão. 

  

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E ASPECTOS DA SAÚDE 

 

 Quanto ao perfil sociodemográfico da população, média de idade de 48 anos (DP ± 9,7 

anos), com 47 indivíduos acima da média (55,3%); em relação ao sexo, 62 mulheres (72,9%); 

quanto à cor de pele, 39 mestiços (45,9%), 27 pretos (31,8%) e 19 brancos (22,3%); em 

relação à presença de companheiro (a), 52 possuem (61,2%); quanto à presença de filhos, 60 

possuem (70,6%); no quesito renda familiar, a média ficou entre 4 e 5 salários mínimos, com 

66 profissionais acima dessa média (77,6%); quanto à escolaridade, 53 possuem ensino 

superior completo (62,4%). 

 Quanto a características da saúde do trabalhador, a maioria da população é não 

fumante 74 (87,1%), não etilista 64 (75,3%), dedica tempo ao lazer 59 (69,4%), e não pratica 

atividades físicas regularmente 54 (63,3%).  Em relação a morbidades, 51 (60,0%) não 

possuem hipertensão arterial sistêmica, e 78 (91,8%) não são diabéticos. 

 

4.2 PERFIL LABORAL 

 

 Quanto à categoria profissional, há 65 técnicos/auxiliares de enfermagem (76,5%) e 20 

enfermeiros (23,5%); em relação ao contrato de trabalho, 84 são estatutários (98,8%), 

distribuídos nos seguintes setores: UTI(A) 37 (43,5%), UCO 26 (30,6%), e UTI(B) 22 

(25,9%).  

Em relação a outros empregos, 53 (62,4%) possuem, perfazendo carga horária semanal 

total média de 53 horas (DP ± 20,7 horas), com 51 (60,0%) trabalhadores acima dessa média. 

Quanto ao tempo trabalhado na instituição, a média é de 17 anos (DP ± 8,7 anos), com 50 

(58,8%) funcionários com tempo inferior à média; quanto ao tempo no setor, a média é de 12 

anos (DP ± 7,4 anos), com 44 (51,8%) funcionários com tempo inferior à média.  

Em relação ao turno de trabalho, 42 (49,4%) são plantonistas noturnos, 37 (43,5%) 

plantonistas diurnos e 6 (7,1%) diaristas, com média de permanência no turno em 13 anos 

(DP ± 7,6 anos), sendo 47 (55,3%) com tempo superior à média.  
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4.3 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A prevalência global de suspeição da síndrome de burnout encontrada foi de 40%. 

Considerando-se os pontos de cortes estabelecidos para cada dimensão: esgotamento 

emocional (alto, acima de 27 pontos): 21 (24,7%) suspeitos; despersonificação (alta, acima de 

10 pontos): 16 (18,8%) suspeitos; realização profissional (baixa, acima de 40 pontos): 07 

(08,2%) suspeitos, tabela 2. 

 

Tabela 2: Prevalência de acordo com as dimensões da SB entre trabalhadores de enfermagem, 

de setores intensivos de hospital municipal – RJ/ N=85. 

DIMENSÕES Alto n (%) Médio n (%) Baixo n (%) 

Esgotamento emocional 21 (24,7%) 12 (14,1%) 52 (61,2%) 

Despersonificação 16 (18,8%) 11 (12,9%) 58 (68,2%) 

Realização profissional 58 (68,2%) 20 (23,5%) 07 (08,2%) 

 

Quanto à confiabilidade interna geral da escala, o alfa de Cronbach foi de 0,783. 

Considerando individualmente cada dimensão: o alfa para EE foi de 0,923; para RP 0,822; e, 

para DP 0,683. Tais achados denotam confiabilidade interna do instrumento para avaliação de 

burnout. 

Considerando o critério de diagnóstico de burnout idealizado por Grunfeld e cols. 

(2000), a prevalência da síndrome atingiu 34 (40,0%) trabalhadores de enfermagem, nas 

unidades de terapia intensiva. Sob o critério de Golembiewski, Munzenrider e Carter (1983), a 

prevalência seria de 18,8%, atingindo 16 profissionais de enfermagem. Pelo modelo de 

avaliação de Ramirez e cols. (1996), há ausência de suspeição de SB entre os pesquisados. 

 

4.4 ANÁLISE ENTRE A PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT E AS 

VARIÁVEIS DE INTERESSE 

 

 De acordo com as características selecionadas por este estudo, observa-se nas tabelas 

3, 4 e 5, os resultados das análises bivariadas com a síndrome.  
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Tabela 4: Prevalência de suspeição da SB, segundo variáveis sociodemográficas, entre 

trabalhadores de enfermagem, de setores intensivos de hospital municipal – RJ/ N=85. 
VARIÁVEIS N n % Valor de p 

SOCIODEMOGRÁFICAS     

     

Raça/cor     p=0,689 

Negro  27 09 33,3  

Mestiça 39 17 43,6  

Branco 19 08 42,1  

     
Sexo    p=0,690 

Feminino 62 24 38,7  

Masculino 23 10 43,5  

     
Idade pela média   DP ± 9,7 p=0,991 

Até 48 anos 37 15 40,5  

Acima de 48 anos 47 19 40,4  

     
Escolaridade     p=0,028 

Até ensino superior 32 08 25,0  

Ensino superior ou mais 53 26 49,1  

     
Situação conjugal    p=0,318 

Com companheiro (a) 52 23 44,2  

Sem companheiro (a) 33 11 33,3  

     
Presença de filhos    p=0,331 

Possui filhos 60 22 36,7  

Não possui filhos 25 12 48,0  

     
Faixa de renda     p=0,194* 

Até 5 SM 19 05 26,3  

Acima de 5 SM 66 29 44,0  

     
Legenda: N= total no estrato.  n = número de trabalhadores suspeitos. % = prevalência. 

* Teste de Fisher. 

 

 

 Entre as variáveis sociodemográficas, apenas o grau de instrução esteve associado 

estatisticamente à suspeição da SB. Nesse caso, ter cursado ensino superior (p=0,028). 
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Tabela 4: Prevalência de suspeição da SB, segundo variáveis laborais, entre trabalhadores de 

enfermagem, de setores intensivos de hospital municipal – RJ/ N=85. 

 
VARIÁVEIS LABORAIS N n % Valor de p 

Tempo no hospital   DP ± 8,7 p= 0,177 

Até 17 anos 50 17 34,0  

Acima de 17 anos 35 17 48,6  

     
Tempo no turno    DP ± 7,6  

Até 13 anos  38 15 39,5 p= 0,929 

Acima de 13 anos 47 19 40,4  

     
Tempo no setor   DP ± 7,4  

Até 12 anos  44 18 40,9 p= 0,859 

Acima de 12 anos 41 16 39,0  

     
Outros empregos    p= 0,715 

Sim 53 22 41,5  

Não 32 12 37,5  

      
Turno de trabalho    p=0,850 

Diarista  06 03 50,0  

Plantonista dia  37 14 37,8  

Plantonista noite  42 17 40,5  

     
Carga horária total   DP ± 20,7 p=0,786 

Abaixo de 53h 34 13 38,2  

Acima de 53h 51 21 41,2  

     
Carga horária semanal    DP ± 2,2 p=0,600* 

Abaixo de 30h 01 00 00,0  

Acima de 30h 84 34 40,5  

     
Setores     p=0,520 

UTI(A) 37 13 35,1  

UCO 26 10 38,5  

UTI(B) 22 11 50,0  

     
Tipo de vínculo    p= 0,400* 

Temporário 01 01 100,0  

Permanente 84 33 39,3  

      
Pensamento durante a folga    p= 0,064 

Concordo 55 26 47,3  

Discordo 30 08 26,7  

     
Estresse autorreferido    p= 0,001 

Sem estresse 66 20 30,3  

Estressado 19 14 73.7  

     
Mudança no ambiente    p=0,929 

Sim 48 19 39,6  

Não 37 15 40,5  

     
Categoria profissional     

Auxiliar ou Técnico 65 21 32,3 p=0,009 

Enfermeiro 20 13 65,0  

     
Legenda: N= total no estrato.  n = número de trabalhadores suspeitos. % = prevalência. 

* Teste de Fisher. 

 



40 

 

 

 Quanto às variáveis relacionadas ao trabalho, a categoria profissional enfermeiro 

(p=0,009), e sentir-se estressado (p=0,001) demonstraram associação à suspeição da SB.  

 

Tabela 5: Prevalência da SB, segundo variáveis relacionadas à saúde, entre trabalhadores de 

enfermagem, de setores intensivos de hospital municipal – RJ/ N=85. 

 
VARIÁVEIS RELACIONADAS  

À SAÚDE  

N n % Valor de p 

Prática atividade física regular    p= 0,118 

Sim  31 09 29,0  

Não  54 25 46.3  

     
Prática atividade de lazer     

Sim  59 22 37,3 p= 0,442 

Não  26 12 46,2  

     
Etilista regular      

Sim 21 07 33,3 p= 0,472 

Não  64 27 42,2  

     
Tabagista     

Sim 11 06 54,5 p= 0, 335*  

Não  74 28 37,8  

Legenda: N= total no estrato.  n = número de trabalhadores suspeitos. % = prevalência. 
* Teste de Fisher. 

 

 Entre as variáveis relacionadas à saúde, não foram observadas associações estatísticas 

com a suspeição de SB.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 Nesta sessão, são discutidos os resultados advindos da descrição dos dados referentes 

à população investigada, em relação à literatura nacional e internacional. 

 

5.1 DIMENSÕES DA SÍNDROME E SEUS FATORES ASSOCIADOS 

 

Neste estudo, considerando-se os pontos de cortes estabelecidos para cada dimensão 

da síndrome de burnout, foi constatado que o esgotamento emocional alto afeta 21 (24,7%) 

profissionais. A despersonificação alta atingiu, naquele dado momento, 16 trabalhadores 

(18,8%), e a realização profissional baixa 7 (8,2%) indivíduos. 

Estudo realizado no Peru mostra que o grau de exaustão emocional elevado ocorreu 

para 21,3% (GALLEGOS; TOIA, 2016). Pesquisa desenvolvida na Espanha identificou altos 

valores de EE entre 25,0% dos profissionais de enfermagem (CAÑADAS-DE LA FUENTE 

et al, 2015), valores próximos ao deste estudo. 

Estudo uruguaio evidenciou alto grau de DP entre 16,8% da equipe de enfermagem 

(ESCARÓN; BALADO, 2016). Outra pesquisa identificou 21,9% dos profissionais de 

enfermagem com alto padrão de despersonificação (FERREIRA; LUCCA, 2015), valores 

semelhantes aos resultados encontrados, neste estudo. 

Quanto à baixa RP, foi encontrado valor de 9,6% entre profissionais de enfermagem, 

em pesquisa desenvolvida no Uruguai (ESCARÓN; BALADO, 2016), em estudo realizado na 

Grécia foi de 12,2% (NTANTANA et al, 2017), valores um pouco mais elevados, em relação 

aos deste estudo. 

Neste estudo, considerando o critério de diagnóstico de burnout idealizado por 

Grunfeld e cols. (2000), a prevalência global da síndrome atingiu 34 (40,0%) trabalhadores. 

Pesquisa de Vasconcelos, Martino e França (2018), com profissionais de enfermagem em 

UTI, encontrou prevalência de síndrome de 14,3%. O trabalho de Andolhe e cols. (2015) 

encontrou 12,54% dos pesquisados com suspeição, utilizando o critério de Ramirez e cols. 

(1996). No entanto, valores de prevalência, segundo esses critérios mais específicos, são 

relatados menos frequentemente. Os pesquisadores tendem a expor resultados, de acordo com 

as dimensões da síndrome. Percebe-se que a definição de burnout baseada em três dimensões 

em desequilíbrio concomitantes, possivelmente conduz a subestimação da prevalência, o que 
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vem de encontro à relevância da identificação precoce dos sinais da SB, devido ao seu caráter 

incidioso. 

Quanto às variáveis relacionadas ao trabalho, sentir-se estressado guardou associação 

positiva à suspeição da SB (p=0,001). Sabe-se que por essas características serem subjetivas e 

autorreferidas acabam por estar associadas, uma vez que o desgaste da síndrome conduz à 

percepção exacerbada de estresse na vida cotidiana. Estudos com escalas de avaliação de 

estresse têm mostrado associação do estresse no trabalho com esgotamento profissional (LIN 

et al, 2016, ORGAMBÍDEZ-RAMOS; BORREGO-ALÉS; RUIZ-FRUTOS, 2018). 

Quando as pessoas parecem ser sensíveis ao estresse, podem sentir-se excessivamente 

saturados quando enfrentam demandas laborais cotidianas que seus colegas podem considerar 

normais. A vulnerabilidade afetaria as estratégias de enfrentamento dos profissionais, criando 

expectativas negativas sobre seu desempenho e sobre o ambiente de trabalho. Se os 

profissionais de enfermagem reagirem exageradamente (alta vulnerabilidade), quando as 

demandas estressantes aparecem no trabalho, suas habilidades de enfrentamento e 

autoeficácia são reduzidas, afetando seu desempenho e criando um círculo vicioso: mais 

estresse, pior enfrentamento, pior desempenho e maior estresse. Se esses níveis de estresse se 

tornarem frequentes, é muito provável que a síndrome surja (ORGAMBÍDEZ-RAMOS; 

BORREGO-ALÉS; RUIZ-FRUTOS, 2018). 

Entre as variáveis sociodemográficas, o grau de instrução esteve associado à suspeição 

da SB, ensino superior (p=0,028), assim como a categoria “enfermeiro” (p=0,009). Pesquisas 

demonstram que as pessoas com maior nível de escolaridade possuem maior probabilidade de 

desenvolver a SB (FRANÇA; FERRARI, 2012, LIMA, 2016). 

Estudo realizado com profissionais de enfermagem em hospital no Mato Grosso 

também evidenciou que em relação à escolaridade, houve predominância da síndrome nos 

profissionais com ensino superior completo (FRANÇA; FERRARI, 2012). No entanto, 

pesquisa com trabalhadores de enfermagem de UTI em São Paulo, identificou que a maioria 

dos profissionais que havia concluído o ensino médio apresentou SB. Tais achados conduzem 

a questionar se o fato de pertencer à classe profissional subordinada, em que há exigências e 

demandas, com salários mais baixos, pode influenciar no desenvolvimento da síndrome 

(FERNANDES; NITSCHE; GODOY, 2017). 

 Contudo, indivíduos com maior grau de escolaridade são mais propensos ao 

desenvolvimento da SB, quando comparado àqueles com menor nível. É possível que aqueles 

com maior escolaridade possuam maiores expectativas, quanto ao seu sucesso profissional, 
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além de responsabilidade sobre os demais profissionais de enfermagem de nível 

médio/técnico (LIMA, 2016). Pois, os enfermeiros apresentam intensa sobrecarga emocional 

em seu cotidiano de trabalho, uma vez que são responsáveis por cuidados diretos ao doente 

grave, assim como pelo bom funcionamento do setor. Soma-se a supervisão dos demais 

profissionais de enfermagem, as demandas constantes das chefias, administração hospitalar, e 

outros profissionais da equipe de saúde nas UTI, como médicos e fisioterapeutas. Logo, 

quanto maior o nível educacional maior é a propensão à SB. 

 

5.2 IMPACTO DO BURNOUT NO TRABALHO 

 

5.2.1 Implicações e fatores relacionados à gênese do burnout 

 

 Diferentes fatores podem ser causadores de burnout entre profissionais de enfermagem 

que atuam em UTI, tais como ambiente de trabalho, fatores organizacionais, características 

pessoais, relacionamento interpessoal. 

 Um dos principais fatores que contribuem para o aumento a prevalência de burnout 

entre enfermeiros é o desequilíbrio entre salário e carga de trabalho. Pesquisa realizada no Irã 

apontou que o desequilíbrio entre o salário e a carga de trabalho poderia aumentar, 

consideravelmente, a chance de burnout (REZAEI et al, 2018). 

 As repercussões da crise econômica sobre a saúde da população, em geral, influenciam 

em aumento na maioria das doenças, especialmente problemas de saúde mental, bem como 

aumento do uso de drogas, trauma e suicídio. A despersonificação se correlacionou 

diretamente com a diminuição do salário, em estudo espanhol (SANCHEZ et al, 2017). 

Observam-se, no cotidiano, as dificuldades encontradas pelos profissionais de saúde, de forma 

geral, no cenário atual no estado do Rio de Janeiro o que corrobora as constatações dos 

autores supracitados, o que se potencializa com a dificuldade de enfrentamento coletivo. 

 As relações interpessoais foram apontadas como um dos principais fatores que causam 

burnout. Segundo estudo realizado com enfermeiros de UTI de hospital universitário, o 

profissional atende a muitos pacientes de alta complexidade diariamente, resultado do 

insuficiente número de funcionários. O excesso de tarefas por sujeito demanda a aceleração 

ao realizar as atividades, diminuição do tempo de pausa e aumento na quantidade das relações 

interpessoais. Isso predispõe esses profissionais ao adoecimento, devido ao estresse 

(VASCONCELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018). 
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 A insatisfação com as condições de trabalho, cansaço e sono inadequado também são 

fatores que podem causar burnout. Pesquisa com profissionais atuantes em UTI cirúrgica 

encontrou tal associação. Essas características evidenciam perfil de profissionais que podem 

estar mais suscetíveis ao burnout. Além disso, a capacidade para o trabalho parece 

prejudicada, quando os profissionais vivenciam condições de trabalho desfavoráveis 

(ANDOLHE et al, 2015). 

 

5.2.2 A despersonificacão e o afastamento do cuidado 

 

 A Política Nacional de Humanização (PNH) é política pública no SUS voltada para 

ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização, no âmbito da atenção e da 

gestão da saúde no Brasil (BRASIL, 2004). Entre as diretrizes da PNH, encontra-se a 

valorização do trabalho e do trabalhador. No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a 

promoção de ações que assegurem a participação dos trabalhadores nos processos de 

discussão e decisão, reconhecendo, fortalecendo e valorizando seu compromisso com o 

processo de produção de saúde, e seu crescimento profissional. A gestão coletiva das 

situações de trabalho é critério fundamental para a promoção de saúde, e a prevenção de 

adoecimento (BRASIL, 2004). 

 A despersonificação manifesta-se por atitude cínica e distante, em relação aos 

pacientes, que tem sido interpretada também como mecanismo de proteção. Isto é, dado que a 

síndrome é influenciada pelo contato com os pacientes, com isso, uma forma de reduzir o 

mal-estar é não se comprometer com seus problemas e necessidades. 

 Pesquisa peruana correlacionou negativamente a despersonificação com baixa 

realização profissional, ou seja, quanto maior a despersonificação, menor realização 

profissional. Nesse sentido, a falta de contato dos enfermeiros com a realidade, constitui 

característica da despersonificação, manifestada pela falta de interesse pelo paciente, e 

consequente afastamento do trabalho que é realizado (GALLEGOS; TOIA, 2016). Com isso, 

esse afastamento, mostra-se como “descuidado” aos pacientes; e, consequentemente, pode 

afetar a realização trabalhadores, em suas atividades diárias de cuidado às pessoas. Nesse 

aspecto, a síndrome de burnout influencia negativamente dois aspectos da PNH: a assistência 

e a valorização profissional. Ou seja, a despersonificação afasta o profissional de enfermagem 

do cuidado. E a baixa realização profissional atrapalha a articulação entre os trabalhadores, 

impedindo seu crescimento e satisfação profissional. 
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5.2.3 Possíveis prejuízos à segurança do paciente 

 

 A segurança do paciente versa sobre a melhoria da qualidade nos serviços de saúde e 

na disseminação das boas práticas na assistência (RODRIGUES; SANTOS; SOUZA, 2017). 

A preocupação com a segurança do paciente, compreendida como a redução a um mínimo 

aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde, sendo atributo da 

qualidade do cuidado. A segurança é indispensável para o cuidado de qualidade (SOUSA; 

MENDES, 2014). 

 As UTI são setores específicos que atendem doentes em estado grave de saúde e 

exigem da equipe interdisciplinar muitas competências que, para serem exercidas, necessitam 

de condições adequadas (BALSANELLI; CUNHA, 2013). Eventos adversos podem 

acontecer em qualquer setor da assistência à saúde, mas pacientes em UTI são particularmente 

vulneráveis a essas complicações, em função da própria gravidade, necessidade de decisões 

de alto risco, utilização de arsenal medicamentoso mais complexo, e número elevado de 

procedimentos diagnósticos e intervenções realizadas (NOVARETTI et al, 2014). 

 Na análise dos fatores relacionados aos eventos adversos em pacientes em UTI, 

destaca-se o papel da enfermagem, uma vez que este é o local em que há maior demanda para 

as atividades, exigência de ações rápidas e observação continuada por parte desses 

profissionais. Logo, a sobrecarga de demandas e a ocorrência de SB podem prejudicar a 

percepção de riscos o que pode afetar segurança do paciente (NOVARETTI et al, 2014). 

 Desse modo, a fadiga e o estresse desses profissionais podem interagir para produzir 

qualidade mais baixa do atendimento ao paciente e, em consequência disso, ocorrer o 

aumento da frequência de incidentes clínicos (RODRIGUES; SANTOS; SOUZA, 2017). 

 Quanto à relação entre o burnout e a segurança do paciente, pesquisa indica que 

quanto menor o nível de exaustão emocional, melhor a percepção do clima de segurança e 

maior satisfação no trabalho. Além disso, quanto mais satisfeitos os profissionais estão com o 

trabalho, mais positivo é o clima de segurança (ALVES, GUIRARDELLO, 2016). 

Pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos encontrou associação entre enfermeiros 

com burnout e infecções em sítio cirúrgico e do trato urinário de pacientes. Logo, reduzir o 

burnout entre enfermeiros é estratégia promissora para ajudar a controlar infecções em UTI 

(CIMIOTTI et al, 2012). Ambientes favoráveis à prática profissional da equipe de 

enfermagem podem resultar em menores níveis de exaustão emocional, melhor qualidade do 

cuidado e percepção positiva sobre atitudes de segurança (GUIRARDELLO, 2017).  
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 O burnout pode, indiretamente, pela mediação da qualidade da comunicação em 

equipe, afetar infecções associadas aos cuidados de saúde nas UTI, como resultado da 

qualidade das condições de trabalho, segundo pesquisa italiana (GALLETTA et al, 2016). 

 Ou seja, fatores como insatisfação, comunicação ineficaz, carga de trabalho excessiva 

e ambiente laboral com condições precárias contribuem para o estresse e SB, refletindo no 

cotidiano desses trabalhadores, tornando-os mais vulneráveis a desenvolver assistência 

insegura. Dessa forma, é necessário implementar estratégias de gestão voltadas para a 

segurança do paciente juntamente com a promoção do bem-estar do trabalhador, ambiente e 

condições laborais adequadas a fim de aprimorar o padrão de qualidade dos cuidados 

prestados aos pacientes.  

 

5.2.4 Possível comprometimento na qualidade do cuidado 

  

 Naturalmente, o trabalhador de enfermagem afetado pela síndrome de burnout não 

produzirá cuidado de qualidade, haja vista sua exaustão emocional, que aumenta o desgaste 

físico e emocional; a diminuição da realização profissional, perdendo o sentimento de 

recompensa por seu cuidado prestado; e a despersonificação, que pode levar o profissional a 

ficar emocionalmente mais rígido e tratar pessoas como objetos, afastando-o do cuidado. 

 Pesquisa identificou que existe relação positiva e direta entre autonomia e burnout. 

Quanto maior o senso de autonomia, maior a percepção de realização pessoal, uma vez que o 

maior senso de autonomia pode ter efeito protetor no desenvolvimento do burnout, logo essa 

percepção tem efeito protetor para a baixa realização pessoal (NOGUEIRA et al, 2018). A 

liberdade do enfermeiro para resolver problemas que afetam a qualidade da assistência de 

enfermagem acaba por favorecer ao trabalhador e a qualidade do cuidado. 

 A relação entre as dimensões de burnout e as variáveis de trabalho mostra que o 

esgotamento emocional é maior entre aqueles que percebem o ambiente de trabalho como 

ruim/muito ruim, em comparação com aqueles que o consideram regular, bom/muito bom. O 

mesmo acontece com a despersonificação. Em termos de realização pessoal, essa é maior 

naqueles que consideram seu ambiente de trabalho como bom/muito bom, em comparação 

com aqueles que o percebem como ruim/muito ruim, segundo estudo espanhol (SANCHEZ et 

al, 2017). 

 Estudo chinês identificou que o ambiente de trabalho influencia a satisfação 

profissional, que a satisfação profissional influencia o burnout, e que o burnout afeta 
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negativamente a percepção das enfermeiras sobre o grau de excelência nos serviços de 

enfermagem (LIU; AUNGSUROCH, 2017). Ou seja, tanto a percepção do ambiente de 

trabalho como ruim, como a insatisfação laboral, associam-se ao burnout. Isso quer dizer que 

o burnout influencia diretamente, na diminuição da qualidade do cuidado. 

 Pesquisa na Holanda demonstrou que as demandas de trabalho e o burnout exibiram 

relação com presenteísmo entre enfermeiros. As demandas elevadas de trabalho causaram 

mais presenteísmo, assim como despersonificação, em longo do prazo (DEMEROUTI et al, 

2009, BRBOROVIC et al, 2017). Desse modo, o excesso de trabalho favorece o 

presenteísmo; que, por sua vez, limita a produtividade tanto em quantidade, quanto na 

qualidade do trabalho. Diminui o rendimento físico e mental do trabalhador, aumenta o 

sentimento de desgaste e frieza, bem como a possibilidade de causar prejuízos à atenção no 

desenvolvimento da assistência. 

 Estudo desenvolvido em Taiwan identificou que burnout diminui o compromisso 

profissional. O compromisso profissional foi definido como o grau em que um indivíduo é 

dedicado e orgulhoso de ser membro de uma profissão, e como acredita nos valores e 

objetivos da profissão (CHANG et al, 2017). Isso significa que os profissionais de 

enfermagem com burnout desejam abandonar a instituição onde trabalham, mas não 

gostariam de desistir da enfermagem. Ou seja, buscam melhores condições de trabalho, mas, 

em outras organizações. 

 Em consonância, pesquisa chinesa revelou que profissionais com burnout têm mais 

intenção de abandonar o trabalho (LIU; AUNGSUROCH, 2017). Com isso, forma-se círculo 

vicioso, no qual o trabalhador insatisfeito abandona o trabalho, deixando seus colegas em 

defasagem, até a chegada de novos profissionais naquele ambiente, para que se submetam as 

mesmas condições difíceis de trabalho. 

 

5.2.5 Possível risco à saúde mental e qualidade de vida do trabalhador  

  

 A depressão influi no desempenho profissional do das enfermeiras. Pesquisa em 

Taiwan revelou que os níveis de burnout e depressão ocupacional também foram 

correlacionados positivamente. Em nível organizacional, a depressão aumenta as taxas de 

rotatividade de enfermagem; e, indiretamente, aumenta a carga de trabalho de outras 

enfermeiras. Ao longo do tempo, é formado ciclo periódico de baixa satisfação no trabalho, 

alta rotatividade e recursos humanos insuficientes (LIN et al, 2016). 
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 Foi verificada a correlação entre os escores das dimensões do burnout e o escore total 

de sintomatologia depressiva, pode-se dizer que existiu correlação, em que, quanto maior foi 

o nível de exaustão emocional e de despersonificação, maior a sintomatologia depressiva; e, 

quanto menor a realização profissional (inversamente proporcional), maior a sintomatologia 

depressiva (VASCONCELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018). 

 Pesquisas no Brasil, Estados Unidos e Espanha revelaram impacto do burnout na 

qualidade do sono (ANDOLHE et al, 2015, BAMONTI et al, 2017, SANCHEZ et al, 2017). 

A privação do sono provoca diversos distúrbios, sendo os principais: gastrointestinais; 

cardiovasculares; cognitivos; flutuações de humor; comprometimento do desempenho das 

atividades; pessoais; sociais e do trabalho, pois diminui a capacidade de concentração e 

atenção. Assim, as horas de sono adequadas para a restauração do organismo desgastado pela 

jornada de trabalho parecem contribuir para evitar os sinais e sintomas de desgaste físico, 

sobretudo, do estresse e burnout, citados anteriormente, e são de extrema importância para a 

saúde do indivíduo (ANDOLHE et al, 2015). 

 Quanto às dimensões do burnout em relação a eventos de vida estressantes, estudo 

espanhol evidenciou que os profissionais que experimentaram mudança nas condições de 

trabalho têm maior esgotamento emocional. Ocorre do mesmo modo naqueles que tiveram a 

morte de parente próximo, mudanças na situação econômica, nas atividades sociais e nos 

hábitos alimentares (SANCHEZ et al, 2017). 

 Em pesquisa realizada na Lituânia, a insônia, falta de descanso, nervosismo e cansaço 

foram as queixas mais comuns dos profissionais. A análise revelou que apenas o cansaço 

pode ser considerado sintoma associado ao burnout, todos os outros sintomas não tiveram 

associação estatística (SKOROBOGATOVA et al, 2017). 

 A situação econômica afetou os profissionais de enfermagem na Espanha, de modo 

que, a partir de 2010, muitas administrações aproveitam a situação para reduzir os recursos 

humanos e materiais como medida imediata de poupança, gerando sobrecarga de trabalho e 

piora dos cuidados prestados. Esta medida, adicionada à redução ou congelamento de salários, 

aumento da carga horária, diminuição de pessoal, deteriorou o ambiente de trabalho e 

provocou desmotivação em nível profissional. A síndrome de burnout foi ligeiramente 

superior ao período pré-crise. O esgotamento emocional foi a dimensão mais influente no 

aparecimento da SB, desde o início da crise econômica (SANCHEZ et al, 2017). 
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5.3 POSSÍVEIS MEDIDAS AMENIZADORAS PARA A SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 A síndrome de burnout também é considerada doença ocupacional. Observa-se que a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador se encontra distante de suprir as necessidades 

desses profissionais. É fundamental que sejam adotadas estratégias de enfretamento contra o 

burnout e a sintomatologia depressiva no âmbito ocupacional, uma vez que isso pode refletir 

em prejuízos na qualidade da assistência prestada, assim como na taxa de absenteísmo, que 

leva muitas pessoas a abandonarem seu local de trabalho, gerando prejuízos para o 

empregador, a economia e os cofres públicos (MOURÃO et al, 2017, VASCONCELOS; 

MARTINO; FRANÇA, 2018). 

 Fica evidente, portanto, a necessidade de execução das várias políticas públicas com 

mais eficácia e responsabilidade por parte das autoridades de saúde e dos empregadores. É 

necessário adotar medidas preventivas e o controle de doenças laborais para evitar prejuízos 

desnecessários ao setor previdenciário e à economia do Brasil. 

 Para que haja mudança significativa para os trabalhadores, com aumento de seu bem-

estar, são necessárias intervenções em três aspectos: políticos, institucionais e de qualidade de 

vida no trabalho (SILVA et al, 2017). 

 Quanto aos aspectos políticos, é necessária política de Estado que remodele a 

vigilância em saúde com direções intra e trans-setoriais, na perspectiva de SUS, com a 

inovação de uma nova inteligência de vigilância (RIBEIRO, 2013). Deve-se desenvolver e 

operacionalizar um sistema de informação capaz de captar os indicadores qualitativos e 

apontar determinantes sociais fortalecendo os Cerestes (RIBEIRO, 2013). É essencial a 

valorização profissional, por meio de recompensa: plano de carreira, estímulo para 

qualificação (HENRY, 2014), carga de trabalho e salários adequados (LIU; AUNGSUROCH, 

2017), bem como aprimoramento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, de forma a 

entendê-lo como sujeito ativo e essencial nas definições de preceitos voltados para a seu bem-

estar no trabalho (VASCONCELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018). Fato este que vem sendo 

prejudicado pelas reformas trabalhistas no Brasil, as quais acabam por favorecer o lucro em 

detrimento à estabilidade do trabalhador, na manutenção de seu vínculo empregatício.  

No que tange a instituição, faz-se por necessário que haja a percepção de justiça: com 

o aprimoramento na gestão, reconhecimento profissional (HENRY, 2014). É essencial a 

promoção de ambiente de trabalho saudável, mesmo que o hospital possa ser local insalubre 

(MOSS et al, 2016). Esse processo é mantido com insumos suficientes e adequados para 
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proteção individual, coletiva e para limpeza. Além da criação de estratégias coletivas de 

enfrentamento do estresse no trabalho, como rodas de conversas e reuniões coletivas para 

discussão de pontos que podem ser melhorados na relação humana.  

Além disso, a instituição deve promover a pactuação de metas de cuidado para cada 

paciente internado de alta complexidade (MOSS et al, 2016), assim como participação dos 

enfermeiros nos assuntos administrativos hospitalares (LIU; AUNGSUROCH, 2017). Os 

gerentes de enfermagem devem prestar atenção ao ambiente de trabalho positivo para tornar 

os membros de sua equipe satisfeitos com seu trabalho (LIU; AUNGSUROCH, 2017). Ação 

que pode ser possível, concientizando os profissional dos riscos de burnout e as formas de 

preveni-lo ou diminuí-lo (SKOROBOGATOVA et al, 2017), até mesmo por meio da 

educação permanente. Com isso, há o empoderamento dos trabalhadores para lidar com os 

possíveis traumas insidiosos laborais (SKOROBOGATOVA et al, 2017). 

Tais ações são facilitadas quando há articulação entre universidades, as instituições e 

serviços de saúde, favorecendo programas e treinamento promovidos para minimizar o 

burnout (MAROTO; APARICIO-ZALDIVAR, 2017). 

 Sobre a qualidade de vida no trabalho, alguns fatores devem ser destacados como a 

carga de trabalho: tempo de descanso pós-refeições; aumentar delegação de serviços e espírito 

de equipe; aumentar autocuidado fora do ambiente de trabalho, tecnologia e treinamento para 

reduzir tal carga. Assim como a percepção de controle sobre as atividades: oferecer suporte 

aos profissionais, colocar um mural para anotações dos pacientes e familares, cuidado pastoral 

aos trabalhadores e familiares. Fortalecimento dos laços em equipe: incentivar as equipes a 

expressar sentimentos, aumentar interação nas rotinas diárias (HENRY, 2014, SILVA et al, 

2017); tal fator apoia os valores aos membros da equipe e possibilita a execução de técnicas 

de redução de estresse, meditação, relaxamento (MOSS et al, 2016). 

 As medidas de equilíbrio entre trabalho e vida devem ser incentivadas como: hobbies, 

família e atividades sociais. Medidas de autocuidado são bem vindas como: garantir descanso, 

exercícios e hábitos alimentares saudáveis adequados (SILVA et al, 2017, MOSS et al, 2016). 

A formulação de boas relações entre médicos e profissionais de enfermagem também é 

reportada como essencial para amenizar o estresse no trabalho (LIU; AUNGSUROCH, 2017); 

até porque auxiliam no suporte social, resiliência e estratégias de enfrentamento adaptativo 

para o estresse relacionado ao trabalho (MAROTO; APARICIO-ZALDIVAR, 2017). 

 É válido salientar a importância do desenvolvimento de estratégias em três aspectos 

que permitam a prevenção, o tratamento adequado e a intervenção nos casos de ocorrência de 
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burnout, uma vez que proporcionarão, dentre outros benefícios, melhorias à saúde e à 

qualidade de vida do trabalhador. Essas estratégias permitirão o alcance de maior qualidade 

dos cuidados prestados, beneficiando os trabalhadores, os pacientes e as organizações de 

saúde. 

 

5.4 LIMITAÇÕES 

 

 Por tratar-se de estudo epidemiológico transversal, não foi possível associar a 

exposição da doença e período de investigação, determinar risco absoluto e duração da 

doença. 

 Também houve dificuldade de adesão de alguns participantes quanto à coleta de 

dados, ocorrida no mês de janeiro de 2018, no qual muitos trabalhadores estavam de férias. 

Assim como a dinâmica de trabalho complexa nos setores de terapia intensiva do hospital, 

especialmente nos plantões noturnos, optou-se pela realização de cálculo amostral, em vez do 

levantamento do tipo censo, como era inicialmente proposto. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A prevalência global da síndrome de burnout foi de 40%, ou seja, dos 85 profissionais 

de enfermagem atuantes em unidades de terapia intensiva, 34 estão entre os suspeitos para a 

síndrome. Considerando-se os pontos de corte estabelecidos para cada dimensão, 

encontraram-se 21 (24,7%) trabalhadores com alto nível de esgotamento emocional, 16 

(18,8%) profissionais de enfermagem com elevado grau de despersonificação e 7 (08,2%) 

funcionários com baixos níveis de realização profissional. 

 Quanto à análise bivariada, realizando as associações entre a prevalência da SB e as 

variáveis de interesse, foram encontradas algumas características entre a população 

pesquisada e a suspeição da referida síndrome. Entre as variáveis sociodemográficas, apenas o 

grau de instrução esteve associado positivamente à suspeição da SB. Nesse caso, ter cursado 

ensino superior (p=0,028). Quanto às variáveis relacionadas ao trabalho, a categoria 

profissional e estresse autorreferido guardaram associação positiva à suspeição da SB. Ser 

enfermeiro (p=0,009) e sentir-se estressado(p=0,001).  

 A síndrome de burnout pode ser desencadeada por diferentes fatores, tais como 

ambiente de trabalho, fatores organizacionais, características pessoais, relacionamento 

interpessoal, deixando o profissional de enfermagem esgotado, frio e insatisfeito com seu 

trabalho. 

 Logo, o burnout pode gerar prejuízos aos cuidados prestados aos pacientes, 

especialmente nos setores fechados. A despersonificação pode levar o profissional a se tornar 

frio, afastando-o da essência da enfermagem, o cuidado. Além disso, o esgotamento físico e 

emocional dos trabalhadores pode induzi-los ao erro, negligência, falta de zelo, irritabilidade, 

deste modo, repercutindo negativamente na qualidade da assistência prestada e à segurança do 

paciente. 

 Além do mais, os prejuízos do burnout extrapolam a esfera profissional, podendo 

causar prejuízos na qualidade de vida, com os seguintes sintomas: depressão; distúrbios 

gastrointestinais; cardiovasculares; cognitivos; flutuações de humor; comprometimento do 

desempenho das atividades; diminuição da capacidade de concentração e atenção; sono 

prejudicado, entre outros. 

Deste modo, são imperativos esforços em suprir as necessidades desses profissionais. 

Há necessidade de execução das várias políticas públicas com mais eficácia e 

responsabilidade por parte das autoridades de saúde e dos empregadores. É necessário adotar 
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medidas preventivas e de controle de doenças laborais. Propõe-se  intervenções em três 

aspectos: políticos, institucionais e de qualidade de vida no trabalho, para que haja mudança 

significativa para os trabalhadores, com aumento de seu bem-estar. 
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
  QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DO TRABALHADOR     
Pesquisa sobre as condições de saúde e trabalho 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTRUÇÕES:           
 
Para completar o questionário, pedimos a você para responder às perguntas que se seguem. 
Responda após ler devagar cada pergunta, até o final, e todas as opções de resposta. Escreva as respostas nas 
lacunas ou marque com “X” a resposta desejada. 
Todas as respostas contidas aqui são anônimas e não há como identificar o autor, por isso sinta-se à vontade para 
preencher o questionário e expor sugestões. 
Qualquer dúvida, consulte o entrevistador. 
 
Obrigado pela colaboração! 
 
BLOCO A - Trabalho          

 

PERGUNTAS SOBRE SEU TRABALHO 

 
A1 Qual a sua categoria profissional na instituição onde trabalha:  

1 [    ] enfermeiro   2 [    ] técnico/auxiliar de enfermagem   
 
A2 Seu contrato de trabalho é: 

1 [    ] servidor administraçao direta  2 [    ] outros 
 
A3 Quanto tempo você trabalha nesta instituição? ________ anos 
 
A4 Sua carga horária semanal, nesta instituição, totaliza quantas horas? ________ 
 
A5 Você possui outros empregos? 

 1 [    ] sim     
 0 [    ] não  (VÁ PARA A9)  
 
A6 Quantos outros empregos você possui? ________ 
 
A7 Este (s) emprego(s) são da mesma natureza? (mesmo tipo de trabalho?)  

1 [    ] sim     
0 [    ] Não. Qual tipo de trabalho? ____________________________________________________ 
 
A8 Somadas todas as horas trabalhadas em suas atividades, quantas horas você trabalha por semana? _________ 
 
A9 Qual seu turno de trabalho? 

1 [     ] diarista 
2 [     ] plantonista dia 
3 [     ] plantonista noite 
 

A10 Há quanto tempo nesse turno? ________ anos 

 

Código do questionário: ______________ 

Entrevistador/Pesquisador: ___________________ 

LOCAL: __________________ 

Data: _____/_____/_____ 
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A11 Podendo escolher entre permanecer neste horário ou trocar para outro horário existente nesta empresa, o que 
você decidiria? 

0 [    ] nunca sairia  1 [    ]sairia imediatamente 
2 [    ]sairia em algum momento 3 [    ] indiferente 
 
A12 Qual é o nome do seu setor de trabalho? ____________________________________________________ 
 
A13 Quanto tempo você trabalha nesse setor? ________ anos 
 
A14. Você trabalha regularmente em plantões noturnos? 

1 [    ] Sim  
0 [    ] Não (VÁ PÁRA A19)  
 
A15. Há quanto tempo você trabalha à noite ________ anos.       
 
A16. Qual o principal motivo que o(a) levou a trabalhar à noite? 

1 [    ] imposição do serviço  2 [    ] para conciliar com outro emprego 
3 [    ] para conciliar com o estudo  4 [    ] para conciliar com o cuidado de casa/filhos 
5 [    ] porque gosta   6 [    ]para aumentar os rendimentos 
7 [    ] não sabe/ não lembra.  8 [    ] outro. _______________________________ 
 
A17. Quando você trabalha à noite é permitido dormir ou descansar?  

1 [    ] Sim. 
0 [    ] Não. 
 
A18. Em relação a este horário para dormir ou descansar durante o turno, você diria que na maior parte das vezes: 

1 [    ] somente descansa (não consegue dormir) 
2 [    ] dorme por cerca de ________ horas 
0 [    ] não dorme, nem descansa 
 
A19. Já pensou em abandonar o seu emprego? 

0 [     ] Não, nunca  
2 [     ] Sim, mas não penso mais Por quê? _________________________________________________________________ 
3 [     ] Sim, ainda penso  Por quê? _________________________________________________________________ 
 
A20. Você mudaria algo no seu ambiente de trabalho? 

1 [    ] Sim. O que seria? __________________________________________________________________________________ 
0 [    ] Não. 
 
A21. Como esse fator influencia seu trabalho? 

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

FAREMOS, A SEGUIR, ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE SEU TRABALHO NA INSTITUIÇÃO 

 
 A seguir, por favor, responda até que ponto você concorda ou discorda das afirmativas sobre o seu ambiente de 
trabalho  

 
A22. Aspectos relacionados ao trabalho: 

 

 Sempre  Às vezes Raro   Nunca 

a) Com que freqüência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita rapidez? 1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

b) Com que freqüência você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito em pouco 
tempo)? 

1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

c) Seu trabalho exige demais de você? 1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

d) Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho? (questão 
reversa) 

1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

e) O seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? 1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

f) Você tem possibilidade de aprender coisas novas em seu trabalho? 1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

g) Seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados? 1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

h) Seu trabalho exige que você tome iniciativas?  1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

i) No seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas? (questão reversa) 1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

j) Você pode escolher COMO fazer o seu trabalho?  1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 
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l) Você pode escolher O QUE fazer no seu trabalho?  1 [     ] 2[     ] 3 [     ]  4 [     ] 

 
 
 
 
 
A23. A seguir, por favor, responda até que ponto você concorda das afirmativas sobre o seu ambiente de trabalho 

 

 Sobre o apoio que você recebe no trabalho 
  

Concordo 
Totalmente 

+ 

Concordo 
mais  
que 

discordo 
+ ou- (+) 

Discordo 
mais  
que 

concordo 
+ ou- (-) 

Discordo 
Totalmente 

- 

a)Existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho         
1  2  3  4  

        

b)No trabalho, nos relacionamos bem uns com os outros 
                

1  2  3  4  
        

c)Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho 
        

1  2  3  4  
        

d)Se eu não estiver em um bom dia, meus colegas me compreendem 
        

1  2  3  4  
        

e)No trabalho eu me relaciono bem com meus chefes 
        

1  2  3  4  
        

f)Eu gosto de trabalhar com meus colegas 
        

1  2  3  4  
                

 
A24. Dimensões referentes aos aspectos de seu trabalho 

 Nunca Poucas 
vezes 

Poucas 
vezes ao 
mês 

1 x por 
semana 

Poucas 
vezes por 
semana 

Sempre  

a) Sinto que meu trabalho está me desgastando. (EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

b) Quando termino minha jornada de trabalho sinto-me 
esgotado (a).(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

c) Quando me levanto pela manhã e me deparo com outra 
jornada de trabalho, já me sinto esgotado (a).(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

d) Sinto que estou trabalhando demais. (EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

e) Sinto-me frustrado(a) com meu trabalho.(EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

f) Sinto-me como se estivesse no limite de minhas 
possibilidades. (EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

g) Sinto-me emocionalmente decepcionado(a) com meu 
trabalho.(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

h) Sinto que trabalhar todo o dia com pessoas me cansa.(EE) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

i) Sinto que trabalhar em contato direto com pessoas,todo o dia, 
me estressa.(EE) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

j) Sinto que estou exercendo influência positiva na vida de 
pessoas através do meu trabalho. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

k) Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse 
trabalho.(RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

l) Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável em 
meu trabalho.(RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

m) Sinto que, no meu trabalho, os problemas emocionais são 
tratados de forma adequada. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

n) Sinto-me estimulado depois de haver trabalhado diretamente 
com quem tenho que atender.(RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

o) Sinto-me com muita energia no meu trabalho. (RP) 0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

p) Sinto que trato com muita eficiência os problemas das 
pessoas as quais tenho que atender. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

q) Sinto que posso entender facilmente as pessoas que tenho 
que atender. (RP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

r) Sinto que me tornei mais duro(a) com as pessoas, desde que 
comecei este trabalho. (DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

s) Fico preocupado(a) que este trabalho esteja me enrijecendo 
emocionalmente.(DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 
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t) Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as 
pessoas as quais tenho que atender profissionalmente.(DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

u) Sinto que estou tratando algumas pessoas com as quais me 
relaciono no meu trabalho como se fossem objetos 
impessoais.(DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

v) Parece-me que os beneficiados com meu trabalho culpam-
me por alguns de seus problemas. (DP) 

0 [     ] 1 [     ] 2 [     ] 3 [     ] 4 [     ] 5 [     ] 

 
      
A25. Geralmente, não consigo parar de pensar no trabalho durante a folga.  

1 [     ] Concordo          2 [     ] Discordo      3 [     ] às vezes penso  
 
A26. Em relação ao estresse no trabalho, você se considera:  

1 [     ] Nem um pouco estressado (a)  2 [     ] Um pouco estressado (a) 
3 [     ] Estressado     4 [     ] Muito estressado  
 
 
BLOCO B – Perfil Sociodemográfico        
 

Para melhor entendermos seu perfil sócio-demográfico, precisamos de alguns dados pessoais para esta 
pesquisa. Qualquer informação daqui não terá ligação com sua identidade. 

 
B1. Quantos anos você tem? ________ anos 

 
B2. Sexo: 

1 [     ] feminino     2 [     ] masculino  
 
B3. O censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e indígena para classificar a cor ou raça das 
pessoas. Se você tivesse que responder ao Censo do IBGE hoje, como se classificaria a respeito de sua cor ou raça?  

1 [     ] Preta/negra 2 [     ] Parda  3 [     ] Branca         4 [     ] Amarela          5 [     ] Indígena 
 
B4. Qual a sua situação conjugal atual?  

1 [     ] Casado(a), ou vive em união.  2 [     ] Separado(a) ou vive divorciado. 
3 [     ] Viúvo(a).     4 [     ] Solteiro(a) (nunca se casou ou vive em união) 
 
B5. Você tem filhos? 

1 [     ]  Sim       0 [     ]  Não (VÁ PARA B8)  
 
B6. Quantos filhos você possui? ________ 

   
B7. Seus filhos vivem com você? 

1 [     ]  Sim           0 [     ]  Não 
 
B8. O salário mínimo atual é de R$ 937,00, quantos salários mínimos somam, no total, levando em consideração todos 
os ganhos financeiros de sua família? 

1 [     ] Até 1 salário     (até R$ 937)    2 [     ] Entre 1 e 2 SM  (de R$ 937 a 1874) 
3 [     ] Entre 2 e 3 SM  (de R$ 1874 a 2811)   4 [     ] Entre 3 e 4 SM  (de R$ 2811 a 3747) 
5 [     ] Entre 4 e 5 SM  (de R$ 3748 a 4685)   6 [     ] Entre 5 e 6 SM  (de R$ 4685 a 5662) 
7 [     ] Entre 6 e 7 SM  (de R$ 5622 a 6559)   8 [     ] Acima de 7 SM  (acima de R$ 6559) 
 
B9. Qual é a sua escolaridade? (marque o maior grau de instrução que possuir) 

1 [     ] Ensino fundamental incompleto. 2 [     ] Ensino fundamental completo. 
3 [     ] Ensino Médio incompleto.   4 [     ] Ensino Médio completo.  
5 [     ] Ensino Superior incompleto.  6 [     ] Ensino Superior completo.  Qual? __________________________ 
 
BLOCO C – Saúde Física e Emocional        

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE SUA SAÚDE FÍSICA E EMOCIONAL: 

 

GRUPO DE SINTOMAS Sim Não   

Grupo 1     

C1 Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado(a) 1 [     ] 0 [     ]   

C2 Assusta-se com facilidade 1 [     ] 0 [     ]   

C3 Tem se sentido triste ultimamente 1 [     ] 0 [     ]   

C4 Tem chorado mais do que de costume  1 [     ] 0 [     ]   
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Grupo 2     

C5 Tem dores de cabeça freqüentes  1 [     ] 0 [     ]   

C6 Dorme mal 1 [     ] 0 [     ]   

C7 Tem sensações desagradáveis no estômago  1 [     ] 0 [     ]   

C8 Tem má-digestão  1 [     ] 0 [     ]   

C9 Tem falta de apetite  1 [     ] 0 [     ]   

C10Tem tremores nas mãos  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 3     

C11 Cansa-se com facilidade  1 [     ] 0 [     ]   

C12 Tem dificuldade em tomar decisões  1 [     ] 0 [     ]   

C13 Tem dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias 1 [     ] 0 [     ]   

C14 Tem dificuldades no serviço (o trabalho é penoso e causa sofrimento) 1 [     ] 0 [     ]   

C15 Sente-se cansado o tempo todo  1 [     ] 0 [     ]   

C16 Tem dificuldade de pensar com clareza  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 4     

C17 É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida  1 [     ] 0 [     ]   

C18 Tem perdido o interesse pelas coisas  1 [     ] 0 [     ]   

C19 Tem tido a idéia de acabar com a vida  1 [     ] 0 [     ]   

C20 Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo 1 [     ] 0 [     ]   

 
BLOCO D –  Antecedentes e Hábitos de vida        

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS A RESPEITO DE SEUS HÁBITOS DE VIDA 

 
 

D1. Você é fumante de cigarros? 

1 [    ] Sim.  0  [     ] Não.  
 
D2. Você consome bebidas alcoólicas atualmente (mínimo 1x/semana)? 

1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
 

D3. Você tira tempo para atividades de hobby, lazer (mínimo 1x/semana)? 

1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
 

D4. Você pratica atividade física para melhorar sua saúde, condição física ou com objetivo estético ou de lazer em uma 
semana habitual de trabalho (mínimo de 3x/semana por 30min)?  

1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
 

 
BLOCO E –  Saúde e Bem-Estar       _____________ 
 

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE SUA SAÚDE E SEU BEM-ESTAR 

 
E1. Alguma vez, algum profissional da saúde lhe disse que você tem ou teve hipertensão? 

1 [    ] Sim, apenas uma vez.  2 [    ] Sim, mais de uma vez em dias diferentes 
3 [    ] Sim, apenas durante a gravidez       0 [    ] Não (VÁ PARA E5) 
 
E2. Tratou ou trata sua hipertensão? 

0 [    ] Nunca tratou   1 [    ] Trata continuamente 
2 [    ] Tratou mas não trata mais               3 [    ] Trata, apenas se a pressão se eleva  
7 [    ] Não sabe/ não lembra 
 
E3. Que tipo de tratamento para hipertensão está fazendo? 

1 [    ] Só cuidados com a dieta    2 [    ] Só cuidados com a dieta e exercícios 
3 [    ] Medicamentos e cuidados com a dieta 4 [    ] Medicamentos, cuidados com a dieta e exercícios  
5 [    ] Outros. Qual? _______________________________________________________________ 

 
E4. Por que nunca tratou ou parou de tratar sua hipertensão? [pode haver mais de 1 opção]  
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1 [    ] Não achou necessário                        2 [    ] remédios muito caros           
3 [    ] Não sente nada                                 4 [    ] Remédios deram reação            
5 [    ] Nunca mais mediu a pressão              6 [    ] Basta ficar tranqüilo (a) 
7 [    ] Orientação médica    8 [    ] Outro motivo. Qual?______________________________ 
 
E5. Quando você verificou sua pressão pela última vez? 

1 [    ] Há ________ anos ________ meses.      
7 [    ] Não sabe / não lembra                
0 [    ] Nunca mediu 
 
E6. Alguma vez, algum profissional da saúde lhe disse que você está ou esteve com glicemia elevada? 

1 [    ] Sim, apenas uma vez.               2 [    ] Sim, apenas durante a gravidez.  
3 [    ] Sim, mais de uma vez em dias diferentes.        0 [    ] Não (VÁ PARA E10) 
 
E7. Tratou ou trata sua diabetes? 

0 [    ] Nunca tratou   1 [    ] Trata continuamente 
2 [    ] Tratou mas não trata mais               3 [    ] Trata, apenas se a glicemia se eleva  
7 [    ] Não sabe/ não lembra 
 
E8. Em caso de ser diabético: Faz algum tipo de tratamento? 

1 [    ] Só cuidados com a dieta    2 [    ] Só cuidados com a dieta e exercícios 
3 [    ] Medicamentos e cuidados com a dieta 4 [    ] Medicamentos, cuidados com a dieta e exercícios  
5 [    ] Outros. Qual? _______________________________________________________________ 
 
E9. Por que nunca tratou ou parou de tratar sua diabetes? [pode haver mais de 1 opção]  

1 [    ] Não achou necessário                        2 [    ] remédios muito caros           
3 [    ] Não sente nada                                 4 [    ] Remédios deram reação            
5 [    ] Nunca mais mediu a pressão              6 [    ] Basta ficar tranqüilo (a) 
7 [    ] Orientação médica    8 [    ] Outro motivo. Qual?______________________________ 
 
E10. Quando foi a última vez que você fez exame para medir a glicose? 

1 [    ] Há ________ anos ________ meses.      
7 [    ] Não sabe / não lembra                
0 [    ] Nunca mediu 
 
 
 
 

FATORES INVESTIGADOS VALORES ENCONTRADS PARÂMETROS DE NORMALIDADE 

E11 Minha pressão arterial    120/ 80 mm Hg 

E13 Meu peso  Não se aplica 

E14 Minha altura  Não se aplica 

E15 Meu índice de massa corpórea  Entre 18,5 e 24,9 

E16 Meu grau de estresse  Baixo 
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto: Síndrome de burnout entre profissionais de enfermagem em unidades de terapia 

intensiva. 

 

Nome do participante da pesquisa: __________________________________________________. 

Idade: _____________ anos  

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Síndrome de burnout 

entre profissionais de enfermagem em unidades de terapia intensiva”, de responsabilidade do 

pesquisador Rafael da Silva Soares, por ser profissional de enfermagem e estar exposto a riscos 

psicossociais da organização do trabalho. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a qualidade de vida e o bem-estar dos trabalhadores de 

um hospital de emergência de grande porte, observando a ocorrência de transtornos mentais comuns, 

grau de estresse e síndrome de burnout. 

Para a coleta dos dados será aplicado questionário com 52 perguntas sobre variáveis 

sociodemográficas, laborais, de estilo de vida e estresse laboral, a ser realizado em cerca de 30 

minutos, que ajudarão a alcançar os objetivos da pesquisa. 

Essa pesquisa tem como possíveis riscos: cansaço, desconforto emocional, ou possíveis transtornos 

psicológicos, que possam emergir durante a entrevista. Caso isso ocorra, o entrevistado poderá pedir 

para interromper a entrevista em qualquer momento, bem como o mesmo será ouvido e acolhido nesse 

processo de entrevista. O orientador do projeto é psicólogo e enfermeiro. Além disso, os trabalhadores 

poderão ser encaminhados aos médicos e psicólogos presentes no serviço para avaliação, se necessário. 

Esta pesquisa trará contribuições importantes para melhor rendimento profissional e poderá 

indicar se o participante possui agravos à minha saúde (diagnóstico situacional), bem como fornecerá 

conhecimento sobre estressores laborais, possíveis medidas protetivas e contribuição na melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores, inclusive nos cuidados prestados; aprimorar a qualidade do binômio 

trabalhador-trabalho, formação do profissional de saúde. 

Sua participação no estudo não implicará em custos, estes estarão a cargo do pesquisador. 

Serão fornecidas respostas ou esclarecimentos a quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; O participante tem a liberdade de 

retirar seu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isso traga 

algum prejuízo para o mesmo. 

Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a privacidade do 

participante (os dados colhidos serão armazenados em bancos de dados e utilizados exclusivamente 

pelos pesquisadores por um período de seis anos; posteriormente as informações serão deletadas 

permanentemente do computador e os impressos serão picotados); Serão fornecidas informações 

atualizadas aos participantes da pesquisa durante o estudo. 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, concordo em participar do estudo 

intitulado “Síndrome de burnout entre profissionais de enfermagem em unidades de terapia intensiva”. 

Eu fui completamente orientado por Rafael da Silva Soares, que está realizando o estudo, de acordo 

com sua natureza, propósito e duração. Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além 

disto, ele me entregou uma via da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me 

deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. Após a 

leitura do termo de consentimento, concordo em cooperar com este estudo e informar a equipe de 

pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada. Estou ciente que sou livre para 
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sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar, sem que isso acarrete em qualquer prejuízo para 

mim. Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas 

envolvidas no estudo com autorização delegada do pesquisador. Estou recebendo uma via assinada deste 

Termo. 

 

Pesquisador:       Nome: _________________________________________________ 

                            Data: _________________________________________________ 

                            Assinatura: _____________________________________________ 

 

Participante da Pesquisa: Nome: _________________________________________________ 

                            Data: _________________________________________________ 

                            Assinatura: _____________________________________________ 

Contatos com os pesquisadores 

Pesquisador Responsável: Rafael da Silva Soares. 

Instituição a que pertence: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 38571845 - (21) 992932139 - (21) 981859660 

Email: rafaeldasilvasoares@hotmail.com ou rafaelsoares@id.uff.br 

 

Orientador: Enéas Rangel Teixeira. 

Instituição a que pertence: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 979949642 

Email: eneaspsi@hotmail.com  

 

Co-orientador: Jorge Luiz Lima da Silva. 

Instituição a que pertence: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato  

 do Pesquisador: (21) 980273741 

Email: jorgeluizlima@gmail.com  

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com os seguintes 

Comitês de Ética para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 

informações: Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 

Pedro, situado à Avenida Marquês do Paraná 303, prédio anexo, 4º andar, Centro, Niterói, RJ. CEP 

24033-900. Telefone: (21) 26299189. E-mail: etica@vm.uff.br. Site: http://www.cep.uff.br. Também 

poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro, situado à Rua Evaristo da Veiga 16, 4º andar, Sala 401, Centro, RJ. CEP: 20031-040. 

Telefone: (21) 22151485. E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br ou cepsmsrj@yahoo.com.br. Site: 

www.prefeitura.rio/web/sms/comite-de-etica-em-pesquisa. 
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Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.320.774

DADOS DO PARECER

Trata-se de um projeto de pesquisa de dissertação de mestrado, onde o pesquisador aponta que “A

síndrome de burnout (SB) surge como consequência grave do estresse, despertou a atenção do Ministério

do Trabalho e foi classificada como motivo de afastamento, reconhecida pelo Ministério da Previdência

Social e com registro na Classificação Internacional de Doenças (CID). Tais afirmativas mostram o

reconhecimento do estresse, suas consequências, sua magnitude e transcendência para a saúde coletiva.

Portanto, este projeto pretende aprofundar a discussão de forma a contribuir para o grupo de trabalhadores

em vulnerabilidade, bem como trazer o foco para o âmbito da saúde do trabalhador”. Pois, “no cenário

contemporâneo, as formas de adoecer e morrer dos trabalhadores estão se remodelando e ganhando maior

complexidade, o que exprime o crescimento de doenças como fadiga física e mental e outras manifestações

de sofrimento relacionadas ao trabalho. (SANTOS; LACAZ, 2011, DIAS; HOEFEL, 2005). O trabalhador

atual utiliza menos tempo para cuidar de sua própria saúde, dedicando-se excessivamente ao trabalho, para

que dessa forma consiga manter-se participante e ativo em um contexto cada vez mais exigente e

competitivo. A globalização incorpora ao indivíduo um novo modo de vida. Este, baseado em uma lei de

sobrevivência que exige dedicação, criatividade, empenho e habilidades específicas (MUROFUSE;

ABRANTES; NAPOLEÃO, 2005).” Além disso, “Os setores fechados do hospital são

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189

Página 01 de  06



UFF - HOSPITAL
UNIIVERSITÁRIO ANTÔNIO
PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 2.320.774

unidades onda há reduzida interação com os demais setores é onde se encontram os pacientes internados

que mais necessitam de cuidados diretos e intensivos, pois correm risco iminente, assim temos como

exemplo as Unidades de Terapia Intensiva de Adultos e Neonatal e a Unidade Coronariana (UCO). A morte

é fato intrínseco dos hospitais e requer rigoroso controle emocional da equipe com seus pacientes e

familiares (SANTOS et al, 2010, FOGAÇA et al, 2008). Portanto, há a exigência de habilidades e extrema

atenção dos profissionais, não só técnica, pois, além de tudo, são muitos pacientes nesta mesma situação.

Além dos pacientes, os profissionais de enfermagem atuantes neste setor, sofrem com demandas no

trabalho, situações de urgência, onde muitas vezes fica prejudicada devido à falta de recursos materiais e o

déficit de pessoal qualificado. A sobrecarga pode ocasionar relações interpessoais conflituosas e juntando

todos esses fatores, temos um profissional exposto a fatores considerados estressores e que levam ao

esgotamento emocional e físico, interferindo na saúde (PEREIRA; MIRANDA; PASSOS, 2009, MENEGHINI;

PAZ; LAUTERT, 2011). A enfermagem possui jornadas de trabalho na maioria das vezes exaustiva, devido

ao grande volume de pacientes e o pouco tempo de descanso. Assim, possuem seus padrões de sono,

alimentação e atividades sociais alteradas, principalmente em plantões noturnos. E, muitas vezes, esses se

dedicam a mais de um emprego, devido aos salários não compatíveis com a realidade social (DE FRANÇA;

FERRARI; FERRARI; DORNELLES, 2012). Os problemas ocasionados por esses fatos tornam-se

evidentes. São obtidos pela labuta diária associado ao estilo de vida dos profissionais e ao ter interferência

na qualidade de vida, ocorre a mudança nas atitudes. Podemos então perceber que esses fatores exercem

impactos tanto biológicos quanto no lado comportamental e profissional deste indivíduo.”

Hipótese:

A síndrome pode predispor enfermeiros a piores condições de saúde, favorecendo ao círculo vicioso, o que

pode levar à má-qualidade da assistência ao paciente e aumento dos gastos organizacionais.

Metodologia Proposta:

Segundo o pesquisador, “a pesquisa se dará através de um estudo epidemiológico descritivo. Os estudos

seccionais possuem característica descritiva em epidemiologia, entretanto em virtude da busca da

associação estatística. O instrumento utilizado será questionário estruturado com perguntas fechadas. No

primeiro contato serão explicados os propósitos da pesquisa e apresentação do consentimento livre e

esclarecido. Cada participante preencherá o documento,
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pois em se tratando de pesquisa envolvendo seres humanos o Conselho Nacional de Saúde (Resolução

CNS 466/2012, de 12 de dezembro de 2012) exige que o sujeito integrante do grupo a ser pesquisado

conheça o estudo e dê consentimento às regras do mesmo. Em seguida, será iniciada a entrevista com

base no roteiro”. O local de pesquisa identificado pelo pesquisador é o Hospital Municipal Souza Aguiar,

com previsão de participação de 150 profissionais de enfermagem, sendo utilizado escalas  específicas e

validadas  para o estudo.

Objetivo Primário:

-Descrever a prevalência da SB entre profissionais de enfermagem de setores fechados;

Objetivo da Pesquisa:

Segundo o pesquisador,

Riscos:

Possíveis ricos, tais como cansaço, desconforto emocional, ou possíveis transtornos psicológicos, podem

emergir durante a entrevista. Caso isso ocorra, o entrevistado poderá pedir para interromper a entrevista em

qualquer momento, bem como o mesmo será ouvido e acolhido nesse processo de entrevista. O orientador

do projeto é psicólogo e enfermeiro. Além disso, os trabalhadores poderão ser encaminhados ao médicos e

psicólogos presentes no serviço para avaliação, se necessário.

Benefícios:

Os benefícios da pesquisa são: diagnóstico situacional, conhecimento sobre estressores laborais, possíveis

medidas protetivas e contribuição na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, inclusive nos

cuidados prestados. Aprimorar a qualidade do binômio trabalhador-trabalho, formação do profissional de

saúde.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Estudo de grande relevância junto à profissionais de saúde, os quais diante de fatores estressores

encontram-se vulneráveis ao próprio adoecimento.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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É indispensável que estudos, não só de prevalência, componham evidências para prevenção e apoio aos

profissionais com risco à Síndrome de Burnout.

Entretanto, este parecer é referente ao cumprimento de pendências do Parecer 2.237.591, a saber:

1-Esclarecer se o Instrumento de Coleta de Dados, exceto a adaptação da Escala Maslach Burnout

Inventory (MBI) conforme mencionado, foi desenvolvido em sua totalidade pelo pesquisador;

Em resposta, o pesquisador esclarece que “ o instrumento utilizado será questionário estruturado com

perguntas fechadas, elaborado pelos próprios pesquisadores. Tal questionário contém a versão traduzida e

validada para o português do Maslach Burnout Inventory (MBI), que mesurará a síndrome de burnout

(TAMAYO; TRÓCCOLI, 2009, TAMAYO, 2009, TAMAYO, 1997). Também será utilizada a escala adaptada

para o português, baseada na versão resumida da Job Stress Scale (JSS), originalmente elaborada em

inglês (ALVES et al, 2004). A versão reduzida foi criada por Töres Theorell, pesquisador sueco, em 1988.

Essa versão possui 17 questões, cinco para avaliar a demanda psicológica no trabalho e seis para avaliar o

grau de controle no trabalho e seis para o apoio social (THEORELL; PERSKI; AKERSTEDT, 1988). Além

disso, será empregada a escala adaptada para o português, baseada na versão resumida do Self Reporting

Questionnaire (SRQ-20). O instrumento foi desenvolvido para identificar transtornos psíquicos comuns em

serviços de atendimento primário de países em desenvolvimento. O SRQ-20 foi validado com sensibilidade

e especificidade em torno de 80% (MARI; WILLIAMS, 1986, LURDEMIR; LEWIS, 2003)”.

2- Detalhar os riscos dos participantes da pesquisa, segundo a Resolução 466/12, e medidas protetivas do

pesquisador;

Segundo o pesquisador, “possíveis riscos, tais como cansaço, desconforto emocional, ou possíveis

transtornos psicológicos, podem emergir durante a entrevista. Caso isso ocorra, o entrevistado poderá pedir

para interromper a entrevista em qualquer momento, bem como o mesmo será ouvido e acolhido nesse

processo de entrevista. O orientador do projeto é psicólogo e enfermeiro. Além disso, os trabalhadores

poderão ser encaminhados ao médicos e psicólogos presentes no serviço para avaliação, se necessário”.

3-Ampliar a descrição dos benefícios do estudo;

Segundo o pesquisador, “os benefícios da pesquisa são: diagnóstico situacional, conhecimento sobre

estressores laborais, possíveis medidas protetivas e contribuição na melhoria da qualidade
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de vida dos trabalhadores, inclusive nos cuidados prestados. Aprimorar a qualidade do binômio trabalhador-

trabalho, formação do profissional de saúde”.

4- Realizar a correção no TCLE de que o estudo é “patrocinado pela Universidade Federal Fluminense”;

Foi realizada a devida correção no TCLE.

5-Esclarecer a fonte de financiamento da pesquisa;

Segundo o pesquisador, “O projeto será financiado pelos próprios pesquisadores. Mas, o pesquisador

responsável, Rafael da Silva Soares, vinculado ao Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em

Saúde, nível de mestrado, recebe bolsa mensal de R$ 1500,00 junto à CAPES, recurso este que também

auxiliará nas despesas do projeto”.

Portanto, após avaliação do cumprimento de todas as pendências, este Colegiado emite o parecer

"APROVADO".

-Folha de Rosto

-Termo de Anuência do Hospital Universitário Antônio Pedro

-Instrumento de Coleta de Dados

-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não se aplica.

Recomendações:

O pesquisador cumpriu todas as solicitações deste CEP.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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PEDRO /  FACULDADE DE

Continuação do Parecer: 2.320.774

NITEROI, 08 de Outubro de 2017

Rodrigo Felippe Ramos
(Coordenador)

Assinado por:

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_838453.pdf

22/09/2017
22:33:14

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

RAFPROJETO.doc 22/09/2017
22:25:09

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Orçamento RAFFINANCIAMENTO.doc 22/09/2017
22:24:44

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros RAFAPRESENTACAO.PDF 22/09/2017
22:23:46

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Cronograma RAFCRONOGRAMA.doc 22/09/2017
22:23:07

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

RAFrespostaaoparecer.doc 22/09/2017
22:22:06

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

RAFTCLE.doc 22/09/2017
22:16:30

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros INSTRUMENTO.doc 11/07/2017
23:53:04

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros CURRICULO_JORGE.pdf 11/07/2017
23:51:53

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros CURRICULO_RAFAEL.pdf 11/07/2017
23:51:21

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros CURRICULO_ENEAS.pdf 11/07/2017
23:50:49

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

ANUENCIA.pdf 11/07/2017
23:48:42

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Orçamento ORCAMENTO.doc 11/07/2017
23:47:52

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Folha de Rosto ROSTO.PDF 11/07/2017
23:21:40

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

24.030-210

(21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar
Centro

UF: Município:RJ NITEROI
Fax: (21)2629-9189
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DO RIO DE JANEIRO -

SMS/RJ

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Síndrome de burnout entre profissionais de enfermagem em unidades de terapia
intensiva

RAFAEL DA SILVA SOARES

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/SMS/RJ

2

71099517.3.3001.5279

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.442.046

DADOS DO PARECER

Trata-se de projeto e pesquisa reapresentado a este CEP para apreciação de pendências.

Apresentação do Projeto:

* Objetivo Primário:

- Descrever a prevalência da SB entre profissionais de enfermagem de setores fechados.

Objetivo da Pesquisa:

* Riscos:

- Possíveis ricos, tais como cansaço, desconforto emocional, ou possíveis transtornos psicológicos, podem

emergir durante a entrevista. Caso isso ocorra, o entrevistado poderá pedir para interromper a entrevista em

qualquer momento, bem como o mesmo será ouvido e acolhido nesse processo de entrevista. O orientador

do projeto é psicólogo e enfermeiro. Além disso, os trabalhadores poderão ser encaminhados ao médicos e

psicólogos presentes no serviço para avaliação, se necessário.

* Benefícios:

- Os benefícios da pesquisa são: diagnóstico situacional, conhecimento sobre estressores laborais,

possíveis medidas protetivas e contribuição na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores,

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

20.031-040

(21)2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º andar
Centro

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
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Continuação do Parecer: 2.442.046

inclusive nos cuidados prestados. Aprimorar a qualidade do binômio trabalhador-trabalho, formação do

profissional de saúde.

Pesquisa relevante, metodologia adequada.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os termos de apresentação obrigatórias estão satisfatórios.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- Corrigir no TCLE a frase "Esta pesquisa trará contribuições importantes... à minha saúde" para "Esta

pesquisa trará contribuições importantes... à sua saúde".;

- Corrigir o tempo de guarda e armazenamento do material para 5 (cinco) anos.

Recomendações:

Sem pendências ou inadequações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sr.(a) Pesquisador(a),

Atentamos que o pesquisador deve desenvolver a pesquisa conforme delineada no protocolo aprovado,

exceto quando perceber risco ou dano não previsto ao sujeito participante ou quando constatar a

superioridade de regime oferecido a um dos grupos da pesquisa que requeiram ação imediata (item V.3., da

Resolução CNS/MS Nº 466/12). Qualquer necessidade de modificação no curso do projeto deverá ser

submetida à apreciação do CEP/SMS-RJ como emenda. Deve-se aguardar o parecer favorável do

CEP/SMS-RJ antes de efetuar a modificação. Atentar para a necessidade de atualização do cronograma da

pesquisa.

Caso ocorra alguma alteração no financiamento do projeto ora apresentado (alteração de patrocinador,

modificação no orçamento ou copatrocínio), o pesquisador tem a responsabilidade de submeter uma

emenda ao CEP/SMS-RJ solicitando as alterações necessárias. A nova Folha de Rosto a ser gerada deverá

ser assinada nos campos pertinentes e entregue a via original no CEP/SMS-RJ.

O CEP/SMS-RJ deve ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso

normal do estudo (item V.5., da Resolução CNS/MS Nº 466/12). É papel do pesquisador assegurar medidas

imediatas adequadas frente a evento adverso grave ocorrido (mesmo que tenha sido em outro centro) e

ainda enviar notificação à ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, junto com seu

posicionamento.  Eventuais modificações ou emendas ao protocolo devem ser apresentadas a este

CEP/SMS-RJ, identificando a parte do protocolo a ser modificada e suas

Considerações Finais a critério do CEP:

20.031-040

(21)2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º andar
Centro

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
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justificativas.

Acrescentamos que o sujeito da pesquisa tem a liberdade de recusar-se a participar ou de retirar seu

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado (item

IV.3 .d., da Resolução CNS/MS Nº 466/12) e deve receber uma via do Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido, na íntegra, por ele assinado (item IV.5.d., da Resolução CNS/MS Nº 466/12).

Ressaltamos que o pesquisador responsável por este Protocolo de Pesquisa deverá apresentar a este

Comitê de Ética um relatório das atividades desenvolvidas no período de 12 meses a contar da data de sua

aprovação (item X.1.3.b., da Resolução CNS/MS Nº 466/12).

Caso haja interrupção do projeto ou não publicação dos resultados, solicitamos justificar fundamentalmente

ao CEP/SMS-RJ.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1011318.pdf

11/12/2017
10:20:31

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLESMSfinal.doc 27/11/2017
21:04:22

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

PendenciasSMS.doc 27/11/2017
20:58:25

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

RAFPROJETO.doc 22/09/2017
22:25:09

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Orçamento RAFFINANCIAMENTO.doc 22/09/2017
22:24:44

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros RAFAPRESENTACAO.PDF 22/09/2017
22:23:46

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Cronograma RAFCRONOGRAMA.doc 22/09/2017
22:23:07

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

RAFrespostaaoparecer.doc 22/09/2017
22:22:06

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

RAFTCLE.doc 22/09/2017
22:16:30

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros INSTRUMENTO.doc 11/07/2017 RAFAEL DA SILVA Aceito

20.031-040

(21)2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º andar
Centro

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
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RIO DE JANEIRO, 15 de Dezembro de 2017

Salesia Felipe de Oliveira
(Coordenador)

Assinado por:

Outros INSTRUMENTO.doc 23:53:04 SOARES Aceito

Declaração do
Patrocinador

FINANCIAMENTO.doc 11/07/2017
23:52:24

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros CURRICULO_JORGE.pdf 11/07/2017
23:51:53

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros CURRICULO_RAFAEL.pdf 11/07/2017
23:51:21

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Outros CURRICULO_ENEAS.pdf 11/07/2017
23:50:49

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

ANUENCIA.pdf 11/07/2017
23:48:42

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

POJETO.doc 11/07/2017
23:48:09

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Orçamento ORCAMENTO.doc 11/07/2017
23:47:52

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.doc 11/07/2017
23:46:59

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Cronograma CRONOGRAMA.doc 11/07/2017
23:22:30

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Folha de Rosto ROSTO.PDF 11/07/2017
23:21:40

RAFAEL DA SILVA
SOARES

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

20.031-040

(21)2215-1485 E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º andar
Centro

UF: Município:RJ RIO DE JANEIRO
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