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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa averigua a influência do nível de autoeficácia sobre a incidência 

da síndrome de burnout em profissionais de enfermagem de hospitais privados de 

Natal/RN. Teve natureza descritiva e o método de análise de dados utilizado foi o 

quantitativo, efetivado com o auxílio do pacote computacional SPSS, versão 17.0. O 

instrumento utilizado para a investigação foi o Inventário em Burnout de Maslach 

(MBI), a Escala de Autoeficácia Geral Percebida (EAEGP) aplicados à amostra 

composta por 230 profissionais de enfermagem. As técnicas estatísticas para a 

análise dos dados foram: análise de Frequência; a Análise Fatorial; o Alpha de 

Cronbach; teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO); teste de esfericidade de Bartlett; análise 

de percentis; análise de correlação de Spearman e regressão simples. Os fatores 
obtidos, a partir da Análise Fatorial do MBI coincidiram, com as dimensões que 

Maslach inicialmente sugeriu para o instrumento (Exaustão Emocional, Falta de 

Realização Pessoal e Despersonalização). No entanto, ressalta-se para a baixa 
consistência interna da dimensão Despersonalização que pode ser decorrente da 

dificuldade das pessoas (por questões culturais) assumirem tal postura no ambiente 

de trabalho. A EAEGP obteve um fator, confirmando a unidimensionalidade 
apontada pelo autor do instrumento. Em relação à incidência da síndrome, obteve-se 
que em torno de 50% da amostra pesquisada se mostrou com indícios de síndrome 

de burnout. No que se refere ao nível de autoeficácia,  em torno de 65% da amostra 
pesquisada apresentou um baixo nível de autoeficácia, que pode ser justificado 

pelas características do trabalho desses profissionais. Em relação à influência da 

autoeficácia sobre a síndrome de burnout obteve-se que a autoeficácia pode ser um 
dos aspectos que influencia a cronificação do estresse ocupacional (burnout), 

principalmente no que se refere à dimensão Realização Pessoal. As organizações 

hospitalares pesquisadas necessitam, portanto, refletir sobre sua postura com 
relação aos seus profissionais, já que os números traçaram uma tendência perigosa 

no que diz respeito á predisposição à síndrome de burnout em seus quadros 

funcionais, resultando em uma porcentagem considerável de indivíduos que podem 

apresentar altos escores de Exaustão Emocional, Falta de Realização Pessoal e 

Despersonalização e pelo fato de grande parte dos mesmos ter apresentado um 

nível de autoeficácia baixo. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout; Autoeficácia; Profissionais de Enfermagem.
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ABSTRACT 

 

 

This research verifies the influence of the self-efficacy level on burnout syndrome 
incidence in relation to nursing professionals from private hospitals located in the 
Municipality of Natal, State of Rio Grande do Norte. The nature of the research was 
descriptive, and the used data analysis method was quantitative which was 
developed through SPSS computational package, version 17.0. The used instrument 
for the investigation was Maslach-Burnout Inventory (MBI), and the General 
Perceived Self-efficacy Scale (GPSES) was applied to a sample formed from 230 
nursing professionals. The statistic techniques to data analysis were: frequency 
analysis; factor analysis; Cronbach�s alpha; Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO); Bartlett 
efericity test; percentual analysis; Spearman rank correlation analysis; and simple 
regression. The achieved factors from factor analysis of MBI were the same, taking 
into account the dimensions which Maslach initially suggested to the instrument 
(emotional exhaustion, lack of personal realization, and depersonalization). However, 
one highlights that the low internal consistence of the depersonalization dimension 
can occur from people�s difficulty (caused by cultural aspects) of assuming this 

attitude in their work environment. Through GSE, it was achieved a factor which 
confirmed the unidimensionality showed by the author of the instrument. In relation to 
the syndrome incidence, it was verified that about 50% of the researched sample 
presented burnout syndrome evidence. Referring to self-efficacy level, about 65% of 
the researched sample presented low level of self-efficacy, what can be explained by 
the work characteristics of these professionals. In relation to the self-efficacy 
influence on the Burnout syndrome, it was verified that self-efficacy can be one of the 
aspects which influences occupational stress chronification (burnout), mainly to the 
personal realization dimension. Therefore, the researched hospital organizations 
need reflect about their attitudes in respect to their professionals, since the numbers 
showed a dangerous tendency regarding a predisposition to burnout syndrome of 
their staff, what implies not only a significant amount of individuals who can present 
high levels of emotional exhaustion, lack of personal realization, and 
depersonalization, but also the fact that this group presents low level of self-efficacy.  
     
Keywords: Burnout Syndrome. Nursing Professionals. Self-efficacy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

 A presente pesquisa é um estudo sobre a relação entre o nível de 

autoeficácia e o índice da síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem de 

hospitais da rede privada de Natal/RN. O trabalho está distribuído em oito tópicos. 

No primeiro tópico, contextualiza-se o tema, abordando sobre a síndrome de burnout 

e o construto da autoeficácia e, em seguida, explicita-se o problema de pesquisa. 

Depois se aborda a justificativa da escolha do tema em questão e os objetivos do 

estudo.  

No segundo tópico, aborda-se o referencial teórico que serviu de base para a 

pesquisa, discutindo-se, primeiramente, sobre o construto da autoeficácia, em 

seguida, sobre a síndrome de burnout, e por fim apresenta-se a relação existente 

entre ambos. 

No terceiro tópico, apresenta-se a contextualização da categoria ocupacional 

estudada, na qual se aborda a profissão de enfermagem, em suas peculiaridades, 

apontando a origem, as características e os fatores que tornam essa profissão 

bastante suscetível à síndrome de burnout e, possivelmente, a um baixo nível de 

autoeficácia. 

O quarto tópico apresenta os procedimentos metodológicos, indicando a 

caracterização da pesquisa, a população e amostra, o instrumento de coleta de 

dados, o procedimento da coleta de dados e a análise dos dados. 

No quinto tópico apontam-se os resultados da pesquisa, a partir da 

caracterização dos hospitais pesquisados, a incidência da síndrome de burnout nos 

profissionais de enfermagem, o nível de autoeficácia nestes profissionais e a relação 

entre a síndrome de burnout e a autoeficácia dos mesmos. 

E o último tópico apresenta as considerações finais a partir dos resultados 

encontrados, demonstrando o alcance dos objetivos inicialmente propostos. E, por 

fim, expõe-se as referências utilizadas e os instrumentos de pesquisa, em anexo. 
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1.2 CONTEXTO E PROBLEMA 

 

 

As mudanças no mundo do trabalho, a competitividade entre organizações e 

entre indivíduos e a conseqüente reestruturação organizacional, provenientes da 

globalização da economia, trazem consigo disfunções que podem afetar 

negativamente o comportamento e a saúde mental dos atores organizacionais. 

A Síndrome de Burnout é um dos prejuízos que vem afetando a saúde do 

trabalhador. De acordo com Maslach (2005) é uma síndrome psicológica que 

envolve uma reação prolongada aos estressores interpessoais crônicos, que tem 

como principais dimensões: o sentimento avassalador de exaustão, sensação de 

ceticismo e desligamento do trabalho e uma sensação de ineficácia e falta de 

realização. 

Apesar de serem crescentes os estudos acerca da síndrome, o combate a ela 

pode ser considerado um fator preocupante, pois pessoas com burnout estão sendo 

diagnosticadas como tendo estresse, depressão ou outra doença, e isso é algo que 

merece atenção especial, visto que muitas são as consequências, para o indivíduo e 

para a organização, tanto da síndrome, quanto do diagnóstico equivocado, pois além 

de haver um afastamento do trabalho, se o tratamento é feito de maneira 

inadequada, os prejuízos causados podem se ampliar. 

Fica claro, portanto, que a atitude proativa da organização, no que diz 

respeito à saúde do trabalhador, é mais benéfica do que a reatividade diante do 

adoecimento do indivíduo, pois os gastos para a organização se tornam menores 

com o desenvolvimento de estratégias que possam evitar o surgimento do Burnout.  

A autoeficácia corresponde às crenças que o indivíduo tem acerca de suas 

próprias potencialidades e até mesmo de suas capacidades de enfrentar algumas 

situações que poderiam ser danosas para si. Portanto, se um indivíduo tem um nível 

de autoeficácia alto, pode-se perceber que o mesmo terá mais facilidade de 

encontrar estratégias de enfrentamento diante dos conflitos provenientes do 

trabalho, e, portanto, será menos afetado pelos prejuízos que podem comprometer 

sua saúde.  

A autoeficácia é um construto que pode ser aprendido e socialmente 

construído, visto que é resultante de experiências vivenciadas pelo indivíduo, da 

observação das experiências de outros, da interpretação dos estados somáticos e 
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emocionais, e, principalmente, da persuasão social. Isso mostra que dentro do 

ambiente de trabalho, a autoeficácia dos indivíduos pode ser trabalhada de forma a 

se manter em níveis elevados, e assim, se tornar um �instrumento� contra o 

surgimento das patologias do trabalho, incluindo a síndrome de burnout.  

Um indivíduo com baixo nível de autoeficácia não apresenta crenças positivas 

em relação às próprias potencialidades e capacidades de resolver problemas e 

conflitos provenientes da organização onde trabalha. Dessa forma, é importante que 

as organizações tomem uma atitude proativa, visto os benefícios trazidos pela 

utilização dessa estratégia que pode auxiliar na promoção da saúde do trabalhador. 

A partir disso pode-se observar uma possível correlação negativa entre o 

nível de autoeficácia e o surgimento das patologias do trabalho, inclusive a síndrome 

de burnout. Isso porque à medida que o nível de autoeficácia do indivíduo aumenta, 

pode haver uma diminuição da incidência das doenças do trabalho e à medida que 

diminui, as pessoas podem estar mais suscetíveis às mesmas. 

 Estudar a relação entre a Autoeficácia e a Síndrome de Burnout é, portanto, 

relevante para a evolução dos estudos organizacionais e sociais, pois a investigação 

empírica da influência do nível de autoeficácia sobre os índices de Burnout, em 

profissionais de enfermagem de hospitais da rede privada de Natal/RN, pode vir a 

comprovar a correlação negativa entre os mesmos. E, em função disso, ratificar-se-á 

a necessidade de se valorizar atitudes proativas por parte das organizações, 

sobretudo no que diz respeito à saúde dos seus profissionais, buscando 

implementação de estratégias de desenvolvimento da autoeficácia a fim de evitar o 

aumento da incidência do burnout. 

Dessa forma, o problema a ser respondido na presente pesquisa é: Qual a 

influência do nível de autoeficácia sobre o índice da Síndrome de Burnout em 

profissionais de enfermagem de hospitais privados de Natal/RN? 

Cumpre frisar que apesar das variáveis estabelecerem uma relação recíproca, 

de influência mútua, pois tanto o nível de autoeficácia influencia o índice de burnout, 

como o contrário também é verdadeiro, a presente pesquisa vem apenas analisar a 

influência do nível de autoeficácia (variável independente) sobre o índice da 

síndrome de burnout (variável dependente), a fim de se verificar até que ponto essa 

influência existe e em qual dimensão isso vai ocorrer mais fortemente. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A fase atual do capitalismo na qual as organizações atuam e os sujeitos nela 

inseridos sobrevivem, é conturbada e responsável pelos distúrbios psicossociais 

enfrentados pelos indivíduos. Exige-se cada vez mais que estes tenham uma 

postura que faça prevalecer a efetividade, a fim de que as organizações possam 

acompanhar o ritmo da globalização vigente e possam obter, assim, um acelerado 

crescimento econômico, o que acaba por deixar de lado a identidade e as 

necessidades da peça principal do jogo: o indivíduo. 

O trabalho desenvolvido por profissionais de enfermagem não é marginal a 

essa realidade, pois possui fatores como: sobrecarga de trabalho, desgaste físico e 

emocional, contato direto com pessoas que necessitam de ajuda, contato com a 

morte e com o sofrimento de outras pessoas, que podem expor estes indivíduos a 

um nível de sofrimento que vai além do estresse. 

Além disso, o trabalho dos profissionais de enfermagem se encontra limitado 

pelas funções desempenhadas por médicos (considerados autoridade nas relações 

de poder no ambiente hospitalar), pois, não raro, estes profissionais têm o 

conhecimento necessário para tomar decisões; mas de acordo com a descrição do 

seu cargo, com a possível reação do médico e as repercussões que sua ação pode 

ter, acabam por evitar responsabilidades e invocar a �autoridade� para tomar as 

decisões necessárias. 

 

Frente às manifestações de dor do paciente, o medo da possível 

reação do médico ao questionamento da sua prescrição de 

medicamentos contribui para o recuo dos trabalhadores de 
enfermagem e para a desistência de qualquer intervenção e 

movimento de reação e resistência, sentimento que parece ser 

superado em situações de risco de vida do paciente (LUNARDI et al, 

2007, p.495). 
 

O próprio ato médico é um projeto que acaba por restringir e limitar ainda 

mais o trabalho dos diversos profissionais de saúde, já que os médicos buscam 

assinalar e delimitar suas funções, deixando as outras profissões bastante restritas 

em suas práticas. Isso ocorre especialmente com a enfermagem, porque ela �não 

possui, ao menos de forma evidente, um campo do saber sobre o qual possa 
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reclamar exclusividade� (GUIMARÃES; REGO, 2005, p.13), o que interfere 

negativamente na sua prática profissional. 

Além disso, deve-se considerar que esses profissionais podem estar 

submetidos a trabalhar em ambientes não-saudáveis, com péssimas condições de 

trabalho, com a necessidade de reformas administrativas, sem delimitação das 

atividades dos profissionais, com relações desrespeitosas na equipe de saúde, 

convivendo com o sentimento de incompetência e de impotência por não poder 

executar o que consideram correto, ou resistir a algum procedimento por considerar 

errado, devido ao medo de ser punido e até mesmo de perder o emprego.  

Todos esses fatores em conjunto podem trazer implicações 

contraproducentes para o trabalho desses profissionais. Em suma, a limitação, a 

falta de autonomia, a falta de reconhecimento do trabalho exercido, dentre outros, 

podem ser determinantes na diminuição da autoeficácia dos mesmos, visto que 

esses indivíduos podem perder a confiança em seu poder de modificar as 

circunstâncias e, dessa forma, acabam assimilando que suas potencialidades não 

são tão efetivas, podendo assim levar à falta de realização pessoal que é uma das 

dimensões da síndrome de Burnout. 

Nesse contexto, é importante frisar que as organizações necessitam de uma 

atitude proativa em relação à saúde de seus funcionários, visto que se houver o 

desenvolvimento de estratégias, por parte da organização, que vise aumentar a 

autoeficácia do indivíduo, os gastos serão menores do que se os índices da 

síndrome de burnout aumentarem (COSTA, 2003). E a própria sociedade é 

favorecida, já que havendo a promoção da saúde dos profissionais, a qualidade do 

atendimento prestado será otimizada. 

Através deste estudo, buscar-se-á conhecimento a respeito dos diversos 

aspectos relacionados ao trabalho dos profissionais de enfermagem, à Síndrome de 

Burnout e ao construto da autoeficácia, a fim de se verificar se o trabalho dos 

mesmos pode contribuir para a diminuição da autoeficácia dos mesmos e se isso vai 

favorecer o surgimento da síndrome de Burnout. Dessa forma, a pesquisa apresenta 

um caráter aplicativo, se propondo a contemplar as especificidades do trabalho do 

enfermeiro e da relação entre a autoeficácia e o Burnout. 

O interesse científico da pesquisadora em ampliar os estudos do 

comportamento humano no trabalho e a participação em um projeto desenvolvido 
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em hospitais de Natal justificam a escolha do tema e do local pesquisado, 

respectivamente. 

Desse modo, o presente trabalho é relevante tanto para a academia quanto 

para a organização, visto que é um estudo inovador e atual. Inovador, porque no 

cenário nacional foi encontrado apenas um estudo (COSTA, 2003), que traz como 

temática a relação entre a autoeficácia e a síndrome de Burnout; já no cenário 

internacional esses estudos têm sido crescentes, porém ainda muito restritos.  

Podem ser citados internacionalmente, os trabalhos de VanYperen (1998) 

sobre a relação entre o suporte informacional, a equidade, a síndrome de burnout e 

a autoeficácia; de Evers, Brouwers e Tomic (2001 e 2002), sobre os efeitos da 

autoeficácia percebida sobre o burnout em funcionários que trabalham com pessoas 

idosas e outro sobre a autoeficácia e burnout em professores; de Mandy, Saeter e 

Lucas (2004) sobre a autoeficácia e o burnout em fisioterapeutas; de Salanova, 

Peiró e Schaufeli (2002) sobre a autoeficácia específica e o burnout em pessoas que 

trabalham com tecnologia da informação; de Schwarzer e Hallum (2008) sobre a 

autoeficácia percebida como um preditor do estresse no trabalho e do burnout; e de 

Friedman (2003) sobre a autoeficácia e o burnout no ensino. Além desses, foi 

encontrado também alguns que falam da relação entre autoeficácia e estresse como 

os de Schaubroeck e Merritt (1997) sobre o papel da autoeficácia em trabalhos 

estressantes; e de Jimmieson (2000) sobre o papel moderador da autoeficácia em 

condições de estresse.  

Assinala-se, portanto, que essa pesquisa pode ser considerada atual, porque 

a relação entre a autoeficácia e a síndrome de burnout é algo estudado somente nas 

duas últimas décadas. Pretende-se, dessa forma, ampliar esse estudo m nível 

nacional, levando isso também para o campo prático, através da aplicação do 

Maslach Burnout Inventory (MBI), instrumento elaborado por Christina Maslach e 

Susan Jackson em 1978 que avalia a incidência da síndrome de burnout, e da 

Escala de Autoeficácia Geral Percebida, de Nunes, Schwarzer e Jerusalem (1999), 

devidamente adaptada à situação de trabalho, que verifica o nível de autoeficácia 

nos indivíduos pesquisados. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 
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1.4.1 Geral:  

 

 

Averiguar a influência do nível de autoeficácia sobre a predisposição à 

síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem de hospitais privados de 

Natal/RN. 

  

 

1.4.2 Específicos:  

 

 

 Detectar a predisposição à síndrome de Burnout nos profissionais 

pesquisados; 

 Identificar o nível de autoeficácia dos mesmos; 

 Relacionar o nível de autoeficácia com o índice da síndrome de Burnout 

dos profissionais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O CONSTRUTO DA AUTOEFICÁCIA 

 

 

 Este tópico aborda sobre a origem da autoeficácia, assinalando as principais 

definições apontadas pelos estudiosos e as diferenças em relação aos demais 

construtos, além das fontes que estabelecem seu surgimento e as consequências 

que o nível de autoeficácia pode trazer para a vida individual e coletiva do indivíduo. 

 

 

2.1.1 Origem 

 

 

A partir da década de 1960, muitas transformações passaram a ocorrer no 

que diz respeito à compreensão e à modificação do comportamento humano, 

algumas questões que antes não eram consideradas, agora passaram a ter suas 

parcelas de influência sobre o funcionamento dos indivíduos, e, com efeito, houve 

uma grande evolução no que se refere aos estudos comportamentais do ser 

humano. 

De acordo com Bandura (2008) quando ele começou a pensar sobre a Teoria 

da Aprendizagem Social, o Behaviorismo Radical de Skinner, ainda estava bastante 

em voga, o processo de aprendizagem ocupava uma posição central na teorização 

sobre o comportamento humano, porém de acordo com essa corrente teórica, o 

indivíduo só aprendia por meio dos efeitos de seus próprios atos, e seu 

comportamento era explicado apenas pela sua relação com o ambiente. A motivação 

do indivíduo era regulada por consequências reforçadoras e punitivas. 

Porém, através de pesquisas, Bandura (2008) começou a perceber que o 

indivíduo não precisa experienciar a situação para que haja o aprendizado, pois o 

mesmo aprende também a partir da observação do comportamento e, posterior, 

imitação que é decorrente de crenças sociais e expectativas de resultado, e não 

somente por liberação de reforçamento.  
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Assim, Bandura propôs a Teoria da Aprendizagem Social para mostrar que o 

indivíduo se comporta a partir da interação de três fatores: ambientais, pessoais e 

comportamentais; esse �processo envolve uma interação recíproca triádica, em vez 

de um conjunto diádico ou uma interação diádica bidirecional� (BANDURA, 2008, 

p.46). 

Fica claro, portanto, que os fatores ambientais influenciam e são influenciados 

pelos pessoais e pelo próprio comportamento. Da mesma forma os fatores pessoais 

influenciam e são influenciados pelos outros dois fatores. E o mesmo acontece com 

o comportamento. Para evidenciar essa relação Bandura criou o seguinte modelo: 

 

  

Figura 1: Modelo ilustrando as relações entre determinantes na causação recíproca 

triádica.  
Fonte: Pajares e Olaz, 2008 In: Bandura et al, 2008. 
 

 A partir desse modelo, ele observou que o indivíduo poderia agir através de 

modelação e de acordo com Rangé (1998) Albert Bandura contribuiu enriquecendo a 

literatura sobre os processos que controlam o comportamento, a partir das inúmeras 

pesquisas que realizou sobre modelação. 

Modelação é definida por Bandura (1969) como uma aprendizagem produzida 

a partir da observação do comportamento de um modelo (RANGÉ, 1998), dessa 

forma, na modelação o indivíduo aprende sem precisar experienciar a situação. É 

Comportamento Humano 

Fatores Pessoais Fatores Ambientais 
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importante ressaltar que muitos autores utilizam os termos modelagem e imitação 

como sinônimos de modelação, porém há diferenças entre esses conceitos. 

A modelagem é processo de criação de respostas novas por diferenciação 

gradual no comportamento do próprio indivíduo, ou seja, o indivíduo diferencia as 

respostas que emite a partir do reforço sistemático associado a uma das respostas. 

Isto é, a partir de um processo de diferenciação progressivo o ambiente pode atuar 

no organismo de forma que o mesmo apresente respostas novas, que não existiam 

antes em seu repertório (RANGÉ, 1998).  

E a imitação, já configura-se como a expressão comportamental de uma 

modelação, ou seja, é a prática de um aprendizado obtido por observação, é o 

exercício da modelação. 

A Teoria Social Cognitiva, portanto, surgiu como uma forma de fechar a 

lacuna deixada pelo Behaviorismo, demonstrando que o comportamento do 

indivíduo pode também acontecer através da modelação, sendo influenciado e 

influenciando suas próprias cognições e o ambiente. 

Bandura propôs também o construto da Autoeficácia que formalmente foi 

cunhado em 1977 juntamente com a teoria da Aprendizagem Social, que, como foi 

exposto, em 1986 passou a ser chamada de Teoria Social Cognitiva, por analisar 

outras relações sociais, além da aprendizagem.   

A autoeficácia surgiu quando Bandura investigava �os mecanismos auto-

reguladores pelos quais as pessoas exercem controle sobre a motivação, estilos de 

pensamento e vida emocional� (BANDURA, 2008, p. 29). E ela surgiu como forma de 

complementar a Teoria da Aprendizagem Social, e posterior Teoria Social Cognitiva, 

pois havia uma lacuna que não explicitava como os indivíduos se motivavam para as 

tarefas. E Bandura descobriu que o nível de autoeficácia seria um dos fatores que 

iria agir sobre a motivação dos mesmos. 

De acordo com Pereira e Almeida (2004), Bandura considerou que a 

motivação e o comportamento seriam determinados por três aspectos: as 

expectativas de resultado da situação, em que os acontecimentos ambientais, e não 

a ação do indivíduo, controlavam as consequências; as expectativas de resultado da 

ação, em que as consequências seriam resultantes da ação do indivíduo; e a 

percepção de autoeficácia, que se refere às crenças pessoais em relação às 

capacidades para realizar uma ação específica e obter um determinado resultado. 
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Dessa forma, é importante explicitar os conceitos desse construto como forma 

de apontar de que forma ele vai influenciar o comportamento humano. 

 

 

2.1.2 Conceituação 

 

 

O desenvolvimento do construto da autoeficácia se deu por Albert Bandura 

em 1977, com o intuito de mostrar a influência das crenças do indivíduo (acerca de 

suas competências) sobre o próprio comportamento e sobre sua motivação.  

Ao criar o construto, Bandura afirma que a crença de autoeficácia seria a 

convicção que um indivíduo tem de que apresenta a habilidade ou capacidade de 

apresentar determinado comportamento e, assim, alcançar o resultado (RANGÉ, 

1998). Com essa definição, o autor pretendeu demonstrar que a autoeficácia refere-

se às �percepções que o indivíduo tem sobre suas próprias capacidades� 

(PAJARES; OLAZ, 2008, p.101). 

Nas palavras de Morgado, Pires e Pinto (2000, p.122) �as expectativas de 

eficácia ou autoeficácia representam a capacidade percebida para executar com 

êxito um determinado comportamento�. Dessa forma, pode-se dizer que a 

autoeficácia é um construto que pode operar positivamente no desempenho do 

indivíduo, já que a percepção que o indivíduo possui sobre sua capacidade vai 

interferir em seu comportamento. 

 

Bandura defende que as crenças dos indivíduos sobre suas 

capacidades operativas funcionam como um conjunto de 
determinantes próximos de sua conduta, de seus padrões de 

pensamento e das reações emocionais que experimentam diante 

das situações difíceis (QUIJANO; NAVARRO, 2000, p.162).  
 

É importante ressaltar que o construto da autoeficácia varia entre dois 

extremos, pode ser positiva ou negativa, ou ser considerada como tendo um nível 

alto ou baixo. Pessoas com autoeficácia positiva ou com nível de autoeficácia alto, 

possuem crenças de que têm capacidades, habilidade e potencialidades para se 

comportar de determinada forma, podendo alcançar um bom resultado e tendem, 

portanto, a perseverar mesmo diante de adversidades e obstáculos, pois acreditam 

que com esforço são capazes de superá-los. 
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Quijano e Navarro (2000, p.162) ressaltam que �a autoeficácia não se refere 

às capacidades que um possui e sim a crença que um tem acerca delas e acerca de 

suas possibilidades de pô-las em jogo para dar respostas adequadas e eficazes 

diante dos desafios que enfrenta�. Isso quer dizer que um indivíduo que apresenta 

determinada capacidade ou habilidade, porém não percebe e/ou não acredita que é 

capaz de agir e ter um bom desempenho, ele não terá um alto nível de autoeficácia, 

o que não o assegura um bom desempenho. 

Além disso, pode acontecer de um indivíduo ter um nível de autoeficácia alto, 

porém não ter um bom desempenho em determinadas situações. Em uma 

organização isso pode ocorrer quando a mesma não disponibiliza recursos 

necessários para o bom desempenho desse indivíduo. A cultura organizacional 

também pode ser algo que afeta o desempenho desse indivíduo, pois se a 

organização não abre espaço para o indivíduo inovar, usar sua criatividade, decidir 

em determinadas situações, ter autonomia, ele tende a ficar limitado e não conseguir 

ter um bom desempenho em suas tarefas. Porém esse indivíduo com um nível alto 

de autoeficácia, provavelmente interpretará a situação de insucesso como sendo 

responsabilidade do meio e não sua, pois ele continua a reconhecer que tem 

capacidades e habilidades, e sabe também que só não conseguiu ter um bom 

desempenho, porque o ambiente não deu o auxílio que ele precisava. 

Em alguns casos a falta de apoio da organização é negativa para o indivíduo, 

pois pode afetar seu nível de autoeficácia, já que se a organização limita, não dá 

autonomia e não reconhece o trabalho desenvolvido, esse indivíduo possivelmente 

tem suas crenças afetadas negativamente, pois ele tende a crer que não é tão 

eficiente como pensava que era. 

Além da falta de apoio da organização que pode atuar de maneira negativa 

para o desempenho do trabalhador, existem também as falsas crenças de 

autoeficácia. Elas acometem indivíduos que crêem em capacidades, habilidades, e 

competências que não encontram sustentação em outras fontes de autoeficácia, e 

que são alimentadas por estímulos sociais inadequados. Isso acontece, por 

exemplo, quando o gerente de uma empresa, com o intuito de ter trabalhadores 

motivados, prega para seus subordinados que os mesmos são competentes, 

capazes, habilidosos e qualificados, entretanto as experiências de alguns deles 

demonstram o contrário da pregação do gerente motivador. Situações semelhantes 

a essas tendem a impactar de forma negativa o trabalhador, pois insucessos, diante 
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situações nas quais estes se percebiam capazes, podem contribuir para a 

desmotivação para aquele determinado trabalho.   

É importante ressaltar, que apesar de confusões conceituais que surgem a 

respeito da autoeficácia, ela é um construto específico, pois varia de uma situação 

para outra. Ou seja, um indivíduo que tem um alto nível de autoeficácia em 

determinada situação, não necessariamente vai ser autoeficaz em todas as 

situações de sua vida. Nas organizações, o trabalhador que tem crenças de que é 

capaz de ter um bom desempenho em algumas tarefas, não necessariamente se 

sentirá capaz em outras. 

Ainda nessa linha, Bandura (2006) afirma que as pessoas diferem nas áreas 

em que cultivam sua eficácia e nos níveis de desenvolvê-la, mesmo que estejam em 

uma mesmo ambiente. Esse autor cita ainda o exemplo de um empresário que tem 

um alto nível de autoeficácia a nível organizacional, porém um baixo nível em 

relação aos aspectos familiares. Dessa forma, Bandura mostra que a autoeficácia 

não é uma característica mundial, mas um conjunto diferenciado de auto-crenças 

ligadas ao funcionamento humano em situações distintas.  

No entanto, Bandura não nega que essa crença se generalize para diversas 

situações da vida de uma pessoa, pois as experiências e expectativas de sucesso 

em uma situação específica podem ser interpretadas e percebidas como eficácia 

generalizada. 

Para Schwarzer, as crenças de autoeficácia geral se referem à confiança 

global na capacidade de enfrentamento de uma vasta gama de situações. Ou seja, 

diz respeito a um amplo e estável senso de competência pessoa para lidar de 

maneira eficaz diante de uma variedade de situações estressantes (SCHWARZER;  

HALLUN, 2008). 

Condon e Holleque (2007) definem a autoeficácia geral como sendo um traço 

psicológico do indivíduo acerca da sua capacidade para operar com êxito em toda 

uma variedade de tarefas, situações e domínios. As crenças do indivíduo em relação 

às suas competências se estendem às diversas situações vivenciadas, podendo 

executar com êxito determinado comportamento. 

Nesse contexto, ressalta-se que embora as crenças de autoeficácia sejam 

importantes no comportamento humano, esta por si só, não é responsável pela 

conduta humana, pela efetividade, êxito, melhor desempenho em uma tarefa, pois 
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existem outros construtos que influenciam o comportamento humano, tais como 

auto-estima, expectativas de resultado, autoconceito, locus de controle, entre outros. 

 

 

2.1.3 Diferenças entre Construtos 

 

 

 A distinção entre esses construtos é fundamental, devido à inter-relação 

entre os mesmos e à confusão conceitual que pode-se fazer a esse respeito. Cada 

construto gera um questionamento diferente, quando um indivíduo pergunta: �Será 

que sou capaz de conseguir fazer isso?�, ele está se questionando acerca de suas 

crenças de autoeficácia; se ele se indaga: �Por que será que eu sou tão 

inteligente?�, é a sua auto-estima que está em jogo; se a dúvida é: �Se eu fizer isso, 

o que será que vai acontecer?�, ele está se perguntando sobre suas expectativas de 

resultado; se questionamento é: �Já que sou tão inteligente e estou me sentindo tão 

satisfeito, será que vou conseguir fazer o que quero?, é o seu autoconceito que está 

em questão; e se ele se pergunta: �Será que sou responsável por isso que 

aconteceu?, é seu locus de controle que está sendo avaliado. 

De acordo com Bandura (2006), a autoeficácia é sentença de capacidade, a 

auto-estima é um juízo autovalor. Teixeira e Giacomini (2002) explicam que a 

autoeficácia é o julgamento que uma pessoa faz em relação à sua capacidade de 

planejar e executar tarefas específicas e a auto-estima se refere à avaliação que o 

indivíduo faz de si mesmo, no que se refere à gostar de si ou sentir-se satisfeito 

consigo.  

Outra distinção importante feita por Bandura (2006) se refere à autoeficácia e 

às expectativas de resultado. Autoeficácia percebida são as crenças nas 

capacidades para executar determinado comportamento, enquanto que as 

expectativas de resultado são juízos sobre os resultados que determinado 

comportamento levará. Nas palavras de Salvetti e Pimenta (2007, p.137) 

�autoeficácia é a convicção (crença) de que se pode executar o comportamento 

necessário para se atingir determinados resultados, e expectativa de resultados é a 

crença (convicção) pessoal de que dado comportamento levará a determinados 

resultados�. 
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No que diz respeito à distinção entre autoeficácia e autoconceito, Teixeira e 

Giacomini (2002) consideram que a primeira é um conceito mais específico e 

restrito, enquanto que o segundo se refere uma auto-descrição mais ampla e global, 

visto que abrange fatores comportamentais (o que a pessoa faz ou é capaz de 

fazer), cognitivos (como ela se descreve) e afetivos (como se sente a seu respeito). 

Dessa forma o autoconceito incorpora além de crenças percebidas sobre a 

competência individual em situações específicas, crenças de valor sobre si mesmo. 

No que se refere à distinção em relação ao locus de controle, Bandura (2006) 

afirma que este é a convicção sobre os resultados, se são determinados pelo 

indivíduo ou pelo meio externo. Esse mesmo autor afirma que se um indivíduo tem 

um alto locus de controle (locus de controle interno), ou seja, se ele acredita que é 

responsável pelos eventos que ocorrem ao seu redor, não quer dizer que ele vai ter 

um sentimento de que é capaz ou que conseguirá o que quer. Para exemplificar 

isso, ele afirma que em uma escola, os alunos podem acreditar que são 

responsáveis pelo seu desempenho acadêmico (locus de controle interno), porém 

podem não ter bom desempenho escolar, por lhes faltar a crença de que são 

capazes de alcançar bons resultados (baixo nível de autoeficácia). 

Outro exemplo dessa distinção é apontado por Pereira e Almeida (2006), 

quando afirmam que, em1992, Wallston, um dos teóricos que aplicou o conceito de 

locus de controle à saúde, aponta que uma pessoa com locus de controle interno 

tende à valorizar a saúde e se sentir responsável por ela, porém isso não significa 

que se sinta capaz de dar passos adequados para controlar o seu estado de saúde. 

Portanto, esse teórico aponta a necessidade da integração entre os construtos para 

que haja um comportamento satisfatório. 

Holloway e Watson (2002, p.108) exemplificam isso afirmando um indivíduo 

pode acreditar que seja responsável pelo seu comportamento saudável (resultado), 

mas também pode acreditar que ele não possui as competências necessárias 

exigidas para ser saudável. 

 De acordo com Schwarzer e Hallum (2008, p.154): 

 

a distinção fundamental entre a auto-eficácia e esses 

construtos similares, reside nos três seguintes aspectos: (a) 

auto-eficácia implica uma atribuição interna (Eu sou a causa da 

ação), (b) é prospectiva, referindo-se a comportamentos 
futuros, e (c) é um construto operatório, o que significa que 
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esta é uma cognição bastante próxima do comportamento 
crítico, sendo assim um bom preditor do comportamento real. 

 

 Além disso, as crenças de autoeficácia surgem a partir de quatro fontes 

específicas, a saber: a experiência direta, a experiência vicária, as persuasões 

sociais e os estados somáticos e emocionais, que serão discutidas no item a seguir. 

 

 

2.1.4 Fontes 

 

 

Com o desenvolvimento da Teoria Social Cognitiva, Bandura aponta que as 

crenças de autoeficácia se estabelecem a partir da experiência direta é formada pela 

interpretação que o indivíduo faz dos resultados de um comportamento emitido por si 

mesmo; da experiência vicária que surge da observação de outras pessoas 

executando tarefas; das persuasões sociais, que são os julgamentos verbais de 

outra pessoa; e dos estados somáticos e emocionais, que surgem dos pensamentos 

e sentimentos que o indivíduo tem de suas capacidades (PAJARES; OLAZ, 2008). 

O quadro 1 especifica como cada fonte da autoeficácia pode ser definida: 

 

Fontes Definições 

1. Experiência direta - Avaliação que o indivíduo faz de alguma situação 

vivenciada por si; 

- O indivíduo é o sujeito do processo. 

2. Experiência vicária - Interpretação feita a partir da observação do 

comportamento de outra pessoa; 

- Há comportamento imitativo. 

3. Persuasões sociais - Análises feitas a partir da verbalização de outras 

pessoas em relação ao seu comportamento; 

- Comportamento influenciado por agente externo. 

4. Estados somáticos e 

emocionais 

- Avaliação feita acerca dos sentimentos, emoções 

vivenciados no desempenho de uma tarefa; 

- Comportamento resultante da interpretação psíquica e 

fisiológica. 
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Quadro 1 � Fontes da autoeficácia e suas definições 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Para Bandura a primeira fonte é a que mais influencia o comportamento, já 

que provê uma evidência autêntica de capacidade, ou seja, a crença é construída a 

partir dos sucessos e fracassos vivenciados pela pessoa, ou da interpretação que 

ela dá às próprias ações. A segunda fonte, aprendizagem vicária, é gerada a partir 

da transmissão de conhecimentos ou da comparação de seus atos com os de 

outros, informando a pessoa sobre suas capacidades. Persuasão verbal, a terceira 

fonte, constitui-se como uma influência externa e social, na qual um agente externo 

significativo convence o sujeito de sua capacidade ou incapacidade (ineficácia). Por 

último, estados afetivos e fisiológicos estão ligadas a aspectos emocionais e 

somáticos, tais como ansiedade, stress e estados de humor, que também podem 

ajudar o sujeito a perceber aspectos de sua eficácia pessoal, ajudando-o a avaliar 

sua confiança para realizar certas ações (NORONHA; AMBIEL, 2008). 

Salanova et al (2003) abordam que para que haja construção de crenças 

positivas de autoeficácia, é necessário que o indivíduo seja perseverante diante de 

situações difíceis e que faça uma auto-avaliação positiva dos êxitos obtidos. Da 

mesma forma, a observação do comportamento de outra pessoa, em situações de 

sucesso, deve servir para o indivíduo acreditar que também é capaz (experiências 

vicárias). A persuasão social visa produzir no indivíduo a convicção de que se ele 

teve sucesso em alguma ocasião, é porque tem capacidade e de que se surgir 

algum obstáculo e houver perseverança e esforço conseguirá o que almeja. 

Finalmente, os grupos dependem também de seu desenvolvimento físico e estado 

emocional para avaliar as suas próprias capacidades. Emoções negativas, como a 

tensão e a ansiedade podem ser interpretadas como sinais de deficiência pessoal, 

porém pode haver um equívoco nessa interpretação, pois os estados somáticos, em 

uma pessoa com um alto nível de autoeficácia, são avaliados não como empecilho e 

sim como fatores inerentes à situação. 

 Assim, é importante ressaltar as consequências que a autoeficácia vai ter 

sobre o comportamento humano, pois dependendo da existência das fontes e da 

interpretação acerca das mesmas, ela vai variar entre os dois extremos, autoeficácia 

alta ou positiva e autoeficácia baixa ou negativa, gerando implicações para o 

indivíduo. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


30 

 

 

 

 

 

2.1.5 Consequências 

 

 

 O nível de autoeficácia do indivíduo vai depender de alguns fatores e vai 

acarretar também consequências para a vida individual e coletiva. Existem 

conquistas, que um nível de autoeficácia alto pode proporcionar, e problemas, que 

uma baixa autoeficácia pode propiciar, como o estresse, a depressão e a síndrome 

de Burnout. 

 As crenças de autoeficácia em um nível alto contribuem para a motivação, 

interferindo assim na vida da pessoa de várias maneiras. As metas que as pessoas 

estabelecem para si próprias, a quantidade de esforço que elas investem, por 

quanto tempo persistem diante das dificuldades e quão resilientes são em relação 

aos próprios fracassos são influenciados por essas crenças. Indivíduos que 

acreditam em si e nas próprias capacidades exercem mais esforço diante das 

dificuldades e esse esforço, por sua vez, reveste-se em realizações (COSTA; 

BORUCHOVITCH, 2006). 

 Em oposto a isto, quando os indivíduos apresentam um nível de autoeficácia 

baixo, eles tendem a perceber um grau de dificuldade nas situações que vivenciam, 

e isso pode acarretar outros problemas. Benites (2006, p.14) afirma que �uma baixa 

autoeficácia está associada à depressão, ansiedade, sentimento de impotência, à 

baixa auto-estima e a pensamentos mais pessimistas quanto às habilidades 

pessoais�. 

 A quantidade de estresse que uma pessoa apresenta também está 

relacionada às suas crenças de autoeficácia.  O estresse depende da percepção de 

alguém sobre suas habilidades, capacidades competências e sobre a situação 

problema. O estresse será maior se os aspectos ameaçadores são percebidos como 

superiores às capacidades da pessoa. Indivíduos com alto nível de autoeficácia 

acreditam que conseguem lidar com as situações que vivenciam e tendem a não se 

definirem como estressados (BENITES, 2006). Isso acontece, porque essa pessoa 

avalia as dificuldades vivenciadas como fatores imprescindíveis para o crescimento 

pessoal e acreditam que conseguem superar os obstáculos com esforço pessoal, 

sem elevar o nível de estresse. 
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A auto-eficácia é determinante na motivação, perseverança e 

resistência do indivíduo frente às adversidades, na qualidade de seu 

emocional e do pensamento analítico, nas aspirações e força e 

compromisso para atingir metas, no bem-estar, atribuições causais 

para sucessos e fracassos, na sua vulnerabilidade ao estresse e 
depressão, e nas escolhas em momentos de decisões importantes 

(BANDURA; LOCKE, 2003; BANDURA et al, 1996). 
  

Dessa forma, assim como um nível de autoeficácia alto gera maior 

perseverança do indivíduo diante dos obstáculos, maior esforço, maior motivação, 

melhores resultados de suas ações, ele gera também menor predisposição dos 

indivíduos às psicopatologias, tais como, o estresse, a ansiedade, a síndrome de 

burnout. E essa é, portanto, a contribuição da autoeficácia, já que, se em níveis 

altos, pode atuar de maneira positiva na vida das pessoas. 

 

 

2.2 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 

Este tópico discute sobre a origem do burnout, abordando sobre o 

desenvolvimento do conceito desta síndrome no passar dos anos. Em seguida se 

aponta a sintomatologia e as dimensões, as diferenças em relação aos demais 

fenômenos, além da prevenção e tratamento do burnout. 

 

 

2.2.1 Origem 

 

 

O termo Burnout, como fenômeno psicológico, já tem aproximadamente 

quatro décadas de existência. Desde a criação do mesmo até hoje houveram 

algumas modificações e adequações que se tornaram importantes para a 

conceituação atual do termo em questão. De acordo com Schaufelli e Enzmann 

(1998) o termo burnout origina-se de uma gíria inglesa que significa �morrer de tanto 

trabalhar�. Este termo foi usado primeiramente por Bradley, em 1969, que o adotou 

para identificar o fenômeno psicológico associado a profissões que exigiam cuidado 
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com pessoas, como enfermeiros, médicos, professores. Porém, o mesmo só se 

tornou amplamente popular e aceito quando Freundenberger e Maslach, 

apropriaram-se da expressão e começaram a multiplicar os estudos sobre burnout. 

Para Benevides-Pereira (2002b), apesar de Freudenberger, em 1974, e 

posteriormente a Maslach e Jackson, em 1981, não terem sido os primeiros a falar e 

utilizar o termo burnout para se referir ao esgotamento físico e mental e os 

transtornos comportamentais, são eles que são os responsáveis pela difusão e pelo 

interesse que se seguiu acerca dessa síndrome, pois suas pesquisas 

desencadearam inúmeros trabalhos no mundo todo, gerando um impacto no meio 

científico e organizacional. 

Em 1974, Herbert Freudenberger era médico de uma representação 

comunitária da cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Ele 

desenvolvia um trabalho focalizando o abuso de drogas e realizou um estudo com 

profissionais ligados ao tratamento de usuários de drogas. Com esse trabalho ele 

constatou que, após alguns meses de trabalho, estes profissionais compartilhavam 

alguns sintomas que já haviam sido observados e até estudados, mas de forma 

isolada. Assim, o termo Burnout surgiu como uma metáfora para exprimir o 

sentimento de profissionais que trabalhavam diretamente com pacientes 

dependentes de substâncias químicas (CODO; VASQUES-MENEZES, 1999). 

Pouco tempo depois de Freudenberger ter se interessado pelo Burnout, a 

Psicóloga social Christina Maslach também iniciou seus trabalhos acerca desse 

fenômeno, no decorrer dos seus estudos sobre a influência da carga emocional 

vivenciada no ambiente de trabalho pelos profissionais de recursos humanos, dentre 

eles enfermeiros, médicos, psiquiatras, assistentes sociais, advogados (TAMAYO; 

ARGOLO; BORGES, 2005). 

Freudenberger e também Maslach são considerados, portanto, os teóricos 

mais importantes no que diz respeito à Síndrome de Burnout, porque os mesmos 

abriram as portas para o desenvolvimento do conhecimentos e de estudos a respeito 

de tal tema, que com o passar do tempo se tornaram numerosos e abrangentes. 

De acordo com Carvalho (2002, p.2):  

 

Na década de 70, as pesquisas se preocupavam em mostrar a 

natureza estressante das profissões, recomendando algumas 

estratégias de prevenção e muito pouco oferecendo em evidências 

empíricas que pudessem confirmar ou refutar os dados obtidos, 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


33 

 

 

 

mais preocupadas, portanto, com a intervenção do que com a teoria 

e a pesquisa na escola. Outro fato a considerar, conforme esclarece 
Maslach, é que, a princípio, os pesquisadores refutavam a idéia de 

fazer pesquisa a respeito da síndrome porque evocava uma imagem 

de psicologia popular ao invés de um legítimo conceito científico. 
 

Já na década de 80, os trabalhos sobre o tema entram em um período mais 

empírico, vários livros e artigos foram escritos, e os conceitos já eram bem mais 

delineados, com muitas idéias e propostas de intervenções, além de evidências 

demonstradas através de questionários, pesquisas, entrevistas e estudos de casos 

clínicos. Em um curto período de tempo, livros e artigos sobre as pesquisas foram 

publicados e traduzidos em diversas línguas, a fim de que se permitisse que outros 

países partissem para pesquisas sem passar pela fase pioneira do debate sobre o 

conceito em si (CARVALHO, 2002). 

Borges et al (2002) afirmam que na fase pioneira da origem do termo Burnout, 

o conceito estava centrado nas descrições clínicas do fenômeno, não se importando, 

portanto, com o lado empírico. A partir dos anos 80, há um desenvolvimento 

conceitual voltado mais para a questão empírica, na evolução do fenômeno e 

centrando bem mais nos profissionais de saúde e de educação, pois o que estava 

em foco eram as categorias ocupacionais cujo trabalho implica cuidar do outro. E 

nos últimos anos, houve um estudo bem mais profundo em relação à tendência 

empírica, avaliando-se a incidência da síndrome em outras categorias ocupacionais, 

não se restringindo apenas aos profissionais de saúde e da educação. 

Observa-se, portanto, que inicialmente o termo Burnout tinha natureza clínica, 

pois se referia à situação de desânimo, perda de interesse, desgaste físico e 

emocional, na qual aquele que trabalhava em contato direto com outras pessoas se 

encontrava. Nessa época, a causa do Burnout estava ligada principalmente aos 

aspectos individuais, os aspectos laborais eram deixados em segundo plano. A partir 

dos anos 80, porém, houve uma série de mudanças, naquele momento a Síndrome 

de Burnout tinha natureza psicossocial ou social-psicológica, introduzida por 

Maslach (1981), pois se desenvolvia a partir da interação do indivíduo com os 

diversos aspectos do trabalho exercido por ele. 

Além da perspectiva clínica e psicossocial, há também a organizacional, que 

afirma que o Burnout é resultante dos diversos aspectos relacionado à organização. 

E a perspectiva social-histórica, de acordo com Volpato et al (2003, p.105) aponta �o 

atual modelo de sociedade, baseada principalmente em valores individualistas, ser o 
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determinante na disposição ao burnout, mais que características pessoais e/ou 

organizacionais�.  

De acordo com Benevides-Pereira (2002c, p.4): 

 

No Brasil, a primeira publicação data de 1987, em que França 

(1987), na Revista Brasileira de Medicina, discorre sobre A síndrome 

de �burnout�. Na década de 90, as primeiras teses e outras 

publicações começam a aparecer, alertando alguns profissionais 

sobre este tema a ponto de em 6 de maio de 1996, quando da 
Regulamentação da Previdência Social, a síndrome de burnout vir a 

ser incluída no Anexo II no que se refere aos Agentes Patogênicos 

causadores de Doenças Profissionais. 
 

Atualmente, a Síndrome de Burnout apresenta-se como um dos grandes 

problemas psicossociais que afeta profissionais de diversas áreas. Essa realidade 

tem ultrapassado os limites de preocupação da comunidade científica internacional, 

gerando interesse também, por parte das entidades governamentais, empresariais, 

educacionais e sindicais no Brasil, pois as consequências, tanto individuais quanto 

organizacionais, apresentadas pela Síndrome, são muito severas, especialmente 

como fator de interferência nas relações interpessoais (FERENHOF; FERENHOF, 

2002). 

 

 

2.2.2 Conceituação 

 

 

O conceito de Burnout surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 70 

dando explicação ao processo de deterioração nos cuidados e atenção profissional 

nos trabalhadores das organizações. Ao longo dos anos, através dos vários estudos 

a este respeito, esta síndrome de �queimar-se� tem se estabelecido como uma 

resposta ao estresse laboral crônico integrado por atitudes e sentimentos negativos 

(SILVA, 2000). 

�Burn-out, ou simplesmente Burnout, é um termo (e um problema) 

bastante antigo. Burn-out, no jargão popular inglês, se refere àquilo 

que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Enfim, uma 
metáfora para significar aquilo, ou aquele, que chegou ao seu limite 

e, por falta de energia, não tem mais condições de desempenho 

físico ou mental� (BENEVIDES-PEREIRA, 2002a, p.21). 
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A primeira definição dada por Freudenberger diz que �burnout é resultado de 

esgotamento, decepção e perda de interesse pela atividade de trabalho que surge 

nas profissões que trabalham em contato direto com pessoas em prestação de 

serviço como conseqüência desse contato diário no seu trabalho� (SILVA 2000 p.6). 

Para ele burnout ocorria devido às características individuais e era apenas um 

estado no qual o indivíduo apresentava um conjunto de sintomas físicos e 

psicológicos.  

 A partir daí o conceito da síndrome se ampliou, pois os aspectos individuais 

passaram a ser associados aos sociais e ambientais, já que a relação do indivíduo 

com o trabalho fazia surgir as dimensões do burnout.  Para Maslach e Jackson 

(1981) essa síndrome seria resultante do conflito entre o indivíduo e seu trabalho 

que culminaria em um processo de desgaste caracterizado pelo aumento de 

sentimentos de exaustão emocional, atitudes de cinismo frente aos clientes e uma 

tendência à avaliação negativa devido à insatisfação do indivíduo com seu trabalho.  

Para Codo e Vasques-Menezes (1999) escolheu-se o termo burnout, que em 

português, numa tradução mais direta, se refere a algo como �perder o fogo�, �perder 

a energia� ou �queimar para fora�, para apresentar uma síndrome através da qual o 

trabalhador não vê mais sentido na sua relação com o trabalho, de forma que já não 

importam mais fazer qualquer esforço, pois tudo já lhe parece ser inútil. Nas palavras 

de Murofuse, Abranches e Napoleão (2005, p. 257) burnout seria �aquilo que deixou 

de funcionar por questão energética, expresso por meio de um sentimento de 

fracasso e então, causado por um excessivo desgaste de energia e recursos�. 

 Já para Campos (2005, p.38) esse termo foi escolhido para caracterizar as 

respostas �do organismo a um estado de estresse prolongado, crônico, instalado 

quando situações de enfrentamento foram utilizadas, falharam ou foram 

insuficientes�, que gera desmotivação, desinteresse, mal-estar interno ou 

insatisfação ocupacional.  

Nas palavras de Maslach e Leiter (1999) o desgaste físico e emocional, que 

caracteriza o burnout, tem suas origens nos seis pontos de desequilíbrio entre os 

indivíduos e seus trabalhos: excesso de trabalho, falta de controle, remuneração 

insuficiente, colapso da união, ausência de equidade e valores conflitantes. 

De acordo com vários autores como Volpato et al (2003), Formighieri (2003), 

Benevides-Pereira (2002b) os profissionais mais suscetíveis ao desenvolvimento do 

Burnout são os de natureza assistencial, que trabalham diretamente em contato com 
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outras pessoas, muitas vezes cuidando delas, como no caso dos profissionais de 

saúde: (médicos, enfermeiros) ou tendo bastante cuidado no relacionamento com 

elas, como no caso dos profissionais de educação (professores). 

No entanto, Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) afirmam que apesar de os 

primeiros trabalhos sobre a Síndrome de Burnout fazerem referência exclusivamente 

a profissões do tipo assistencial, que trabalham no contato direto com pessoas, 

como assistentes sociais, enfermeiros, professores, médicos; atualmente se parte 

para uma perspectiva mais ampla, e o conceito  está se estendendo a todo tipo de 

profissionais e grupos ocupacionais. A exemplo disso cita-se as pesquisas de 

Almeida, Silva e Carvalho (2006) com profissionais de indústrias metalúrgicas e de 

Lima et al (2008) com profissionais de indústrias alimentícias. 

Com efeito, diversas são as ocupações que estão predispostas ao burnout, 

devido ao fato dessa síndrome ser resultante do desequilíbrio entre indivíduo e 

trabalho, no entanto, não se pode negar que pessoas com ocupações que têm em 

comum o foco no fornecimento de auxílio e prestação de serviço a outras pessoas e 

que estabelecem uma relação de cuidado com o outro são as mais suscetíveis ao 

desenvolvimento da síndrome. 

 

 

2.2.3 Sintomas e Dimensões 

 

 

Burnout tem-se definido como uma síndrome cujos sintomas são sentimentos 

de esgotamento emocional, despersonalização e falta de realização pessoal no 

trabalho. Estes sintomas podem se desenvolver naqueles sujeitos que trabalham 

diretamente em contato com pessoas em qualquer tipo de atividade. Contudo, deve 

ser entendida como uma resposta ao estresse laboral que acontece quando o 

indivíduo deixa de apresentar estratégias funcionais de enfrentamento, e isso se 

torna uma variável mediadora entre o estresse percebido e suas consequências 

(SILVA, 2000). 

 Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) pontuam que embora algumas questões 

sejam divergentes nas definições do Burnout, há no mínimo cinco elementos 

comuns:  
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a) existe a predominância de sintomas relacionados a exaustão 

mental e emocional, fadiga e depressão; b) a ênfase nos sintomas 

comportamentais e mentais e não nos  sintomas físicos; c) os 

sintomas do burnout são relacionados ao trabalho; d) os sintomas 

manifestam-se em pessoas "normais" que não sofriam de distúrbios 

psicopatológicos antes do surgimento da síndrome; e) a diminuição 

da efetividade e desempenho no trabalho ocorre por causa de 
atitudes e comportamentos negativos. 

 

SINTOMATOLOGIA DO BURNOUT 

Físicos 

Fadiga constante de progressiva 

Distúrbios do sono 

Dores musculares ou osteomusculares 

Cefaléias, enxaquecas 

Perturbações gastrointestinais 

Imunodeficiência 

Transtornos cardiovasculares 

Distúrbios do sistema respiratório 

Disfunções sexuais 

Alterações menstruais nas mulheres 

 

Psíquicos 

Falta de atenção, de concentração 

Alterações de memória 

Lentificação do pensamento 

Sentimento de alienação 

Sentimento de solidão 

Impaciência 

Sentimento de insuficiência 

Baixa auto-estima  

Labilidade emocional 

Dificuldade de auto-aceitação, baixa-

estima 

Astenia, desanimo, disforia, depressão 

Desconfiança, paranóia 

Comportamentais 

Negligência ou excesso de escrúpulos 

Irritabilidade 

Incremento da agressividade 

Incapacidade para relaxar 

Dificuldade na aceitação de mudanças  

Perda de iniciativa 

Aumento do consumo de substancia 

Comportamento de alto risco 

Suicídio 

 

Defensivos 

Tendência ao isolamento 

Sentimento de onipotência 

Perda do interesse pelo trabalho (ou até 

pelo lazer) 

Absenteísmo 

Ironia, Cinismo 

Quadro 2 � Resumo Esquemático da Sintomatologia do Burnout 
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Fonte: BENEVIDES-PEREIRA (2002 a, p.44) 
 

Como pode ser observado no quadro 2 Benevides-Pereira (2002a) enquadra 

os sintomas de Burnout em quatro subdivisões: os sintomas físicos, psíquicos, 

comportamentais e defensivos. A mesma afirma que nem sempre uma pessoa com 

síndrome de Burnout vai apresentar todos os sintomas, isso vai variar de acordo 

com os fatores individuais, ambientais e a etapa em que se encontra no processo da 

síndrome. Esta autora afirma também que as pessoas que estão apenas com 

estresse podem apresentar os sintomas físicos, comportamentais e psíquicos, 

porém os sintomas defensivos são exclusivos do Burnout.  

Autores como Volpato et al (2003), Gil-Monte (2003), Codo e Vasques-

Menezes (1999) e Campos (2005), dentre outros, concordam com Maslach e 

Jackson (1981) que os sintomas da síndrome de burnout apóiam-se em três 

dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal.  

Dimensões da Síndrome de Burnout 

1. Desgaste ou Exaustão Emocional: que se aproxima do significado de estresse, 

pois diz respeito a um sentimento de sobrecarga emocional (traço fundamental da 

síndrome) caracterizado pela perda de energia, esgotamento e sentimento de 

fadiga constante. Esses sintomas podem afetar o indivíduo física ou psiquicamente 

ou de ambas as formas, reduzindo gradativamente nos indivíduos a capacidade de 

produção e vigor no trabalho; 

2. Despersonalização: são os sentimentos negativos do indivíduo em relação a sim 

mesmo e aos outros. Passa a existir uma conduta egoística do indivíduo, há 

também uma redução das metas de trabalho e da responsabilidade com os 

resultados. O indivíduo mantém uma atitude fria em relação às pessoas, não é mais 

capaz de lidar com suas emoções e as dos outros, e começa a tratá-los de maneira 

desumanizada; 

3. Incompetência ou Falta de Realização Pessoal: são os sentimentos de 

inadequação pessoal e profissional ao trabalho, o indivíduo passa a apresentar uma 

série de respostas negativas para consigo e para com o trabalho, como depressão, 

baixa produtividade, baixa auto-estima e redução das relações interpessoais, 

apresentando uma tendência a avaliar-se negativamente em relação a seu 

desempenho. 

Quadro 3- Dimensões da Síndrome de Burnout 
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Fonte: Maslach e Jackson (1981). 
 

É pertinente afirmar, a partir do quadro 3, que a primeira dimensão (exaustão) 

representa o componente básico individual do estresse no burnout e que as 

principais fontes de exaustão são sobrecarga de trabalho e conflito pessoal no 

trabalho. A segunda dimensão apontada (também conhecida como ceticismo) 

corresponde ao componente do contexto interpessoal no burnout, ela geralmente se 

desenvolve em resposta à sobrecarga de exaustão emocional, sendo primeiramente 

autoprotetora. E a última dimensão (também conhecida como ineficácia) se refere ao 

componente de auto-avaliação no burnout e é resultante da falta de recursos no 

trabalho, falta de apoio social e de oportunidades de desenvolvimento profissional 

(MASLACH, 2007). 

É importante ressaltar que essas dimensões serviram de base para a 

construção do primeiro inventário que avalia o Burnout nas diversas profissões, o 

Maslach Burnout Inventory (MBI) que hoje tem sido um instrumento amplamente 

utilizado para detectar a incidência da síndrome em diversos profissionais. 

De acordo com Carlotto e Câmara (2007, p.326):  

 

Inicialmente, o inventário possuía 47 itens que foram administrados 

em uma amostra de 605 sujeitos de várias ocupações profissionais. 

Dez fatores emergiram e, por meio de uma avaliação criteriosa, 

foram eliminados seis deles, juntamente com 24 itens que não 

possuíam peso fatorial superior a 0,40. Após aplicação em uma 

nova amostra de 420 sujeitos com perfil igual ao anterior, os 
mesmos quatro fatores emergiram, tendo somente três deles 

apresentado significância empírica (Cordes & Dougherty, 1993; 
Maslach & Jackson, 1981; Moreno, Bustos, Matallana & Mirrales, 
1997). A consistência interna das três dimensões do inventário foi 

considerada satisfatória, pois apresentava um alfa de Cronbach que 

ia de 0,71 a 0,90 e os coeficientes de teste e reteste de 0,60 a 0,80 
em períodos de até um mês (MASLACH & JACKSON, 1981). 

 

 O índice de burnout é identificado a partir dos escores de cada dimensão, 

variando entre níveis: baixo, médio e alto, sendo que, para se ter um alto nível de 

burnout, a Exaustão Emocional (EE) e a Despersonalização (DE) deve apresentar 

um escore alto e a Falta de Realização Pessoal (FRP) deve apresentar um escore 

baixo; para um nível baixo de burnout o indivíduo deve apresentar uma alta FRP e 

baixas EE e DE; e para médio deve haver um nível médio para as três dimensões. 
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 De acordo com Menegaz (2004, p.43) �cabe salientar, no entanto, que não 

existe um consenso entre os pesquisadores do fenômeno com relação aos valores 

apresentados nas dimensões e a incidência de burnout, nem em relação à ordem de 

aparecimento dos sintomas�. Muitas pesquisas indicam o índice de burnout 

baseando-se nos pontos de corte indicados a Tabela 1. 

 

TABELA 1: Resultados de pontos de corte das escalas do MBI 

 

 

Resultados 

Manual 

NEPASB 

(n= 595) 

Espanha 

(n= 1138) 

USA 

(n= 11067) 

Holanda 

(n= 3892) 

rRP EE DE rRP EE DE rRP EE DE rRP EE DE 

Alto 43 26 9 32 25 10 31 27 13 28 21 9 

 

Médio 

34-

42 

16-

25 

3-

8 

3-

39 

15-

24 

4-

9 

32-

38 

17-

26 

7-

17 

29-

32 

13-

20 

5-

8 

Baixo 33 15 2 40 14 3 39 16 6 33 12 4 

Legenda: EE= Exaustão Emocional; DE= Despersonalização; RP= Realização 

Profissional; NEPASB= Núcleo de Estudos Avançados sobre a Síndrome de Burnout 

Fonte: BENEVIDES-PEREIRA, 2002a 
 

Em nível nacional, muitos estudos utilizam os pontos de corte do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Avançadas sobre a Síndrome de Burnout (NEPASB), que é um 

grupo formado no Brasil com o apoio de Benevides-Pereira e grupo de professores, 

psicólogos e estudantes de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2002a), devido ao fato de ser considerado mais confiável 

que os demais para a análise de uma mesma realidade, a brasileira. No entanto, há 

que se questionar a generalização dessa utilização de pontos de corte de uma 

profissão, em outra, ou de um estado em outro, já que as realidades de cada grupo 

mudam. 

Portanto, para se indicar a incidência da síndrome de burnout é necessário 

que se conheça a população pesquisada e que os pontos de corte para se destacar 

se o nível é baixo, médio ou alto sejam determinados na própria população, a fim de 

que não haja distorções nas análises dessa síndrome. 
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2.2.4 Diferenças de outros fenômenos 

 

 

 O estudo sobre o burnout exige uma conceituação precisa sobre a síndrome, 

a fim de que haja limites claros para a sociedade em relação ao que é burnout e o 

que não é, para evitar contradições e/ou confusões a respeito de uma problemática 

como essa. No que se refere ao diagnóstico de Burnout essa definição é 

imprescindível, pois apesar de serem numerosos os estudos a respeito da síndrome 

de burnout, grande parte dos profissionais de saúde, que devido à sua ocupação, 

deveriam conhecê-la o suficiente para orientar, diagnosticar ou encaminhar para 

uma intervenção adequada, têm diagnosticado e tratado pessoas, que podem estar 

apresentando Síndrome de Burnout, como se tivesse com estresse ou depressão, 

atribuindo assim as causas do problema somente ao indivíduo, retirando, assim, a 

parcela de culpa da organização.  

 

 

2.2.4.1 Estresse 

 

 

 Apesar do burnout se tratar da cronificação do estresse laboral, ambos têm 

diferenças bastante significativas.  

 O estresse é uma relação particular entre pessoa, seu ambiente e as 

circunstâncias as quais está submetida, que é avaliada como uma ameaça ou algo 

que exige dela mais que suas próprias habilidades ou recursos e que põe em perigo 

o seu bem estar. No entanto, o estresse por si só não é suficiente para desencadear 

uma enfermidade orgânica ou para provocar uma disfunção significativa na vida da 

pessoa, como faz o Burnout. Para que isso ocorra é necessário que outras 

condições sejam satisfeitas, tais como a vulnerabilidade orgânica ou uma forma 

inadequada de avaliar e enfrentar a situação estressante (França e Rodrigues, 

1997). 

 Já o Burnout, é causado por um excessivo desgaste de energia, um 

esgotamento físico e emocional elevado e uma falta recursos bastante significativa 

que acaba por afastar os indivíduos do ambiente de trabalho. De acordo com 

Ferenhof e Ferenhof (2002, p.138) �Burnout ocorre quando certos recursos pessoais 
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são perdidos, ou se configuram inadequados para atender às demandas, ou não 

proporcionam, por falta de estratégias de enfrentamento, retornos esperados�. 

 De acordo com Codo e Vasques-Menezes (1999) o burnout envolve atitudes 

e condutas negativas com relação aos usuários, clientes, organização e trabalho; é, 

portanto, uma experiência própria de cada indivíduo, envolvendo atitudes e 

sentimentos que vêm acarretar problemas de ordem prática e emocional ao 

trabalhador e à organização. Já o conceito de estresse, por outro lado, é um 

esgotamento pessoal com interferência na vida do indivíduo e não necessariamente 

na sua relação com o trabalho, já que não envolve tais atitudes e condutas. 

Nas palavras de Lunardi (2004) a síndrome de burnout é diferente do 

estresse, porque enquanto a primeira envolve atitudes e condutas negativas com 

relação às pessoas a quem se prestam o serviço (usuários, clientes), à organização 

e ao trabalho; o estresse, por sua vez, aparece mais como uma relação particular 

entre uma pessoa e o seu ambiente, não estando obrigatoriamente, ligado à 

organização e ao trabalho. Ferenhof e Ferenhof (2002) reafirma isso quando diz que 

uma pessoa com estresse apresenta um quadro de esgotamento, com interferência 

em sua vida pessoal, mas não necessariamente irá apresentar problemas no 

trabalho. 

As teorias que falam a respeito de estresse, apontam o indivíduo como fator 

determinante para o desenvolvimento de tal disfunção, enquanto que as teorias 

sobre Burnout assinalam que a interação do indivíduo com o seu ambiente 

(interação psicossocial) é o fator primordial no processo de desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout.  

 Benevides-Pereira (2002a, p. 47) afirma que �no Burnout, além desses 

fatores, a qualidade do trabalho é comprometida não só pela desatenção e 

negligência, mas especialmente pela relação entre o profissional e a pessoa a quem 

presta atendimento ou serviços, com o distanciamento, falta de empatia e hostilidade 

evidenciados�. 

Assim, esta síndrome é considerada um passo intermediário na relação 

estresse-consequências do estresse de forma que, se permanece durante um longo 

tempo, o estresse laboral se transforma em Burnout e acaba por trazer 

consequências nocivas para o indivíduo, sob a forma de enfermidade, falta de saúde 

com alterações psicossomáticas (alterações cardiorrespiratórias, gastrite e úlcera, 
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dificuldade para dormir, náuseas); e para organização com a deterioração do 

rendimento ou da qualidade de trabalho do indivíduo (SILVA, 2000). 

 

 

2.2.4.2 Depressão 

 

 

Alguns autores têm proposto o entendimento do burnout como um quadro 

depressivo derivado do mundo do trabalho, porém outros afirmam que a depressão 

e a síndrome de burnout apresentam, de fato, certas semelhanças, como cansaço, 

isolamento social e sentimentos de desvalia, todavia há diferenças acentuadas entre 

os dois quadros clínicos (MALLAR; CAPITÃO, 2004). 

Apesar de alguns sintomas do burnout serem semelhantes ao da depressão, 

uma diferença que pode ser citada é que a depressão é uma doença e o burnout é 

uma síndrome, já que é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma ou 

mais doenças. Além disso, a depressão é uma doença que se estende à diversas 

situações da vida do indivíduo, enquanto que o burnout está relacionado à relação 

do indivíduo com seu trabalho, apresentando sinais e sintomas decorrentes dessa 

relação.  

 De acordo com Benevides-Pereira (2002a, p.47): 

O que ambos têm em comum é a disforia, o desânimo. Todavia, 

avaliando-se as manifestações clínicas, encontramos nos 

depressivos uma maior submissão à letargia e a prevalência ao 

sentimentos de culpa e derrota, enquanto nas pessoas com Burnout 
os sentimentos são de desapontamento e tristeza. A pessoa que 

vivencia o Burnout identifica o trabalho como desencadeante desse 
processo. 

 

Para Leiter e Durup, enquanto o burnout é fundamentalmente um construto 

social que surge como conseqüência das relações interpessoais e organizacionais, a 

depressão é um conjunto de emoções e cognições que têm consequências sobre 

todas as relações interpessoais que o indivíduo apresenta (GIL-MONTE; PEIRÓ, 

1997). 

Portanto, pode-se dizer que o Burnout apresenta muitas semelhanças com a 

depressão, no que diz respeito aos sintomas conseqüentes de ambas, porém têm 

origens diferentes, pois enquanto que o Burnout é causado pelas características 
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individuais em interação com todos os aspectos do ambiente laboral, a depressão se 

constitui a partir da interação entre o organismo e diversas relações interpessoais do 

indivíduo. 

 

 

2.2.5 Prevenção e Tratamento do Burnout 

 

 

Há uma inadiável necessidade de prevenção da síndrome de burnout, para 

que não seja necessário haver o tratamento, pois os ganhos para o indivíduo e para 

a organização são maiores quando há uma atitude proativa, de forma a evitar que 

surjam disfunções na organização causadas pelo adoecimento do indivíduo. A 

qualidade de vida dentro de uma organização deve, portanto, ser algo preservado, 

visto que os benefícios trazidos são para o todo (indivíduo e organização). 

 A legislação brasileira, atualmente, oferece espaço para garantir aos 

trabalhadores doentes o apoio nas situações de padecimento psíquico e mental. 

Porém, é preciso reconhecer que o caminho da atenção à qualidade das condições 

sócio-ambientais de trabalho precisa ser mais conhecido e assumido por todos, a fim 

de que se possa ser prevenido antes que seja tarde (ALEVATO, 2003). 

 De acordo com Campos (2005, p.48): 

 

A Síndrome de Burnout está inserida na Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho com a denominação de Sensação de 

Estar Acabado � Síndrome de Burnout ou Síndrome do 

Esgotamento Profissional � CID- 10, Z73.0. A lista é organizada 

segundo grupos de patologias ou processos mórbidos da 

Classificação Internacional das Doenças e consta da décima 

revisão, aprovada pela Portaria/MS n
o 1.339/1999. As doenças são 

organizadas em um sistema de dupla entrada, por doença ou por 

agente etiológico ou por fator de risco de natureza ocupacional. A 
Síndrome de Burnout está inserida no Grupo V, nos Transtornos 

Mentais e do Comportamento Relacionado ao Trabalho. 
 

 Observa-se, portanto, que o Burnout já é reconhecido como problema de 

saúde mental. No entanto, a maior parte das organizações não busca utilizar de 

programas preventivos para evitar o problema, acabam dando prioridade aos 

programas de intervenção, que são colocados em prática apenas depois que a 

síndrome já se manifesta. Isso acaba por recair na �antiga� prática do sistema de 
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saúde, privilegiando os aspectos curativos em vez de privilegiar os aspectos 

preventivos. 

De acordo com Jiménez et al (2002) tanto as intervenções quanto os 

programas preventivos procuram enfocar os programas centrados na resposta do 

indivíduo, programas centrados no contexto ocupacional, programas centrados na 

interação do contexto ocupacional e o indivíduo. Sendo que este último, trata-se de 

modificar as condições ocupacionais, a percepção do trabalhador e a forma de 

enfrentamento diante das situações de estresse ocupacional, tudo de modo bastante 

integrado. 

Em se tratando de formas de prevenção do burnout, França e Rodrigues 

(1997) sugerem que a organização deve: aumentar a variedade de rotinas, para 

evitar a monotonia do trabalho, prevenir o excesso de horas extras, prestar melhor 

suporte social às pessoas, melhorar as condições sociais e físicas de trabalho e 

investir no aperfeiçoamento profissional e pessoal dos trabalhadores. Além disso, o 

incentivo à atividade física, o treinamento, a disponibilidade de momentos em que os 

indivíduos pudessem em grupo e/ou individualmente compartilhar suas angústias 

poderiam ser alternativas utilizadas pela organização como forma de prevenir tal 

síndrome. 

No que diz respeito às estratégias de intervenção as mesmas podem ser 

feitas em nível individual, em um nível organizacional ou a uma combinação de 

ambas. Quando se faz uma avaliação dos desencadeantes e se detecta que a 

síndrome é resultante de falta de recursos pessoais, deve-se utilizar estratégias 

centradas no indivíduo com o objetivo de aumentar e melhorar seus recursos 

pessoais. Quando o problema está relacionado a altas demandas laborais e/ou 

baixos recursos laborais, então o foco não deve ser o indivíduo, deve ser a 

organização, assim as estratégias vão ser orientadas para melhorar a situação 

laboral, por exemplo aumentando a variedade de tarefas, resolvendo conflitos de 

trabalho, dentre outros (SALANOVA et al, 2003). 

Em relação ao tratamento, o profissional de saúde (psicólogo, psiquiatra) 

pode agir de modo a ensinar o colaborador, que já está afastado do ambiente de 

trabalho (pois o Burnout gera este afastamento), a melhorar seu estado de saúde, 

através do aprendizado de estratégias de enfrentamento (coping), a fim de que o 

mesmo saiba como lidar com os estressores externos e internos. Deve-se também 
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identificar todos os desencadeadores laborais do Burnout, para que haja uma 

mudança dos aspectos favoráveis ao desenvolvimento desta síndrome. 

Portanto, ao se considerar as medidas de prevenção e tratamento da 

Síndrome de Burnout, consideram-se também, a qualidade de vida no trabalho e os 

aspectos de bem-estar e saúde biopsicossocial, e isso é imprescindível para o 

crescimento, produtividade e desenvolvimento da organização, bem como para a 

saúde do indivíduo e a sua qualidade de vida (SILVA, 2000), já que �se as 

organizações conseguem desenvolver boas estratégias organizacionais, 

provavelmente serão organizações saudáveis e, consequentemente, estarão 

evitando o aparecimento do burnout nos seus colaboradores� (DANTAS, 2003, p.50). 

 

 

2.3 SÍNDROME DE BURNOUT E AUTOEFICÁCIA 

 

 

 Este tópico articula a relação entre a síndrome de burnout e a autoeficácia, 

apontando o que a literatura trás a esse respeito e traçando parâmetros que 

fundamentem a análise dos dados obtidos na presente pesquisa. 

 A respeito dos aspectos que interferem sobre um indivíduo deixando-lhe 

predisposto à síndrome de burnout diante dos fatores estressores, é importante 

entender o porquê de alguns profissionais conseguirem lidar de maneira eficaz com 

os problemas diários (fontes de estresse) e outros não conseguirem atingir suas 

metas diárias, entrando em colapso. Essa é uma questão que o presente estudo 

pretende discutir, já que pode estar relacionada às crenças que estas pessoas têm a 

respeito das suas capacidades de enfrentar desafios e problemas provenientes do 

ambiente de trabalho. 

 As crenças das pessoas em sua eficácia pessoal desempenham um papel 

determinante na maneira como organizam, criam e lidam com as circunstâncias da 

vida, e isso afeta diretamente as decisões tomadas pelos indivíduos (BANDURA, 

2008), influenciando os diversos aspectos de suas vidas, seja de maneira positiva, 

ou negativa. Krueger e Dickson (1993, 1994) concordam, afirmando que �indivíduos 

com um sentimento elevado de eficácia concentram-se nas oportunidades que ele 

proporciona, ao passo que aqueles cuja autoeficácia é baixa enfatizam problemas e 

riscos� (BANDURA, 2008, p. 24). Essa ênfase nos riscos e dificuldades pode gerar 
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um nível alto de ansiedade, depressão, estresse e, até mesmo, síndrome de 

burnout. 

 O construto da autoeficácia sugere, portanto, um efeito protetor, pois afeta a 

maneira como o indivíduo lida com as adversidades. É uma crença otimista nas 

próprias competências diante de desafios cotidianos e aumenta a motivação para a 

pessoa se engajar em vias construtivas de enfrentamento (SCHWARZER; HALLUM, 

2008). 

O próprio Bandura quando criou a Teoria Social Cognitiva em 1986 teve a 

intenção de ampliar sua antiga Teoria da Aprendizagem Social (1977), a fim de ir 

além, enfatizando ainda o �interacionismo que caracteriza a relação de causalidade 

recíproca triádica entre os tipos de determinantes - ambientais, pessoais e 

comportamentais� (BANDURA, 2008, p. 12), porém abordando também as diversas 

relações sociais dos indivíduos, seja no campo educacional, na regulação dos 

sentimentos, no funcionamento organizacional, na promoção da saúde e no 

tratamento de fobias. E o construto da autoeficácia acabou por também ser ampliado 

para as diversas relações sociais, não se restringindo somente ao campo da 

aprendizagem, o que contribuiu para o surgimento de estudos que provassem a 

influência do nível de autoeficácia do indivíduo sobre as diversas psicopatologias do 

trabalho. 

Atualmente, muitas evidências empíricas sustentam a afirmação de Bandura 

de que as crenças de autoeficácia influenciam praticamente todos os aspectos das 

vidas das pessoas (independentemente de pensarem de forma produtiva, 

autodebilitante, pessimista ou otimista), o grau de motivação delas, a perseverança 

que apresentam frente a adversidades, sua vulnerabilidade ao estresse e à 

depressão e as escolhas que fazem em suas vidas (PAJARES; OLAZ, 2008). 

Surgem várias pesquisas para mostrar a relação entre os níveis de 

autoeficácia e a saúde mental. Na pesquisa intitulada �Adaptação e validação de 

uma escala de bem-estar psicológico para uso em estudos ocupacionais�, Borges e 

Argolo (2002, p.26) constataram que pessoas com �instrução superior tendem a se 

perceberem com menos autoeficácia e, conseqüentemente, com mais deterioração 

na saúde mental�, podendo vir a desenvolver depressão e esgotamento mental. 

As crenças de autoeficácia também influenciam na quantidade de estresse e 

ansiedade que os indivíduos sentem à medida que se envolvem em uma atividade. 

Para eles, pessoas com baixa autoeficácia acabam por aumentar o nível de 
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dificuldade das situações, o que provoca ansiedade, estresse, depressão e uma 

visão limitada sobre a melhor forma de resolver um problema (PAJARES; OLAZ, 

2008, p.106). 

Para Maslach et al., 2001; Schaufeli e Enzmann, 1998; Gil-Monte, 1997; 

Codo, 1999, a autoeficácia também é um fator individual, que pode ser fator de risco 

para o surgimento do Burnout (TRIGO; TENG; HALLAK, 2007). 

 

o burnout só pode ser compreendido à medida que se elucida a 

dinâmica da sua complexidade, visto que inclui as percepções das 

condições de trabalho, riscos e perigos, sobrecarga, desempenho 
dos papéis e importância social do trabalho, as relações 

interpessoais, a adoção de novas tecnologias, o acesso à 

capacitação, a participação no processo decisório, as relações com 

o entorno, a remuneração, os múltiplos empregos e os valores 
conflitantes. A esses, devem ser acrescidos, entre outros elementos, 
idade, gênero, tempo de exercício profissional, sentimentos de auto-
eficácia, centralidade do trabalho, estratégias utilizadas para lidar 

com os problemas do cotidiano e disponibilidade de uma rede de 
relacionamentos que forneça suporte social (FELICIANO; KOVACS; 

SARINHO, 2005, p.321). 
  

Como se pode observar, a síndrome de Burnout só pode ser compreendida, 

se todos os fatores associados ao seu surgimento forem levados em consideração. 

E um dos fatores que não pode ser deixado de lado é o nível de autoeficácia que o 

indivíduo está apresentando. 

Um exemplo trazido por Schwarzer e Hallum (2008) que evindecia isso é 

referente à docência, pois para esses autores o engajamento de um professor está 

positivamente associado aos recursos pessoais de enfrentamento e o burnout nessa 

profissão pode ser resultante de características negativas do indivíduo, incluindo os 

baixos níveis de autoeficácia. 

Evers, Browers e Tomic (2002) também se referindo a essa profissão afirmam 

que quando professores apresentam baixas crenças de eficácia pessoal, isso vai 

influenciar negativamente os padrões de pensamento, a regulamentação da 

motivação, a auto-regulação dos estados afetivos e a seleção de atividades e 

ambientes. 

Parece claro afirmar, portanto, que a autoeficácia pode ser uma variável 

mediadora da síndrome de burnout, já que afetando de forma negativa, 

principalmente, sobre a auto-regulação dos estados afetivos pode interferir 
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diretamente sobre as estratégias de enfrentamento do individuo frente aos fatores 

estressores que o circundam. 

Costa (2003, p.34) explica bem essa relação entre Autoeficácia e Burnout:  

 

falar de auto-eficácia é de certa forma falar sobre o que pode o ser 

humano quando acredita de maneira efetiva nas suas 
potencialidades e falar de burnout é falar da desesperança que 

acomete aqueles que desistem ,pois perderam a confiança em seu 

poder de modificar circunstâncias, é falar da impotência diante do 

que parece irreversível , do imutável. 
 

 Cordes e Dougherty (1993) consideram que �as expectativas dos empregados 

acerca da profissão, da organização e da sua própria eficácia pessoal podem ter 

também uma contribuição significativa para o burnout� (TAMAYO; TRÓCCOLI, 2002, 

p.39). 

 Convém ressaltar que a dimensão Falta de Realização Pessoal está 

relacionada às crenças de autoeficácia do indivíduo, pois �esta fase é caracterizada 

como uma forma de se auto-avaliar de forma negativa� (SANTINI, 2004, p.188). A 

autoeficácia baixa pode desencadear, portanto, uma crescente autodepreciação, 

sentimentos de fracasso, o que pode levar ao desenvolvimento do Burnout.  

 Dessa forma, elaborou-se um esquema, baseando-se em Gil-Monte (2005) e 

García e Campos (2000), que expressa a relação entre a autoeficácia e a síndrome 

de burnout, em suas dimensões. 

 

Figura 2: Modelo da relação entre a autoeficácia e a síndrome de burnout 
Fonte: Baseado em Gil-Monte (2005) e Garcia e Campos (2000). 
 

 Cabe ressaltar que de acordo com os pesquisadores (GIL-MONTE, 2005; 

GARCÍA; CAMPOS, 2000) a autoeficácia atua em todas as dimensões da síndrome 

Baixa Realização 

Pessoal 

Exaustão 

Emocional 

Despersonalização AUTOEFICÁCIA 

SÍNDROME DE BURNOUT 
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de burnout, no entanto essa influência é tem mais intensidade sobre a realização 

pessoal do indivíduo, de maneira que quanto menor for o nível de autoeficácia do 

indivíduo, mais baixa será realização pessoal do mesmo. Assim, o sentimento de 

incompetência e a avaliação negativa do desempenho feita pelo próprio indivíduo 

são diretamente influenciados pelas crenças negativas de eficácia pessoal, pois à 

medida que o indivíduo não acredita nas suas potencialidades, a tendência é que ele 

diminua seu desempenho diante das tarefas que executa.  

De forma geral, observa-se que existem desencadeadores e facilitadores 

(dentre eles, o baixo nível de autoeficácia) que vão favorecer o surgimento do 

burnout e a partir daí ocorre a gravidade objetiva da situação, fazendo surgirem os 

sintomas e as consequências que a síndrome vai gerar para o indivíduo e para a 

organização na qual ele está inserido. 

 No entanto, convém ressaltar ainda que �não é a gravidade objetiva da 

situação que causará efeitos deletérios, mas o pareamento que a pessoa faz entre o 

peso da dificuldade de origem externa e sua capacidade de enfrentamento� 

(BANDURA, 2008, p.12), o que quer dizer, portanto, que os efeitos deletérios 

(sintomas e consequências) do Burnout não surgem apenas da situação na qual o 

indivíduo se encontra, e sim da potencialidade que ele acredita ter para enfrentar tal 

situação. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA CATEGORIA OCUPACIONAL ESTUDADA 

 

 

Este tópico consiste na contextualização da profissão de enfermagem, 

apontando características do trabalho desenvolvido pelos profissionais de 

enfermagem que podem interferir tanto no nível de autoeficácia, como no índice da 

síndrome de burnout. 

O surgimento da profissão de enfermagem se deu a partir da evolução das 

práticas voltadas para a saúde humana nos diversos períodos da história, desde as 

práticas de cuidar dos nômades (práticas de saúde instintivas), até a enfermagem 

como a profissão institucionalizada. Nesse intervalo de tempo as práticas de saúde 

evoluíram, passando de uma natureza mística e sacerdotal (práticas de saúde 

mágico-sacerdotais), com apenas os sacerdotes realizando essas práticas. Entre os 

séculos V e XIII (práticas de saúde monástico-medievais), a Enfermagem surge 

como uma prática leiga, ligada a aspectos como: abnegação, espírito de servir, 

obediência, que são valores ligados ao sacerdócio. Entre o final do séc.XIII e o início 

do séc. XVI (práticas de saúde pós-monásticas) houve a Reforma protestante e os 

movimentos Renascentistas que promoveram progresso social e intelectual, 

retomada da ciência, evolução das universidades, porém isso não fez com que 

houvesse crescimento para a Enfermagem, muito pelo contrário, denegriu a imagem 

dessa prática, visto que os hospitais agora era apenas depósito de doentes. E 

apenas no limiar da revolução capitalista, com a Revolução industrial no séc. XVI 

(práticas de saúde no mundo moderno) é que a enfermagem surgiu como profissão 

institucionalizada (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, 2008). 

A partir dessa institucionalização da profissão em nível mundial, no Brasil a 

atividade desenvolvida por profissionais de enfermagem só veio a ser 

regulamentada no final do séc. XX. Criou-se, concomitantemente, uma legislação 

que definia os papéis, responsabilidades e direitos na enfermagem. 

A rigor, atualmente, o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, em 

seu Art. 1º do capítulo I, define a Enfermagem como �uma profissão comprometida 

com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, 

recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e 

legais� (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, 2008). 
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Cuidar profissionalmente ou cuidar em Enfermagem é olhar 

enxergando o outro, é ouvir escutando o outro; observar percebendo 

o outro, sentir, empatizando com o outro, estando disponível para 

fazer com ou paro o outro aqueles procedimentos técnicos que ele 

não aprendeu a executar ou não consegue executar, procurando 

compartilhar o saber com o cliente e/ou familiares a respeito, 
sempre que houver interesse e/ou condições para tal. Ao cuidar, 

procurar-se-á estabelecer também uma política de saúde e de 

enfermagem, garantindo acesso ao tratamento, à medicação, o que, 

certamente, garantirá uma qualidade da assistência (RADUNZ, 

1999, p. 15). 
 

Isso demonstra o quão amplo é o trabalho desses profissionais, já que atuam 

em todos os aspectos condicionantes e determinantes da saúde humana, com vistas 

a dar assistência a pessoas doentes ou que necessitam de cuidados especiais. 

Dessa forma, a atuação do enfermeiro para a saúde humana é inquestionável e 

insubstituível. 

Nesse sentido, o papel principal desses profissionais é buscar compreender e 

conhecer as necessidades do paciente, pois isso vai nortear suas práticas no 

ambiente hospitalar, isso faz desses profissionais instrumentos imprescindíveis 

dentro da organização hospitalar. 

Todavia, essa profissão, por ter uma função ampla e, ao mesmo tempo, 

limitada, e por outros fatores intrínsecos ao trabalho, tem sofrido inúmeros conflitos 

pessoais e profissionais que repercutem diretamente em sua saúde física e mental. 

De acordo com Stacciarini e Tróccoli (2001) desde que a enfermagem foi 

implementada no Brasil, ela é uma categoria marginalizada e seus profissionais vêm 

tentando se afirmar profissionalmente a partir do apoio e compreensão por parte de 

outros profissionais. Desde o surgimento dessa profissão até os dias atuais esses 

profissionais, de acordo com Stacciarini e Tróccoli (2001, p.18), têm: 

 

buscado uma auto-definição, tentando construir sua identidade 

profissional e obter reconhecimento. Nesta trajetória, este sujeito 

tem enfrentado dificuldades que comprometem o desempenho do 
seu trabalho e que também repercutem no seu lado pessoal. A 

profissão possui uma característica intrínseca, a qual poderíamos 

denominar de indefinição do papel profissional, que também pode 

ser relacionada como mais um dos seus elementos estressores. 
 

 Diversos podem ser os fatores que afetam esses profissionais e geram 

estresse nos mesmos. Borges e Carlotto (2004, p. 47) afirmam que uma profissão 
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como a enfermagem �lida com uma das mais explícitas demonstrações do limite do 

homem � a doença e a morte � é, também, viver o próprio limite: é o encontro de 

fragilidades entre o racional e o emocional�. E essas fragilidades são ampliadas 

pelos fatores que Gatti e Silva (2007) apontam: a ansiedade causada pela 

expectativa de um desempenho adequado sobre a saúde humana; problemas 

pessoais de ordem emocional, afetando diretamente a comunicação e o 

desempenho profissional; estresse do paciente e da família que podem ser 

agravados pela demanda, impondo maior habilidade do profissional para controlar a 

situação; questões éticas; condições de trabalho inadequadas relacionadas ao 

ambiente, recursos materiais, tecnológicos. 

Também existe a hipótese de que uma parcela significativa desses 

profissionais, principalmente os mais jovens, possui uma jornada de trabalho muito 

ampla, já que, a grande parte concilia sua jornada com outro trabalho a fim de ter 

melhores condições financeiras (ROSA; CARLOTTO,2005). E isso pode resultar em 

sobrecarga do trabalho, gerando um desgaste que vai refletir na qualidade do 

trabalho desempenhado por eles, em suma sofre o profissional, o paciente, os 

demais profissionais e a organização como um todo.  

 Nas palavras de Stacciarini e Tróccoli (2001, p.18) os componentes que 

podem ameaçar a estabilidade do enfermeiro são: 

 

o número reduzido de enfermeiros na equipe de enfermagem 

(13,14% segundo o Conselho Federal de Enfermagem)(14), as 
dificuldades em delimitar os diferentes papéis entre enfermeiros, 

técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem e a falta de um 
reconhecimento nítido entre o público em geral, de quem é o 

enfermeiro. Além destes, a situação política na qual estamos 

imersos, com o achatamento dos salários, estreitamento do 

mercado de trabalho e o desemprego, são fatores agravantes aos 

profissionais que são obrigados a atuar em mais de um local de 

trabalho, exercendo uma carga horária mensal extremamente longa.  
 

 Todos esses fatores podem ter consequências bastante ameaçadoras para a 

saúde física e psíquica desse indivíduo, podendo interferir na relação do mesmo 

com seu trabalho, com a organização e com a pessoa a quem o serviço é prestado.  

O simples fato de o enfermeiro ter um trabalho voltado para cuidar dos interesses ou 

satisfazer as necessidades dos pacientes através de um contato direto com estes já 

pode ser motivo para o surgimento do estresse ocupacional e a cronificação do 

mesmo, transformando-se em síndrome de Burnout. 
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De acordo com Gil-Monte (2003, p. 26) a síndrome de Burnout �é uma 

resposta ao estresse laboral crônico que acomete, principalmente as profissões que, 

como a enfermagem, se baseiam na prestação de serviços�. Esse autor aponta 

ainda que isso é ocasionado pela escassez destes profissionais em um mesmo 

hospital, que acarreta a sobrecarga laboral; pelo contato com pessoas 

problemáticas, com diversas enfermidades, e com a dor da morte; pela falta de 

especificidade das funções que devem ser desempenhadas, o que acarreta conflito 

e ambigüidade de tarefas; a falta de autonomia e autoridade para tomar decisões, 

dentre outros. Todos esses fatores podem vir a influenciar o nível de autoeficácia 

destes profissionais, pois as crenças em relação às próprias potencialidades são 

diminuídas, o que pode reduzir o desempenho no ambiente de trabalho.  

 Menzani e Bianchi (2005, p.7) concordam com essa idéia quando afirmam 

que o próprio �contato com a morte gera o sentimento de impotência ao enfermeiro. 

Há sofrimento advindo do envolvimento com o paciente e com seus familiares e da 

impotência diante da evolução negativa do diagnóstico�. 

 Feliciano, Kovacs e Sarinho (2005, p. 321) apontam que �nos últimos vinte 

anos, pesquisas têm mostrado a importância da distribuição mundial do burnout 

entre médicos e enfermeiras, com altos níveis de exaustão emocional, 

despersonalização e falta de realização pessoal sendo constatados�. Fica claro, 

portanto, a grande incidência da síndrome nos profissionais que lidam diretamente 

com a saúde humana.  

Guerrer (2007) afirma que Bianchi em sua pesquisa sobre o estresse do 

enfermeiro em centro cirúrgico apontou que os fatores ansiogênicos do cotidiano do 

profissional de enfermagem são: a ausência de reconhecimento da enfermagem 

como atividade essencial, a falta de autonomia necessária para a tomada de 

decisões e a inadequação da legislação em seu exercício profissional.   

Nas palavras de Jofre e Valenzuela (2005, p. 58) os fatores estressores são:  

 

a constante preocupação com seus pacientes e familiares, devido a 

incerteza da situação; a ansiedade pela gravidade dos diagnósticos; 

[...] o contato permanente com o sofrimento dos pacientes; a 
necessidade de intervir em situações de crises; excesso de trabalho, 

com inúmeras situações de falta de recursos humanos e materiais e 

grande pressão assistencial. 
 

Para Menzani e Bianchi (2005, p.2): 
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Menzies (1960) foi a primeira autora a descrever que o trabalho com 
pessoas doentes requer uma demanda de compaixão, sofrimento e 

simpatia e que o enfermeiro se sentia irritado, desapontado e 
culpado por não conseguir lidar com esses sentimentos. Appelbaum 

(1981) relata, ainda, que a morte de um paciente leva o enfermeiro a 
um sentimento de culpa com conseqüente frustração.  
 

Isso acontece devido ao fato de as demandas existentes no ambiente de 

trabalho do enfermeiro serem maiores do que os recursos ou capacidades de 

enfrentamento destes profissionais frente às circunstâncias. 

A rigor, �para o enfermeiro, aliar ofício e emoção é um ponto crucial, uma vez 

que, pelas circunstâncias do seu trabalho, ele tem mais oportunidade de conviver 

com pessoas doentes e, portanto, de experienciar com elas suas dores e seus 

sofrimentos e conseqüentemente estabelecer um maior envolvimento com a 

fragilidade humana� (FERREIRA, 1996, p.232). Partindo disso, observa-se a 

amplitude de fatores que levam esses profissionais a serem tão suscetíveis ao 

Burnout e a terem um baixo nível de autoeficácia, pois as diversas circunstâncias 

fazem surgir sentimentos de impotência diante da realidade. 

Uma profissão como a Enfermagem pode apresentar profissionais com nível 

de autoeficácia diretamente relacionada ao índice de burnout, porque além de ser 

mundialmente reconhecida como estressante, também lida com a incapacidade e 

falta de autonomia de seus profissionais, que acarreta a diminuição do nível de 

autoeficácia dos mesmos.  

Convém ressaltar que muitas vezes o enfermeiro se depara com situações de 

grande complexidade, ou com falta de recursos necessários para determinado 

procedimento, e isso resulta no temor de cometer erros que podem ser fatais, e 

assim perder a aprovação social adquirida com tanto esforço, sendo estes, fatores 

que também podem desencadear a cronificação do estresse ocupacional, devido 

aos conflitos de caráter assistencial do trabalho desses profissionais. 

Os fatores estressores e os prejuízos causados a esses profissionais pelas 

características intrínsecas e extrínsecas à profissão que exercem são aspectos que 

devem ser identificados a fim de que se possa tomar as medidas necessárias para 

que esse indivíduo não tenha sua qualidade de vida prejudicada e possa assim 

exercer seu trabalho de maneira satisfatória para si e para a organização onde 

trabalha.  

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


56 

 

 

 

 Há de convir que as consequências do surgimento do burnout e da diminuição 

da autoeficácia dos profissionais de enfermagem têm um efeito negativo sobre o 

cuidado com o paciente e pode levar à deterioração na qualidade dos serviços 

prestados. Por exemplo, Cronin-Stubbs e Brophy identificaram que enfermeiros que 

relatam altos níveis de burnout (desgaste) tendem a usar mais drogas de prescrição 

para acalmar pacientes e passar menos tempo em contato direto com seus 

pacientes (MENZANI; BIANCHI, 2005). Parece claro afirmar que grandes podem ser 

os prejuízos se não houver uma intervenção sobre essa situação, pois os efeitos 

deletérios sobressaem ao enfermeiro e são estendidos para o ambiente de trabalho 

e as pessoas que são por eles assistidas. 

 Face ao exposto é necessário que haja uma intervenção sobre os fatores que 

predispõem o enfermeiro a desenvolver o burnout, a fim que se previna o 

desencadeamento do mesmo, e principalmente que sejam dadas condições para 

que este profissional desempenhe um trabalho que lhe permita desenvolver suas 

habilidade e capacidades, através da autonomia em determinadas situações de 

decisão, a fim de aumentar suas crenças a respeito de suas próprias 

potencialidades.  Esta última solução é conveniente, porque �como os indivíduos têm 

a capacidade de alterar seus próprios pensamentos e sentimentos, a promoção de 

crenças de autoeficácia pode influenciar poderosamente os próprios estados 

fisiológicos� (PAJARES; OLAZ, 2008, p.105), evitando, portanto, o surgimento do 

Burnout e promovendo, dessa forma, a saúde integral destes profissionais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 A temática discutida neste tópico foi investigada através de 

procedimentos metodológicos desenvolvidos em quatro hospitais da rede privada de 

Natal/RN a fim de se obter dados representativos da situação vivenciada pelos 

profissionais de enfermagem. A especificação do método de pesquisa, portanto, 

torna-se fundamental, pois explicita o trabalho desenvolvido pelo pesquisador, além 

de descrever as técnicas e instrumento que foram utilizados.  

 

 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados no presente estudo, no que se 

refere ao método de análise de dados, são quantitativos, porque se tratou de prever 

a mensuração das variáveis em questão, indicando a incidência e estabelecendo a 

relação entre as variáveis mediante correlações estatísticas. 

Além disso, tiveram natureza descritiva, por permitir ao pesquisador obter 

uma melhor compreensão da relação dos fatores e elementos que influenciam o 

fenômeno estudado (OLIVEIRA, 1997) e por possibilitar a identificação da existência 

de relações entre as variáveis e da natureza dessa relação (GIL, 1999). 

 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

 A pesquisadora inicialmente se propunha a pesquisar oito hospitais da rede 

privada de Natal, um quantia significativa do total de hospitais da cidade, a fim de 

conseguir uma amostra de profissionais de enfermagem suficiente para se fazer 

inferências sobre essa categoria ocupacional na cidade. No entanto, desse total 

apenas quatro hospitais permitiram a realização da pesquisa, os demais negaram, 

por motivos diversos (processo de mudanças internas, experiências negativas de 
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outras pesquisas, entraves em relação à aplicação dos questionários) o que 

impossibilitou a realização da pesquisa. 

Dessa forma, a pesquisa compreendeu quatro hospitais da rede privada da 

cidade Natal. Essa população inclui enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem inclusive aqueles que têm pouco tempo de atuação nos hospitais 

pesquisados, pois muitos estudos têm mostrado que indivíduos com pouco tempo 

atuação em determinado ambiente de trabalho ou em determinada profissão são 

muito suscetíveis à síndrome de burnout. 

A rigor, a amostra foi obtida a partir da fórmula para a determinação do 

tamanho amostral que é apontado por Martins (1992), descrita abaixo, por ser 

utilizada em casos como o desse estudo que avalia variáveis nominais e ordinais e 

que tem população finita.  

 

 

 

Onde:  

n = tamanho da amostra 

Z = abscissa da distribuição normal padrão (para o nível de confiança de 95%, 

Z = 1,96) 

p = estimativa da proporção (considerou-se p = 0,50) 

q = 1 � p (nesse caso, q = 1 - 0,50 = 0,50)  

N = tamanho da população (N = 706) 

d = erro amostral em decimais (d = 6% = 0,06) 

 

Cabe ressaltar que, baseando-se em Martins (1992), nessa pesquisa 

considerou-se o valor de p = 0,50 e consequentemente q = 0,50, porque a 

população foi considerada heterogênea, já que era composta por enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem. Assim, obteve-se, a partir da fórmula, o maior 

tamanho de amostra, a fim de assegurar a confiabilidade e assim poder fazer 

inferências a respeito da população pesquisada, considerando-se, neste caso, 

devido às limitações desta pesquisa, um erro amostral de 0,06.  

qpZNd

NqpZ
n
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A fórmula apontou, portanto, que de uma população de 706 sujeitos, 

considerada heterogênea, a quantidade da amostra mínima deveria ser em torno de 

194 profissionais. No entanto, a pesquisadora obteve um total de 230 questionários 

válidos, estabelecendo, portanto, uma amostra superior ao considerado confiável. 

 Além disso, o processo de amostragem inicialmente proposto foi probabilística 

aleatória simples, devido ao fato desta técnica possibilitar a composição de uma 

amostra com mais rigor estatístico e com uma parcela maior de representatividade e 

de confiabilidade no que se refere à avaliação das características da população. No 

entanto, devido à realidade do trabalho desenvolvido em hospitais, não foi possível a 

prática dessa amostragem, pois além dos gerentes dos hospitais não terem 

repassado a listagem com o nome dos profissionais de enfermagem, eles mostraram 

que autorizariam a consecução da pesquisa, porém não iriam dispor de funcionários 

disponíveis para auxiliar a pesquisadora na coleta de dados. Cabe frisar, que de 

acordo com Cooper e Schindler (2003, p.167) esse tipo de amostragem �exige mais 

planejamento e repetidas visitas assegurando que cada membro selecionado para a 

amostra seja contatado�. E isso não foi possível, devido à falta de apoio de alguns 

hospitais à pesquisa.   

 Dessa forma, a amostragem utilizada foi a não-probabilística por 

acessibilidade, já que por existir problemas de investigação, esse tipo de 

amostragem pode ser utilizada, por ser a única alternativa viável, podendo produzir 

resultados aceitáveis (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 

 

4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

O instrumento utilizado para a investigação é dividido em quatro seções. A 

seção A1 corresponde aos dados sócio-demográficos (5 questões); a seção A2 diz 

respeito aos dados profissionais/ocupacionais (7 questões); a seção A3 é constituída 

pelo Inventário em Burnout de Maslach (MBI), um questionário auto-informe, 

elaborado por Christina Maslach e Susan Jackson em 1978 e adaptado por Tamayo 

(1997); e a seção A4 corresponde à escala de Autoeficácia Geral Percebida de 

Nunes, Schwarzer e Jerusalem (1999), adaptada para a situação do trabalho.  
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 É pertinente salientar que os dados sócio-demográficos e 

profissionais/ocupacionais foram incluídos no instrumento com o objetivo de se 

conhecer as características da amostra obtida. 

A escolha do MBI se deu por três motivos: foi o primeiro instrumento 

elaborado para avaliar o índice de burnout, foi utilizado primeiramente em 

enfermeiros (profissionais de natureza assistencial) e já foi validado no Brasil. A 

escolha da escala de Autoeficácia Geral Percebida se deu devido à confiabilidade da 

mesma, por já ter sido aplicada em 23 países, incluindo o Brasil, e por ter alfas de 

Cronbach variando de 0.76 a 0.90, com a maioria na faixa de 0.80, sendo que a 

validade da mesma foi apontada também em estudos que demonstram correlações 

negativas com a síndrome de burnout. 

Cumpre frisar que tanto o MBI (adaptado por Tamayo, 1997) quanto a escala 

de Autoeficácia Geral Percebida (adaptada pela pesquisadora) apresentam uma 

escala no formato Likert. O MBI apresenta 22 perguntas fechadas relacionadas ao 

burnout (ver quadro 4), com escala ordinal variando de 1 a 5 (1-nunca, 2-raramente, 

3-algumas vezes, 4- frequentemente, 5- sempre). E a escala de Autoeficácia Geral 

Percebida adaptada possui 10 questões fechadas sobre autoeficácia, com escala 

nominal variando de 1 a 5 (1-de modo nenhum é verdade, 2-dificilmente é verdade, 

3- de vez em quando é verdade, 4-quase sempre é verdade, 5- exatamente 

verdadeira), na qual o escores médios em �1� representam um baixo nível de 

autoeficácia e em �5� se referem a um alto nível de autoeficácia.  
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SB1. Sinto-me emocionalmente esgotado (a) com o meu trabalho. 

SB2. Sinto-me esgotado (a) no final de um dia de trabalho. 

SB3. Sinto-me cansado (a) quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro 

dia de trabalho. 

SB4. Posso entender com facilidade o que sentem as pessoas. 

SB5. Creio que trato algumas pessoas como se fossem objetos. 

SB6. Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grande esforço. 

SB7. Lido eficazmente com o problema das pessoas. 

SB8. Meu trabalho deixa-me exausto (a). 

SB9. Sinto que através do meu trabalho influencio positivamente na vida dos outros. 

SB10. Tenho me tornado mais insensível com as pessoas. 

SB11. Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me endurecendo 

emocionalmente. 

SB12. Sinto-me com muita vitalidade. 

SB13. Sinto-me frustrado (a) com meu trabalho.  

SB14. Creio que estou trabalhando em demasia. 

SB15. Não me preocupo realmente com o que ocorre às pessoas a que atendo. 

SB16. Trabalhar diretamente com as pessoas causa-me estresse. 

SB17. Posso criar facilmente uma atmosfera relaxada para as pessoas. 

SB18. Sinto-me estimulado (a) depois de trabalhar em contato com as pessoas. 

SB19. Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão. 

SB20. Sinto-me no limite de minhas possibilidades. 

SB21. Sinto que sei tratar de forma adequada os problemas emocionais no meu 

trabalho. 

SB22. Sinto que as pessoas culpam-me de algum modo pelos seus problemas. 

Quadro 4: Variáveis do MBI 
Fonte: Maslach Burnout Inventory 
 

É preciso acentuar que cada ítem apontado no quadro 4 se enquadra em uma 

das três dimensões da síndrome, como mostra a tabela 2: 

 

TABELA 2 � Distribuição dos ítens em cada dimensão 

Dimensões Item 

Exaustão Emocional 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 e 20 
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Despersonalização 5, 10, 11, 15 e 22 

Falta de Realização Pessoal 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 21 

Fonte: TAMAYO, 1997 

 

Cabe ressaltar que nesse trabalho a dimensão apontada por Maslach como 

Falta de Realização Pessoal será denominada Realização Pessoal, visto que as 

variáveis referentes a essa dimensão refletem atitudes positivas em relação às 

pessoas, enquanto que as outras dimensões - Exaustão Emocional e 

Despersonalização - se referem a atitudes negativas (como pode ser visto no 

Quadro 4). 

 Cabe ainda ressaltar que o MBI adaptado por Tamayo (1997) sofreu 

modificação apenas na quantidade de itens da escala tipo Likert, que no 

questionário original de Maslach, eram 7 e foi reduzido para 5. A escolha do MBI 

adaptado, se deu com a �finalidade de trabalhar com critérios mais amplos 

(TAMAYO, 1997, p. 61) e com o objetivo de igualar a quantidade de itens com a 

escala de Autoeficácia Geral Percebida também alterada mudando de 4 para 5 itens. 

A escala de Autoeficácia Geral Percebida foi modificada também para a 

situação do trabalho, através da inserção do termo �trabalho�, com as devidas 

alterações, nas afirmativas, pois o instrumento elaborado por Nunes, Schwarzer e 

Jerusalem busca avaliar a autoeficácia geral percebida abrangendo as diversas 

situações vivenciadas pelo indivíduo, e o instrumento para a presente pesquisa 

pretendia avaliar as crenças relacionadas unicamente com o trabalho 

desempenhado pelo indivíduo, a fim de relacionar com a síndrome de burnout, que é 

considerada uma psicopatologia do trabalho. Assim sendo, os itens foram mudados 

da seguinte forma: 

1. �Eu consigo resolver sempre os problemas difíceis se eu tentar 

bastante� (NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 1999), foi 

substituído por �Eu consigo resolver problemas difíceis do meu 

trabalho, se eu tentar bastante�. 

2. �Se alguém se opuser, eu posso encontrar os meio e as formas de 

alcançar o que eu quero� (NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 

1999), foi substituído por �Se alguém se opõe a mim no meu 

ambiente de trabalho, eu posso encontrar as maneiras de obter o 

que eu quero�. 
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3. �É fácil para mim, agarrar-me às minhas intenções e atingir os meus 

objetivos� (NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 1999), foi 

substituído por �No trabalho, é fácil para mim persistir nos meus 

objetivos para alcançar minhas metas�. 

4. �Eu estou confiante que poderia lidar, eficientemente, com 

acontecimentos inesperados� (NUNES; SCHWARZER; 

JERUSALÉM, 1999), foi substituído por �Estou confiante que no meu 

trabalho posso lidar, eficientemente, com acontecimentos 

inesperados�. 

5. �Graças ao meu desembaraço, eu sei como lidar com situações 

imprevistas� (NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 1999), foi 

substituído por  �Graças às minhas qualidades, eu sei como lidar 

com situações imprevistas no trabalho�. 

6. �Eu posso resolver a maioria de problemas se eu investir o esforço 

necessário� (NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 1999), foi 

substituído por  �No trabalho, eu posso resolver a maioria dos 

problemas que surgem, se eu investir o esforço necessário�. 

7. �Eu posso manter-me calmo ao enfrentar dificuldades porque eu 

posso confiar nas minhas capacidades para enfrentar as situações� 

(NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 1999), foi substituído por 

�Posso permanecer calmo quando enfrento dificuldades no trabalho, 

porque posso confiar nas minhas capacidades para enfrentar as 

situações�. 

8. �Quando eu sou confrontado com um problema, geralmente eu 

consigo encontrar diversas soluções� (NUNES; SCHWARZER; 

JERUSALÉM, 1999), foi substituído por �No trabalho, quando 

enfrento uma situação difícil, geralmente tenho idéia do que devo 

fazer�. 

9. �Se eu estiver com problemas, geralmente consigo pensar em algo 

para fazer� (NUNES; SCHWARZER; JERUSALÉM, 1999), foi 

substituído por �Se eu tiver com problemas no trabalho, geralmente 

sei lidar com isso�. 

10. �Quando tenho um problema pela frente, geralmente  ocorrem-me 

várias formas para resolvê-lo� (NUNES; SCHWARZER; 
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JERUSALÉM, 1999), foi substituído por �Quando tenho um problema 

no trabalho, geralmente me ocorrem várias alternativas para resolvê-

lo�. 

Esses itens foram adaptados para a situação do trabalho, porque Schwarzer 

(2008) aponta que na maioria das aplicações da escala deve haver uma adaptação 

dos itens, para que haja a cobertura do comportamento e do ambiente que se quer 

analisar. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

4.4.1 Pré teste 

 

 

O pré-teste feito nessa pesquisa teve o intuito de identificar se havia 

necessidade de mais alterações em relação à redação das perguntas e se precisava 

apresentar instruções mais claras para os entrevistados, a fim de que os resultados 

obtidos a partir da aplicação do questionário fossem válidos. De acordo com 

Richardson (1989), isso possibilita que o pesquisador se familiarize com o 

instrumento de coleta de dados e verifica se as orientações para o preenchimento do 

instrumento são claras e fáceis de serem compreendidas.  

Devido ao fato de o primeiro hospital pesquisado ter feito algumas exigências 

com relação ao tempo disponibilizado para a pesquisa, que foi de 7 dias, e não ter 

disponibilizado um tempo para a realização do pré-teste e a posterior aplicação do 

questionário devidamente modificado, a pesquisadora teve que desenvolver 

estratégias que permitissem a realização do mesmo. Assim, utilizou-se do primeiro 

dia de coleta (um total de sete profissionais), para a identificação da necessidade de 

alterações do questionário. É preciso acentuar que a pesquisadora, no momento da 

aplicação, permanecia próxima aos respondentes, para observar, tirar dúvidas e 

interrogar os respondentes no que se refere ao entendimento e à clareza das 

questões referentes ao questionário.  

A partir dessa observação e do contato com os respondentes, notou-se que 

não havia necessidade de alteração no que diz respeito ao conteúdo, ou seja, as 
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questões, de acordo com os pesquisados, estavam claras e objetivas. Isso pode ser 

justificado pelo fato dos instrumentos utilizados já terem passado por um processo 

de validação no Brasil. 

Do contrário aconteceu com a forma, pois observou-se a necessidade de uma 

alteração da mesma. Isso aconteceu porque a pesquisadora, com o intuito de 

diminuir a quantidade de páginas do questionário, aproximou muito os itens e isso 

abriu margem para que os respondentes deixassem algumas questões em branco. 

Porém como a pesquisadora conferia os questionários depois de respondidos, não 

houve nenhum dado perdido em tais questionários. 

Dessa maneira, a partir desse pré-teste, a pesquisadora pôde fazer as 

devidas modificações do questionário quanto à forma, para que pudesse aplicar nos 

demais profissionais pesquisados. Além disso, os dados coletados no pré-teste 

puderam ser agrupados com os demais dados coletados, pois apenas a mudança da 

forma não influenciaria a análise, no entanto se fossem retirados, a pesquisa poderia 

ser prejudicada, já que sete respondentes representaria uma redução da amostra, 

que iria afastar ainda mais o tamanho da amostra obtida (230) do tamanho 

considerado confiável (249). 

 

 

4.4.2 Aplicação do questionário 

 

 

 Nos meses junho e agosto de 2008 iniciaram-se os contatos com os hospitais 

para investigar a possibilidade da realização da pesquisa e apresentar o projeto, 

entregando uma carta de apresentação.  

A pesquisadora entrou em contato com oito hospitais da rede privada de 

Natal/RN, porém apenas quatro dos hospitais permitiram a operacionalização da 

pesquisa em questão. Assim sendo, a coleta de dados nos quatro hospitais, ocorreu 

entre os dias 28 de agosto e 26 de setembro de 2008.  

 Devido ao fato dos hospitais pesquisados terem uma demanda grande de 

pacientes, os gerentes dos hospitais pesquisados afirmaram não poder disponibilizar 

tempo, nem local específico, para a aplicação do questionário com os profissionais. 

Portanto, a aplicação era feita no local de trabalho dos profissionais, o que 

caracteriza como uma pesquisa de campo in loco. Os dados foram coletados com o 
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auxílio de outra pesquisadora que também fazia uma pesquisa em hospitais da rede 

privada. 

 A aplicação do questionário era feita de maneira individual, já que os 

profissionais atuavam em setores diferentes. Dependendo do fluxo de pacientes, 

eles respondiam no momento que eram abordados, ou pediam para levar o 

questionário para casa e trazer no dia seguinte, por estarem com uma carga de 

trabalho muito grande naquele dia. Em ambos os casos a pesquisadora fazia 

ressalvas sobre a importância do preenchimento de todas as questões, além de 

informar aos respondentes que não precisava se identificar.  

 Apesar da ênfase no preenchimento de todas as questões, alguns dos 

profissionais, que levaram o questionário para responder em casa, entregaram o 

instrumento com algumas questões incompletas ou com duas respostas, o que 

gerou valores perdidos. Isso não aconteceu com os que foram respondidos no 

momento da abordagem, pois eram conferidos depois de entregues. Cabe ressaltar 

que como os valores perdidos são estimados pelo SPSS, não houve 

comprometimento da análise dos dados. 

 Cabe ressaltar ainda, que a pesquisadora procurou abordar todos os 

profissionais dos hospitais pesquisados, a fim de dar maior abrangência à pesquisa, 

porém muitos se negaram a responder e alguns afirmavam que sempre apareciam 

pesquisadores, porém nada mudava na realidade deles.  

 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise estatística dos dados foi realizada através da utilização do software 

estatístico SPSS que fornece �oportunidades para utilização de dados com mais 

produtividade e consistência� (SPSS). 

Inicialmente foi feita uma análise de frequência, para caracterizar a amostra 

obtida, indicando a porcentagem de pessoas que se enquadrava em cada uma das 

características sociodemográficas e profissionais/ ocupacionais. 

Em seguida, foi feita uma análise exploratória dos dados a fim de verificar a 

existência de missing values (dados perdidos) e de outliers (observações atípicas). 

No que se refere aos missing values foram detectados 46. Dessa forma, observou-
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se que a retirada desse total poderia comprometer a análise da população em 

questão. Assim sendo, a alternativa encontrada foi a estimação dos dados través do 

SPSS. Utilizou-se, portanto, um método de atribuição, que �é um processo de 

estimação de valores perdidos com base em valores válidos de outras variáveis e/ou 

observações na amostra� (RODRIGUES, 2007, p. 38).   

Dentre os métodos de atribuição existentes, optou-se pela substituição 

através de média, a fim de que não houvesse distorções na análise da população 

em questão. Isso foi feito, porque de acordo com Pestana e Gageiro (2008) essa é a 

alternativa mais viável já que deve ser feito o seguinte cálculo 100.M/T, sendo �M� o 

numero de não respostas da variável com o maior número de �missings� e �T� o 

tamanho total da amostra. Se essa fórmula resultar em um número menor ou igual a 

três, a alternativa é substituir as não respostas, pois a exclusão dos casos sem 

respostas poderia prejudicar a análise. Com o �M� igual a 6 e o T igual a 230, feito o 

cálculo, a fórmula resultou em 2,6, portanto, justifica-se a substituição pelas médias. 

Em relação à análise da existência de outliers, detectou-se que não havia 

observações atípicas, indicando que não houve falha na entrada dos dados e nem 

havia uma observação diferente das outras e/ou extraordinária. 

 Para atingir o objetivo um (detectar a incidência da síndrome de Burnout nos 

profissionais pesquisados) foi utilizada primeiramente a técnica multivariada 

conhecida como Análise Fatorial, a fim de reduzir as variáveis a fatores, sem perder 

a capacidade explicativa do fenômeno. O uso da análise fatorial deve-se à 

necessidade de �analisar a estrutura das inter-relações (correlações) entre um 

grande número de variáveis [...] definindo um conjunto de dimensões latentes 

comuns, chamadas de fatores� (Hair et al, 2005, p. 91). Isso foi feito também com o 

objetivo de confirmar ou refutar a tridimensionalidade apontada por Maslach e 

Jackson (1981) em relação ao MBI. 

Utilizou-se o Alfa de Cronbach para avaliar a confiabilidade através da 

verificação da consistência interna no questionário (MORIZONO et al, 2004) no que 

diz respeito à avaliação da síndrome. De acordo com Maslach, Jackson (1981) o alfa 

de Cronbach do MBI varia entre 0,71 e 0,90 nas três dimensões, apresentando, 

portanto, uma consistência interna satisfatória. O teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

também foi utilizado com o objetivo de encontrar o grau de explicação dos dados a 

partir dos fatores obtidos e usou-se o teste de esfericidade de Bartlett para o fim de 
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indicar se existia relação suficiente entre os indicadores para a aplicação da análise 

fatorial. 

Em seguida para avaliar a incidência da síndrome determinou-se os escores 

de cada dimensão a partir da média ponderada entre as variáveis e a carga fatorial. 

Com esses escores gerou-se a análise de frequência, a partir dos percentis de cada 

dimensão, considerando-se que para as dimensões Exaustão Emocional e 

Despersonalização os escores abaixo de 33,33% apresentavam um índice baixo de 

exaustão e despersonalização, respectivamente; entre 33,33% e 66,66% 

apresentavam um índice médio e acima de 66,66% um índice alto. No que diz 

respeito à Realização Pessoal os escores foram analisados de maneira inversa, uma 

vez que de acordo com Barbosa e Guimarães (2002) a predisposição do indivíduo à 

síndrome é apontada quando os escores desse fator são baixos. Por fim analisou-se 

a frequência de indivíduos que se enquadravam em cada escore (alto, médio e 

baixo) de cada dimensão na amostra pesquisada. 

Para atingir o segundo objetivo (identificar o nível de autoeficácia dos 

profissionais) utilizou-se o mesmo procedimento apresentado anteriormente para a 

síndrome de burnout. Realizou-se a análise fatorial (para identificar fatores que 

representassem as variáveis e para confirmar ou refutar a unidimensionalidade 

apontada por Schwarzer (2008)), o Teste KMO, a Teste de Esfericidade de Bartlett e 

Alfa de Cronbach (para identificar a consistência dos fatores). Por fim foi feita média 

ponderada para possibilitar a posterior análise de percentis que identificaria os níveis 

(baixo, médio e alto) da autoeficácia e a análise de frequência de indivíduos em 

cada nível. 

Para atingir último objetivo (relacionar o nível de autoeficácia com o índice da 

síndrome de Burnout dos profissionais) foram feitas análise de correlação de 

Spearman e posterior regressão simples entre os escores de cada dimensão da 

síndrome de burnout (Exaustão Emocional, Realização Pessoal e 

Despersonalização) e os escores do Fator da Autoeficácia. 

 Cabe ressaltar que a análise de regressão simples entre cada dimensão da 

síndrome (em separado) com a autoeficácia foi feita depois de se analisar seus 

pressupostos: normalidade, homoscedasticidade e linearidade. Considerando-se o 

cumprimento dos pressupostos citados anteriormente, partiu-se para o procedimento 

estatístico que permitiria a verificação da relação de causalidade entre as variáveis 

em questão. 
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 O Quadro 5 sintetiza os procedimentos metodológicos utilizados para 

alcançar cada objetivo específico estabelecido nesta pesquisa: 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

Objetivo 01: Detectar a incidência da síndrome de 

Burnout nos profissionais pesquisados; 

 Análise Fatorial; 

 Análise de Frequência. 

Objetivo 02: Identificar o nível de autoeficácia dos 

mesmos 

 Análise Fatorial; 

 Análise de Frequência. 

Objetivo 03: Relacionar o nível de autoeficácia com 

o índice da síndrome de Burnout dos profissionais. 

 Análise de Correlação; 

 Análise de Regressão. 

Quadro 5 - Procedimentos metodológicos para cada objetivo 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

De forma geral, a partir dessa análise identificou-se tanto a relação entre 

autoeficácia e a síndrome de burnout nos sujeitos pesquisados, quanto mostrou-se 

em que dimensão da síndrome de burnout, o nível de autoeficácia atuava mais 

fortemente. Isto posto, interpretou-se os dados obtidos, a fim de buscar um sentido 

mais amplo para os mesmos, através da ligação com outros conhecimentos já 

obtidos. 

 

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


70 

 

 

 

5 RESULTADOS 

 

 

 Apresentam-se, neste tópico, os resultados obtidos no que se refere à 

caracterização da amostra pesquisada, a incidência da síndrome de burnout, o nível 

de autoeficácia dos profissionais e a relação entre a síndrome e a autoeficácia dos 

mesmos, ressaltando-se a discussão da literatura no que se refere a cada aspecto 

apresentado. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

 Os dados sócio-demográficos e profissionais/ocupacionais estão 

evidenciados nas tabelas 3 e 4 de modo que a amostra pesquisada seja 

caracterizada no que se refere à sua frequência e porcentagem. É preciso acentuar 

que alguns respondentes deixaram algumas perguntas em branco, o que gerou 

valores perdidos, porém a porcentagem se refere aos que responderam cada 

variável.  

 No que se refere ao gênero, a tabela 3 mostra que a maior parte da amostra, 

93,8%, é composta por mulheres, o que reafirma o processo de feminização da 

enfermagem apontado por Lopes e Leal (2005) que afirmam que apesar do gradual 

aumento de homens na profissão, estes ainda são minoria. E isso é derivado do 

processo de institucionalização ideológica do trabalho na saúde, que sustenta que a 

mulher tem o tipo ideal de cuidadora, o que a enquadra como tendo qualidades 

natas para o exercício da profissão. Ressalta-se, no entanto, que Kitze e Rodrigues 

(2008) apontam que alguns estudos relatam que o gênero feminino é um fator 

predisponente à síndrome, Martínez (1997) afirma que as mulheres são mais 

vulneráveis, uma vez que elas ainda apresentam uma dupla carga de trabalho, pois 

está envolvida com a prática profissional e com o trabalho familiar. 

 Em relação à faixa etária dos profissionais de enfermagem, obteve-se que a 

maior parte da amostra está entre 26 e 35 anos (37,8%). No entanto, cabe ressaltar 

que houve muitos valores perdidos, pois obteve-se apenas um total de 153  

respondentes. Isto pode estar relacionado ao fato da maior parcela dos profissionais 
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de enfermagem pesquisados ser do gênero feminino. Portanto, curiosamente, essa 

pode ser uma comprovação empírica da sabedoria popular, que aponta que pessoas 

do gênero feminino, principalmente, têm dificuldade de revelar a idade, já que essa 

variável foi a que teve maior índice de recusa a responder. Ainda assim, analisando-

se a vulnerabilidade da faixa etária que obteve maior percentual (26 a 35 anos), 

pode-se dizer que a mesma pode ser considerada um período de sensibilização, 

pois corresponde ainda aos primeiros anos de carreira do indivíduo, representando 

ainda um período de transição, o que pode representar um desencadeante no 

processo de surgimento do burnout. 

No que diz respeito ao estado civil a porcentagem de solteiros (40%) e de 

casados (49,6%) estava muito próxima, o que não permite fazer inferências sobre 

esse aspecto sóciodemográfico já que há uma proximidade numérica muito grande 

entre ambos estados civis. No entanto, cabe frisar que Gil-Monte e Peiró (2000) 

consideram que o apoio social recebido pela família previne o desenvolvimento do 

esgotamento emocional, assim indivíduos estáveis tendem a ter índices mais baixos 

de exaustão emocional. 

Com relação à escolaridade, a maior parte da amostra variava entre 

possuidora de curso técnico (27,4%), ensino médio incompleto (25,2%) e ensino 

médio completo (20%), isso corresponde à realidade dos hospitais já que a maior 

parte dos profissionais pesquisados era formada por técnicos e auxiliares de 

enfermagem, que não possuem exigências em relação à obtenção de curso superior 

para sua atuação. Essa variável pode ter sido influente no índice da síndrome 

(principalmente no que se refere à falta de realização pessoal) e no nível de 

autoeficácia, visto que em ambos a capacitação profissional e a qualificação podem 

ser fatores significativos. 

O fato de ter filhos ou não, também obteve resultados bastante próximos, 

sendo que 56,5% tinham filhos e 42,6% não tinham, o que não permite inferências a 

esse respeito, mas cabe acentuar que Gil-Monte e Peiró (2000) apontam que 

pessoas com filhos tendem a apresentar índices menores de exaustão emocional, já 

que acabam por ter o apoio social dos mesmos. 

 

 

 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


72 

 

 

 

TABELA 3 � Frequência e porcentagem das variáveis sóciodemográficas 

 HOSPITAIS 

VARIÁVEIS SÓCIODEMOGRÁFICAS Frequência  Porcentagem 

GÊNERO   

Masculino 36 15,7% 

Feminino 194 84,3% 

Número Total de respondentes 230 100% 

   

FAIXA ETÁRIA   

16 � 25  30 13,0% 

26 � 35  87 37,8% 

36 � 45 28 12,2% 

46 � 55 6 2,6% 

Acima de 55 2 9% 

Número Total de respondentes 153 66,5% 

   

ESTADO CIVIL   

Solteiro 92 40,0% 

Casado/ Junto 114 49,6% 

Divorciado/Separado 18 7,8% 

Viúvo 4 1,7% 

Outro 2 9% 

Número Total de respondentes 230 100% 

   

ESCOLARIDADE   

Fundamental Incompleto 1 4% 

Fundamental Completo 31 13,5% 

Médio Incompleto 58 25,2% 

Médio Completo 46 20% 

Curso Técnico 63 27,4% 

Superior Incompleto 25 10,9% 

Superior Completo 5 2,2% 

Pós-graduação 1 4% 

Número Total de respondentes 230 100% 

   

FILHOS   

Sim 130 56,5% 

Não 98 42,6% 

Número Total de respondentes 228 99,1% 

FONTE: Dados da pesquisa, 2009. 
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No que se refere às variáveis profissionais/ ocupacionais a tabela 4 aponta 

para os resultados obtidos na amostra estudada. Encontrou-se que 53,9% dos 

profissionais trabalhavam no hospital pesquisado a menos de 2 anos e  75,6% a 

menos de 5 anos, enquanto isso em torno de 46,1% atuavam na profissão de 

enfermagem a menos de 5 anos. Isso mostra o pouco tempo de atuação dos 

profissionais pesquisados tanto no hospital, como na profissão em si, fatores que 

podem conduzir os indivíduos à síndrome de burnout (KITZE; RODRIGUES, 2008). 

Lautert (1997) em sua pesquisa sobre desgaste profissional em instituições 

hospitalares concorda que o processo de surgimento do burnout pode ser favorecido 

em profissionais mais jovens, em início de carreira, que querem apresentar todo seu 

potencial com a intenção de serem aceitos na instituição. 

Em relação ao local de trabalho, havia uma proximidade entre as 

porcentagens de profissionais que atuavam na unidade aberta (51,3%) e na unidade 

fechada (41,7%) o que não permite fazer inferências sobre a influência dessa 

variável sobre a incidência da síndrome de burnout. Cabe frisar que existem 

divergências entre pesquisadores no que se refere à influência da unidade de 

atuação sobre o burnout. Bianchi (2000) que estudou unidades abertas e fechadas 

de instituição hospitalar, concluiu que o estresse está presente em todos os 

enfermeiros sem restrição de unidade, de forma geral esse estudo não sustentou a 

crença de que somente aqueles que atuam junto ao paciente crítico são 

estressados. Enquanto isso, Benevides-Pereira (2002c) afirma que alguns autores 

enfatizam que o tipo de relacionamento mantido nos locais de trabalho é passível de 

desencadear o burnout.  

 No que diz respeito aos turnos de trabalho dos profissionais de enfermagem 

também houve uma proximidade percentual entre os diversos turnos (manha, tarde e 

noite). No entanto, enfatiza-se a porcentagem de pessoas que trabalham mais de 

um turno (13,9%), pois esse fator para alguns pesquisadores pode ser 

desencadeador do burnout, já que pode gerar cansaço físico e emocional. Para 

Martínez (1997) a rotação de turnos de trabalho e o cronograma de trabalho dos 

profissionais podem trazer para alguns autores a presença da síndrome. 

  A quantidade de pacientes atendidos por dia também pode ser fator 

desencadeante da síndrome. Na amostra pesquisada 33,5% dos profissionais 

atendiam mais de 20 pacientes por dia, um número alto, se considerar-se que em 
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algumas situações um único paciente requer uma atenção maior por parte do 

profissional, exigindo um tempo maior de dedicação ao mesmo. Assim, pode-se 

afirmar que o fato daqueles profissionais atenderem mais de 20 pacientes por dia 

pode gerar diminuição da qualidade do serviço prestado, o que pode aumentar a 

frequência de erros, culminando, assim, em punições pelo atendimento inadequado, 

gerando estresse, que se cronificado, pode resultar na síndrome de burnout. Além 

disso, um profissional predisposto à síndrome tende a diminuir ainda mais a 

qualidade de seu atendimento. Dessa forma, gera-se um ciclo vicioso que só é 

barrado se houver intervenção em nível organizacional. 

 No que se refere às horas semanais de trabalho é importante enfatizar que 

29,6% dos respondentes trabalhavam mais de 70h semanais, uma jornada 

considerada elevada e desencadeante da síndrome. García e Benevides-Pereira 

(2003) em um estudo com professores identificaram que houve correlação positiva e 

significativa entre as horas semanais de trabalho e as 3 dimensões de burnout 

evidenciando que quanto mais horas de trabalho, maior a probabilidade de 

aparecimento da sintomatologia associada ao burnout. Além disso, Benevides-

Pereira (2002c), em seu estudo na profissão de enfermagem, identificou que os 

profissionais que mantinham 44h de atividades semanais dedicadas à enfermagem, 

obtiveram pontuações mais altas de exaustão emocional que os demais. 

 Em relação a realizar atividades como profissional de enfermagem em outro 

local além do hospital pesquisado, cerca de 60% afirmaram ter trabalho paralelo 

àquele, o que converge com a variável anteriormente citada (horas de trabalho 

semanais) por gerar aumento da jornada de trabalho por semana, podendo também 

representar acúmulo de tarefas e sobrecarga de trabalho, como discutido 

anteriormente. 
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TABELA 4 - Frequência e porcentagem das variáveis profissionais/ocupacionais 

 HOSPITAIS 

VARIÁVEIS PROFISSIONAIS/ OCUPACIONAIS Frequência Porcentagem 

TEMPO DE TRABALHO NO HOSPITAL   
0 � 2 anos 124 53,9% 
3 � 5 anos 50 21,7% 
6 � 8 anos 15 6,5% 
9 � 11 anos 13 5,7% 
Acima de 11 anos 16 7% 
Número Total de respondentes 218 94,8% 
   
TEMPO DE PROFISSÃO   
0 � 5 anos 106 46,1% 
6 � 11 anos 72 31,3% 
12 � 17 anos 22 9,6% 
18 � 23 anos 18 7,8% 
Acima de 23 anos 10 4,3% 
Número Total de respondentes 228 99,1% 
   
LOCAL DE TRABALHO   
Unidade Aberta 118 51,3% 
Unidade Fechada 96 41,7% 
Ambas as Unidades 12 5,2% 
Número Total de respondentes 226 98,3% 
   
TURNOS DE TRABALHO   
Manha 79 34,3% 
Tarde 52 22,6% 
Noite 65 28,3% 
Mais de um turno 32 13,9% 
Número Total de respondentes 228 99,1% 
   
PACIENTES ATENDIDOS/ DIA   
1 � 10  87 37,8% 
11 � 20 58 25,2% 
21 � 30 35 15,2% 
Acima de 30 42 18,3% 
Número Total de respondentes 222 96,5% 
   
HORAS SEMANAIS DE TRABALHO   
30 � 40 84 36,5% 
41 � 50 36 15,7% 
51 � 60 21 9,1% 
61 � 70 8 3,5% 
Acima de 70 68 29,6% 
Número Total de respondentes 217 94,3% 
   
TRABALHO PARALELO COMO ENFERMEIRO   
Sim 138 60% 
Não 91 39,6% 
Número Total de respondentes 229 99,6% 
FONTE: Dados da pesquisa, 2009. 

 

É preciso entender, portanto, que tanto as variáveis sóciodemográficas, como 

as profissionais/ocupacionais podem exercer influência sobre a incidência da 

síndrome de burnout e até mesmo sobre o nível de autoeficácia dos indivíduos. Para 
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pesquisadores como Kitze e Rodrigues (2008) alguns fatores podem conduzir esses 

profissionais ao burnout, como gênero, tempo de atuação na profissão e tempo de 

atuação na área, não possuir companheiro fixo e não ter optado por trabalhar na 

especialidade.  

Em função do gênero se obtém diferenças significativas nos níveis percebidos 

de esgotamento emocional e despersonalização. Os níveis de esgotamento 

emocional são significativamente maiores em mulheres que em homens, enquanto 

que os de despersonalização tem resultado maiores em homens que em mulheres. 

Em relação às diferenças significativas obtidas no esgotamento emocional segundo 

estado civil, e segundo a presença ou não de filhos, também se confirmam os 

resultados obtidos em estudos anteriores. Em ambos os casos se consideram que o 

apoio social recebido pela família previne o desenvolvimento do esgotamento 

emocional, sendo assim, indivíduos estáveis e com filhos apresentam pontuação 

significativamente mais baixa nessa dimensão (GIL-MONTE; PEIRÓ, 2000). 

Apesar de pesquisadores apontarem para a relação e influência das variáveis 

sociodemográficas e profissionais/ocupacionais sobre o burnout e sobre a 

autoeficácia, no presente estudo não serão feitas análises estatísticas a esse 

respeito, já que o foco é a influência da variável autoeficácia sobre a síndrome de 

burnout. No entanto, a discussão anteriormente feita é relevante no sentido de 

considerar os aspectos que podem ter influenciado os resultados dessa pesquisa no 

que diz respeito à incidência da síndrome e ao nível de autoeficácia. 

 

 

5.2 INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 

Para fazer a análise da incidência da síndrome de burnout foi necessário 

fazer inicialmente uma análise fatorial das variáveis do MBI e posterior análise de 

percentis para a obtenção do índice da síndrome nos profissionais de enfermagem. 

  

 

5.2.1 Análise Fatorial do Maslach Burnout Inventory (MBI) 
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A análise fatorial realizada foi feita com o intuito de reduzir as variáveis do 

MBI a fatores que explicariam o relacionamento entre elas. Para isso, utilizou-se o 

método de extração Análise de Componentes Principais (ACP), �pelo qual se 

procura uma combinação linear entre as variáveis, de forma que o máximo de 

variância seja explicado por essa combinação� (BEZERRA, 2007, p.81). O tipo de 

análise feito foi o R-mode factor analysis, pois a partir do mesmo identifica-se as 

estruturas subjacentes percebidas através do relacionamento entre as variáveis. 

O número de fatores foi selecionado através do critério do autovalor 

(eigenvalue). E o tipo de rotação utilizada para aumentar o poder de explicação da 

análise fatorial foi o varimax, a fim de �minimizar a ocorrência de uma variável 

possuir altas cargas fatoriais para diferentes fatores, permitindo que uma variável 

seja facilmente identificada com um único fator� (BEZERRA, 2007, p.89). 

Baseando-se em Hair et al (2005) e Bezerra (2007), para detectar os fatores 

que formavam a síndrome de burnout nos profissionais pesquisados, foi necessária 

a realização de três análises fatoriais (AF) com o intuito de retirar variáveis que não 

se mostravam representativas da síndrome e por fim identificar as variáveis de cada 

dimensão.   

Na primeira AF indicou que seria necessária a retirada da variável SB5, pois a 

mesma apresentava uma comunalidade igual a 0,317, estando portanto abaixo de 

0,40, considerado um valor baixo, pois mostra que essa variável apresentava pouca 

correlação com os fatores. 

 Na segunda AF apontou para a necessidade da retirada da variável SB15, 

pois na matriz antiimagem a mesma apresentou o valor de 0,497, sendo, portanto, 

inferior a 0,50, o que representa um baixo poder de explicação dessa variável nos 

fatores. 

Dessa forma, a terceira análise fatorial resultou em vinte variáveis 

consideradas razoáveis no que se refere à explicação do modelo. O teste de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) encontrado foi de 0,834, apresentando, portanto, um grau de 

explicação dos dados, a partir dos fatores, considerado alto. Além disso, o teste de 

esfericidade de Bartlett nessa última análise fatorial indicou que existe relação 

suficiente entre os indicadores para a aplicação da AF, pois a significância não 

ultrapassou 0,05, como mostra a Tabela 5. 

 

TABELA 5� Teste KMO e Teste de Esfericidade de Bartlett do MBI 
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TESTE KMO  ,834 

Teste de Esfericidade de 

Bartlett 

Approx. Chi-Square 1210,150 

df 190 

Significância ,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Com efeito, a análise fatorial obteve vinte variáveis divididas em cinco fatores 

apresentando variância de 55,3%, como mostra a Tabela 6. 

 

TABELA 6- Variância Total Explanada das variáveis do MBI 

 

FATORES 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLANADA 

AUTOVALORES % DE VARIÂNCIA % DE VARIÂNCIA ACUMULADA 

1 4,938 24,688 24,688 

2 2,2499 12,493 37,181 

3 1,489 7,444 44,625 

4 1,102 5,511 50,136 

5 1,033 5,164 55,300 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Em seguida, observou-se como as variáveis se distribuíram nos fatores de 

acordo com sua carga fatorial e obteve-se que o fator 1 era composto por sete 

variáveis, o fator 2 por seis variáveis, o fator 3 por três variáveis, o fator 4 por duas 

variáveis e o fator 5 por duas variáveis indicadas na Tabela 7. 
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TABELA 7- Cargas fatoriais das variáveis do MBI 

 FATORES 

VARIÁVES 1 2 3 4 5 

SB2 ,797     

SB8 ,778     

SB3 ,751     

SB1 ,719     

SB14 ,625     

SB6 ,420     

SB16 ,410     

SB12  ,686    

SB19  ,669    

SB17  ,666    

SB18  ,653    

SB7  ,489    

SB9  ,459    

SB10   ,738   

SB11   ,677   

SB13   ,501   

SB22    ,759  

SB20    ,571  

SB4     ,694 

SB21     ,618 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

A partir desses fatores, analisou-se o alfa de Cronbach de cada fator a fim de 

avaliar a consistência interna dos mesmos no MBI (ver Tabela 8). Os alphas do 

primeiro, segundo e terceiro fatores obtiveram valores aceitáveis (0,812, 0,735 e 

0,607, respectivamente) no que se refere à consistência interna de uma pesquisa, 

pois esses fatores conseguem medir, respectivamente, 81%, 72% e 61%, 

aproximadamente, do impacto real das variáveis. No entanto, os fatores 4 e 5 

mediram apenas 41% e 35%, aproximadamente, do impacto de suas variáveis, que 

podem ser considerados valores muito inferiores ao que a maioria das pesquisas 

considera como o mínimo ideal, 60%. 
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TABELA 8- Alpha de Cronbach dos Fatores do MBI  

FATOR ALFA DE CRONBACH NÃO-

PADRONIZADO 

ALFA DE CRONBACH PADRONIZADO 

1 ,807 ,812 

2 ,734 ,735 

3 ,599 ,607 

4 ,411 ,413 

5 ,339 ,349 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Partindo dos baixos valores do alpha de Cronbach, do baixo impacto que as 

variáveis tiveram sobre os fatores, da baixa variância explanada pelos fatores 4 e 5 e 

da análise da literatura a respeito da síndrome de burnout, optou-se pela retirada 

dos mesmos, visto que a análise de suas variáveis indicou que as mesmas geravam 

uma inconsistência ao Inventário na amostra em questão. Embora a variância tenha 

saído de 55,3% com os 5 fatores, para 44,6% com os 3 fatores (ver Tabela 6), a 

pesquisadora optou na presente pesquisa por utilizar para as analises subseqüentes 

apenas os três primeiros fatores, por considerar que a literatura tem mostrado que 

com essa porcentagem obtém-se um grau de relacionamento e explicação das 

variáveis considerado satisfatório.  

Carlotto e Câmara (2004) em um estudo feito com professores, encontraram 

uma variância de 46,89% e ele consideram que este resultado é:  

 

bastante semelhante ao  encontrado no estudo original americano 
de Maslach e Jackson (1986), o qual identificou 46,04% da variância 

explicada. Koeske e Koeske (1989)  encontraram 51% em seu 
estudo com trabalhadores sociais americanos, e Gil-Monte e Peiró 

(1999) identificaram 43,7% com uma amostra multifuncional de 
trabalhadores espanhóis (CARLOTTO; CÂMARA, 2004, p. 503). 

 

Além disso, os três primeiros fatores coincidiram, em partes, com as 

dimensões que Maslach se baseou para construir o MBI (ver Tabela 9). Coincidiu em 

partes, porque o primeiro fator obteve variáveis que pertenciam à dimensão 

Exaustão Emocional, o que permite que este estudo utilize a mesma denominação; o 

segundo fator apresentou variáveis que faziam parte da dimensão Realização 

Pessoal, ficando, portanto com a mesma denominação e o terceiro fator apresentou 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


81 

 

 

 

duas (das três) variáveis que pertenciam à dimensão Despersonalização, assim, 

optou-se por  conservar a denominação por se considerar que não houve uma 

descaracterização da dimensão.   

 

TABELA 9- Variáveis nas Dimensões do MBI e nos Fatores desta Pesquisa 

DIMENSÕES DE 

MASLACH 

VARIÁVEIS FATORES DESTA 

PESQUISA 

VARIÁVEIS 

Exaustão Emocional SB1, SB2, SB3, SB6, 

SB8, SB13, SB14, 

SB16, SB20 

Exaustão Emocional SB1, SB2, SB3, SB6, 

SB8, SB14, SB16 

Realização Pessoal SB4, SB7, SB9, SB12, 

SB17, SB18, SB19, 

SB21 

Realização Pessoal SB7, SB9, SB12, 

SB17, SB18, SB19 

Despersonalização SB5, SB10, SB11, 

SB15, SB22. 

Despersonalização SB10, SB11, SB13 

FONTE: Dados da pesquisa, 2009. 

 

É pertinente acentuar que a maior parte das variáveis da dimensão 

despersonalização foram excluídas (SB5, SB15, SB22) e que o alpha de Cronbach 

foi o mais baixo (0,607), consequentemente sugere-se uma reavaliação dessa 

dimensão em estudos posteriores.  

De acordo com vários autores como Jiménez et al (1997), Borges et al (2002) 

a debilidade psicométrica que o MBI pode apresentar está, principalmente, 

relacionada à dimensão da despersonalização. Para Borges et al (2002) a 

fragilidade no que concerne à consistência desse fator, está provavelmente 

associada ao processo evolutivo da síndrome que aponta que a despersonalização 

é o componente que por último se estabelece, e por isso em muitas pesquisas a 

pessoa ainda não chegou nesse estágio, ela tende a negar que isso esteja 

acontecendo. Para Lima et al (2008) essa debilidade pode estar relacionada ao perfil 

sóciodemográfico e profissional da amostra, pois para esses autores dependendo 

das características da mesma há uma auto-exigência maior no exercício do trabalho, 

impedindo que atitudes de despersonalização se apresentem. 

No entanto, Carlotto e Câmara (2004) apontam que em algumas culturas o 

indivíduo pode se sentir acuado e não externar sua real percepção sobre os 

aspectos que caracterizam a dimensão despersonalização. Assim, haveria a 
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preocupação de manter a imagem positiva perante o posto de trabalho e de 

preservar o trabalho enquanto integrador de diversos âmbitos das relações 

interpessoais do indivíduo. Carlotto e Câmara (2007) realizam um discurso que 

completa o exposto. Para elas, as profissões de ajuda sofrem pressões para 

desenvolver suas funções com maior sincronia nos fundamentos vocacionais do 

referido ofício, não se admite o afastamento do trabalhador do seu público-alvo.  

Estes fatores culturais podem ter influenciado significativamente as respostas 

colhidas nesse trabalho. Além disso, não é muito  

agradável para as pessoas assumirem diante dos outros sobre a falta de 

competência em lidar com os pacientes, devido a comportamento agressivo 

(EVERS, TOMIC e BROWERS, 2001). 

Benevides-Pereira (2002c) reforça que as questões que constituem a 

despersonalização podem causar certo impacto, pois levantam reflexões sobre o 

que se espera de um bom profissional, sendo difícil para a pessoa assumir tais 

atitudes. 

Silva e Carlotto (2003, p.147) mostram que essas questões culturais são 

bastante determinantes na síndrome de burnout, principalmente no que se refere à 

despersonalização. Elas apontam que: 

 

Estudo transcultural realizado por Pedrabissi, Rolland e Santinello 
(1993) identificou a existência de diferenças nos níveis de Burnout 
entre professoras italianas e francesas. No grupo francês existia 

somente diferença significativa entre homens e mulheres na 

dimensão de despersonalização. No italiano, a diferença ficou 

evidente nas dimensões de exaustão emocional e 

despersonalização, confirmando a hipótese de que o contexto 

cultural influencia os resultados de Burnout. 
 

 Há que se considerar, de forma geral, que é socialmente aceito que o 

indivíduo sinta-se exausto em função do trabalho, pois isso pode ser resultante de 

muita dedicação e esforço, sendo, até mesmo, reforçado pelo corpo diretivo. No 

entanto, tratar o outro como objeto, com frieza, sendo indiferente a ele não 

corresponde às expectativa da sociedade (CARLOTTO; PALAZZO, 2006). 

 

a simples idéia de que este fator possa estar fazendo-se presente 
pode representar uma ameaça tanto externa quanto interna. 

Externamente, seria o caso de sentir-se melindrado frente ao próprio 
posto de trabalho. Nesse sentido, poderíamos pensar em um efeito 
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de desejabilidade social sobre as respostas a esta dimensão. 

Internamente, a própria percepção do trabalho como um aspecto 

ameaçador para os diversos âmbitos de relação do indivíduo pode 

ser afastada do campo cognitivo no momento de responder ao 
inventário (CARLOTTO; CAMARA, 2004, p.504) 

 

Dessa forma, a exclusão da maior parte (60%) das variáveis da 

despersonalização na amostra estudada, pode ter vários motivos. Dentre eles, o fato 

dessa dimensão ainda não ter se manifestado no comportamento do indivíduo, já 

que de acordo com Borges et al (2002) é a ultima a se revelar; ou mesmo por 

omissão por parte dos pesquisados em assumir tal postura em seu trabalho e até 

mesmo por ter poucos itens como consideram Jiménez et al (1997), dentre outros.  

Cabe ressaltar que apesar de ser uma dimensão que o profissional de 

natureza assistencial pode apresentar certa resistência em assumir tais atitudes ou 

que, porventura ainda não tenha se instalado no indivíduo, por ser considerada a 

ultima etapa, a despersonalização não deve ser excluída do MBI, já que representa 

uma importância teórica peculiar à síndrome de burnout, no entanto deve haver uma 

reformulação nas variáveis referentes a essa dimensão a fim de que o instrumento 

possa identificar tais atitudes nos respondentes.  

 

 

5.2.2 Índice da Síndrome de Burnout 

 

 

Para se detectar o índice partiu-se das variáveis que compunham as 

dimensões obtidas e de suas respectivas cargas fatoriais, baseando-se em Pestana 

e Gageiro (2008), estabelecendo-se uma média ponderada.  

O escore da dimensão da Exaustão Emocional foi, portanto, determinado da 

seguinte forma:  

EE = (SB2 x 0,797 + SB8 x 0,778 + SB3 x 0,751 + SB1 x 0,719 + SB14 x 

0,625 + SB6 x 0,420 + SB16 x 0,410) / 4,5 

Enquanto que o escore da dimensão Realização Pessoal foi estabelecido a 

partir da seguinte média ponderada:  

FRP = (SB12 x 0,686 + SB19 x 0,669 + SB17 x 0,666 + SB18 x 0,653 + SB7 x 

0,489 + SB9 x 0,459) / 3,622 
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E, por fim o escore da dimensão Despersonalização foi alcançado a partir do 

seguinte cálculo: 

DE = (SB10 x 0,738 + SB11 x 0,677 + SB13 x 0,501) / 1,916 

A partir da inserção no SPSS dos cálculos das médias ponderadas, esse 

software forneceu os escores de cada dimensão correspondentes à escala do tipo 

Likert. Com esses escores gerou-se a análise de frequência, a partir dos percentis, a 

fim de detectar a incidência do burnout. 

Cabe ressaltar que se considerou que a síndrome é uma variável contínua, 

possuindo, portanto, seus níveis divididos em alto, médio e baixo de acordo com a 

frequência das situações apresentadas no cotidiano das pessoas. Optou-se por esse 

critério de análise basendo-se no que Maslach indicou como forma de identificar a 

incidência da síndrome. Para ela, o burnout não deve ser entendido como uma 

variável dicotômica (presente ou ausente), dessa forma considerou como escores 

altos os valores superiores ao percentil 67; escores moderados os valores situados 

entre o percentil 33 e o percentil 67 e escores baixos os valores inferiores ao 

percentil 33. Além disso, apontou que um alto nível de burnout se apresenta com 

escores altos nos fatores Exaustão Emocional e Despersonalização e baixos 

escores no fator referente à Realização Pessoal, concomitantemente (BARBOSA; 

GUIMARÃES, 2002). 

 

TABELA 10- Frequência da Exaustão Emocional por percentis 

N Amostra 230 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Percentis 33 2,00 

67 3,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Considerando-se que os valores da escala do MBI, adaptado por Tamayo 

(1997), variavam de 1 a 5, os percentis obtidos na amostra estudada no que se 

refere à dimensão Exaustão Emocional, como mostra a tabela 10, apontaram que os 

pesquisados que responderam os valores 1 e 2 apresentaram um índice de 

exaustão considerado baixo, visto que esses valores estavam abaixo de 33%; os 
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indivíduos que marcaram 3 apresentaram índice de exaustão médio, já que esse 

valor se enquadrou entre 33 e 67% e os respondentes que marcaram as alternativas 

4 e 5 apresentaram um índice de exaustão considerado alto, visto que esse valor se 

situou acima de 67%. 

Partindo da identificação dos valores da escala que caracterizaram os índices 

da Exaustão Emocional, obteve-se a frequência de indivíduos que se enquadravam 

nos escores alto, médio e baixo. Como apontado na tabela 11, a porcentagem de 

pessoas que apresentaram índice baixo de Exaustão na amostra foi de 38,7%, as 

que apresentaram um índice médio foi de 41,3% e as que apresentaram um índice 

alto foi de 20%.  

 

TABELA 11- Frequência e porcentagem de respondentes nos valores da escala de 

Exaustão Emocional 

ESCALA LIKERT FREQUÊNCIA PERCENTIS 
PERCENTIS 

ACUMULADOS 

1. Nunca 18 7,8 7,8 

2. Algumas vezes ao ano 71 30,9 38,7 

3. Algumas vezes ao mês 95 41,3 80,0 

4. Algumas vezes na semana 40 17,4 97,4 

5. Todos os dias 6 2,6 100,0 

Total 230 100,0 - 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 

A partir dessas porcentagens observa-se que o índice de pessoas que 

apresentam um sentimento de sobrecarga emocional e esgotamento é de 20%, que 

representa em torno de 46 pessoas do total de 230, uma quantidade significativa de 

indivíduos que estão predispostos à síndrome. No entanto convém ressaltar que 

vários autores, como Martinez (1997) e Gil Monte e Peiró (2000) consideram que um 

escore médio na dimensão Exaustão Emocional já reflete o início do burnout, 

portanto a predisposição à síndrome na amostra estudada pode estar em torno de 

61,3%, um valor correspondente a aproximadamente 140 profissionais de 

enfermagem, sendo, representando, portanto, mais da metade da amostra. Esse 

resultado pode ser decorrente do perfil da amostra estudada em relação a aspectos 
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como: a atuação de grande parte desses profissionais em um trabalho paralelo, 

cerca de 60% da amostra; mais de 40% trabalhavam acima de 70 horas semanais; 

33,5% atendiam mais de 20 pacientes por dia; 13,9% dos profissionais trabalhavam 

mais de um turno. Todos esses aspectos em conjunto, podem gerar sobrecarga 

laboral que é um desencadeante da exaustão emocional. 

Do ponto de vista de Rosa e Carlotto (2005, p.7) fatores que podem estar 

relacionados com altos índices da Exaustão Emocional dizem respeito à satisfação 

dos profissionais com o trabalho que executam e com a instituição onde trabalham, 

pois �quanto menor a satisfação com supervisão, com o ambiente físico, com os 

benefícios e políticas da organização, com o conteúdo do trabalho e com a 

participação, maior a dimensão de Exaustão Emocional�. Para Carvalho e Malagris 

(2007, p.219) o fato de o profissional de enfermagem voltar seu trabalho 

inteiramente para o cuidado do cliente, atendendo �às necessidades mais básicas 

daquele que sofre, encontrando-se mais próximo de sua dor�, pode ser o causador 

do desgaste físico e emocional. 

No que se refere à dimensão Realização Pessoal cabe frisar que a 

predisposição do indivíduo ao burnout se dá quando os escores desse fator estão 

baixos (BARBOSA e GUIMARÃES, 2002). Os percentis obtidos nessa pesquisa 

apontaram que quem respondeu os valores da escala 1, 2, 3 e 4  apresentava um 

escore baixo realização pessoal (ver Tabela 12), pois esses valores estavam abaixo 

de 33%, isso quer dizer que a predisposição à síndrome para esses respondentes 

era maior. Além disso, os profissionais que responderam o valor 5 apresentaram um 

escore médio da Realização Pessoal, pois esse valor se enquadrou entre 33 e 67% 

e não houveram respondentes que obtiveram escore alto.  Isso mostrou, portanto, 

que nesta pesquisa não houve pessoas com uma alta realização pessoal em seu 

ambiente de trabalho. 

 

TABELA 12- Frequência da Realização Pessoal por percentis 

N Amostra 230 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Percentis 33 4,00 

67 5,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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Depois de identificados os valores da escala que corresponderiam ao índice 

da dimensão Realização Pessoal obteve-se, como mostra a tabela 13, que 55,7% 

das pessoas apresentavam um alto índice de falta de Realização Pessoal e que 

44,3% apresentaram um índice considerado médio para essa dimensão. 

 

TABELA 13- Frequência e porcentagem de respondentes nos valores da escala de 

Realização Pessoal 

 

ESCALA LIKERT FREQUÊNCIA PERCENTIS 
PERCENTIS 

ACUMULADOS 

1. Nunca  1 0,4 0,4 

2. Algumas vezes ao ano 4 1,7 2,2 

3. Algumas vezes ao mês 34 14,8 17,0 

4. Algumas vezes na semana 89 38,7 55,7 

5. Todos os dias 102 44,3 100,0 

Total 230 100,0  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Essas porcentagens indicam que a amostra estudada apresenta uma 

predisposição à síndrome considerada alta, pois em números absolutos, 128 

pessoas (do total de 230) apresentam um sentimento de inadequação ao trabalho e 

de incapacidade em obter um bom desempenho, o que corresponde a mais da 

metade da amostra. Além disso, o restante dos profissionais de enfermagem, 102 

pessoas, apresentam um moderado sentimento de realização pessoal que merece 

análise, pois isso pode representar uma grande parcela que pode vir a desenvolver 

a síndrome. 

Para Rosa e Carlotto (2005, p.8) �na medida em que aumenta a satisfação 

com a supervisão, os benefícios e políticas da organização e a satisfação com o 

conteúdo do seu cargo, aumenta o sentimento de que o trabalho é fator de 

realização�. Portanto, a falta de realização pessoal em 55,7% da amostra estudada 

pode ser resultante da insatisfação dos profissionais com os aspectos expostos. 

No que diz respeito à dimensão Despersonalização, como mostrado na 

Tabela 14, os percentis obtidos apontaram que os respondentes que indicaram o 
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valor 1 como resposta, apresentavam um índice de Despersonalização considerado 

baixo, pois se encontrava abaixo de 33%; os profissionais que marcaram o valor 2 

apresentavam um índice médio, já que esse valor se enquadrou entre 33 e 67% e 

aqueles que apontaram os valores 3, 4 e 5 como respostas estavam acima de 67%, 

o que representa que eles apresentavam com um índice alto de despersonalização. 

 

Tabela 14- Frequência da Despersonalização por percentis 

N Amostra 230 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Percentis 33 1,00 

67 2,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

A partir da identificação dos valores da escala que corresponderiam aos 

escores baixo, médio e alto da dimensão Despersonalização, obteve-se a 

Frequência de profissionais de enfermagem que se enquadravam em cada escore. 

Como apontado na Tabela 15, a porcentagem de pessoas com índice baixo de 

despersonalização na amostra foi de 45,7%, a quantidade de profissionais que se 

enquadravam no índice médio era representado por uma porcentagem de 33,9% e 

os que apresentaram índice alto corresponderam a 20,4% da população. 

 

TABELA 15 - Frequência e porcentagem de respondentes nos valores da escala de 

Despersonalização 

ESCALA LIKERT FREQUÊNCIA PERCENTIS PERCENTIS ACUMULADOS 

1. Nunca 105 45,7 45,7 

2. Algumas vezes ao ano 78 33,9 79,6 

3. Algumas vezes ao mês 31 13,5 93 

4. Algumas vezes na semana 12 5,2 98,3 

5. Todos os dias 4 1,7 100,0 

Total 230 100,0 - 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 
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 Essas porcentagens mostram que em números absolutos 47 pessoas 

estariam com alto nível de despersonalização, o que significa que os mesmos 

estavam tratando seus pacientes de forma fria, ou com um certo grau de indiferença 

para com eles e 78 profissionais apresentavam uma certa tendência a desenvolver 

esse sentimento, já que apresentaram essa dimensão em nível médio. 

Dessa forma pode-se constatar que os índices das dimensões propõem um 

alerta no que se refere à síndrome, como apresenta a tabela 16, pois na amostra de 

profissionais de enfermagem houve uma grande predisposição ao burnout. 

 

Tabela 16 - Escores das dimensões na amostra  

Dimensões 
Baixo Médio Alto 

Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem Frequência Porcentagem 

Exaustão 

Emocional 

89 38,7% 95 41,3% 46 20% 

Falta de Realização 

Pessoal 

- - 102 44,3% 128 55,7% 

Despersonalização 105 45,7% 78 33,9% 47 20,4% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Esse resultado sugere, portanto, uma atenção especial aos profissionais dos 

hospitais pesquisados e uma análise mais aprofundada sobre os aspectos que 

podem estar interferindo no índice da síndrome.  

De certa forma é importante analisar as condições laborais, as características 

do trabalho desempenhado, já que o mesmo requer constantes demandas físicas e 

emocionais dos profissionais de enfermagem para enfrentar pacientes críticos, a dor, 

a angústia, a incerteza, as dúvidas e o medo dos familiares, a proximidade da morte 

(JOFRÉ; VALENZUELA, 2005). Todos são fatores de risco para a grande 

predisposição desses profissionais ao burnout. 

Esse resultado pode estar relacionado também às variáveis 

sóciodemográficas, como apontam estudiosos como Gil-Monte e Peiró (2000) que 

mostraram que o gênero, o estado civil, a quantidade de filhos, dentre outros, podem 

influenciar a incidência da síndrome; ou como Costa (2003) e Gil-Monte (2005) que 
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 apontam a influência do nível de autoeficácia sobre a o índice da síndrome de 

burnout. 

Dessa forma, se torna relevante a análise do nível de autoeficácia nos 

profissionais dessa amostra a fim de que se possa fazer uma posterior correlação 

entre essa variável e a síndrome. 

 

  

5.3 NÍVEL DE AUTOEFICÁCIA  

 

 

 Para a análise do nível de autoeficácia nos profissionais de enfermagem 

necessitou-se de uma análise fatorial da EAEGP a fim de reduzir as variáveis a 

fatores que facilitassem a análise de percentis para a identificação do nível de 

autoeficácia e para possibilitar as análises posteriores. 

 

 

5.3.1 Análise Fatorial da Autoeficácia 

 

 

 Para a análise fatorial utilizou-se o método de extração Análise de 

Componentes Principais (ACP), o tipo de análise feito foi o R-mode factor analysis 

,Necessitou-se de três análises fatoriais da autoeficácia a fim de deixar somente as 

variáveis que tinham poder de explicação maior em relação aos fatores. O número 

de fatores foi selecionado através do critério do autovalor (eigenvalue) e o tipo de 

rotação utilizado foi o varimax. 

Baseando-se em Hair et al (2005) e Bezerra et al (2007) realizou-se apenas 

uma análise fatorial, visto que a matriz antiimagem e as comunalidades indicavam 

uma boa correlação das variáveis com os fatores. As comunalidades são 

apresentadas na Tabela 17. 
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Tabela 17- Comunalidades das variáveis de Autoeficácia 

VARIÁVEIS Comunalidades 

AE1 ,732 

AE2 ,634 

AE3 ,620 

AE4 ,551 

AE5 ,625 

AE6 ,500 

AE7 ,665 

AE8 ,571 

AE9 ,581 

AE10 ,664 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 Dessa forma, a análise fatorial resultou em três fatores, com o teste KMO 

igual a 0,840, o que representa um grau de explicação dos dados, a partir dos 

fatores, considerado alto, e o teste de esfericidade de Bartlett abaixo de 0,05, como 

mostra a Tabela 18. Isso evidencia a alta correlação entre as variáveis, o que 

permite a utilização da AF. 

 

TABELA 18� Teste KMO e Teste de Bartlett da EAEGP 

TESTE KMO ,840 

Teste de Esfericidade de 

Bartlett 

Approx. Chi-Square 632,371 

DF 45 

Significância ,000 

FONTE: Dados da pesquisa, 2009. 

  

Em suma, a determinação da quantidade de fatores se deu a partir do critério 

do autovalor, sendo que seriam considerados aqueles acima de 1, assim a análise 

fatorial revelou a existência de três fatores com eigenvalue superior a 1, com uma 

variância acumulada de 61,43%, como mostra a Tabela 19, o que representa poder 

de explicação satisfatório das variáveis. 

 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


92 

 

 

 

TABELA 19- Variância Total Explanada das Variáveis da EAEGP 

 

FATORES 

VARIÂNCIA TOTAL EXPLANADA 

AUTOVALORES % DE VARIÂNCIA % DE VARIÂNCIA ACUMULADA 

1 3,880 38,799 38,799 

2 1,253 12,530 51,329 

3 1,011 10,107 61,436 

FONTE: Dados da pesquisa, 2009. 

 

 A partir dos três fatores, obteve-se a distribuição das variáveis observando-se 

suas cargas fatoriais. Essa distribuição se comportou da seguinte forma: o fator 1 

com 6 variáveis (AE7, AE5, AE4, AE9, AE8 e AE6); o fator 2 com 2 variáveis (AE3 e 

AE10) e o fator 3 também com 2 variáveis (AE1 e AE2), como pode ser observado 

na Tabela 20: 

 

TABELA 20- Cargas fatoriais das variáveis da EAEGP 

 FATORES 

VARIÁVES 1 2 3 

AE7 ,793   

AE5 ,785   

AE4 ,707   

AE9 ,613   

AE8 ,605   

AE6 ,586   

AE3  ,752  

AE10  ,746  

AE1   ,827 

AE2   ,750 

FONTE: Dados da pesquisa, 2009. 

 

Tendo obtido a distribuição das variáveis, fez-se a análise do alpha de 

Cronbach dos três fatores a fim de avaliar a consistência interna de cada um. O 

alpha do fator 1 foi de 0,828, o do fator 2 foi de 0,500 e o do fator 3 foi de 0,528, 

como se pode ver na Tabela 21. Os alphas encontrados mostram que o fator 1 tem 

consistência interna considerada satisfatória e os fatores 2 e 3 apresentaram 

consistência abaixo do que se poderia considerar satisfatório (0,60). Além disso, o 
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fator 1 consegue medir aproximadamente 83% do impacto real das variáveis, 

enquanto que os fatores 2 e 3 conseguem medir apenas 50% e 53%, 

respectivamente. 

 

TABELA 21- Alpha de Cronbach dos Fatores do MBI 

FATOR ALFA DE CRONBACH NÃO-

PADRONIZADO 

ALFA DE CRONBACH PADRONIZADO 

1 ,827 ,828 

2 ,495 ,500 

3 ,527 ,528 

FONTE: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 Partindo-se dessa consistência interna (alpha), da análise das variáveis 

inseridas nos fatores 2 e 3, da baixa variância que as mesmas explanaram sobre 

estes fatores e de estudos anteriores nos quais Schwarzer (2008) assinala a 

unidimensionalidade da Escala de Autoeficácia Geral Percebida da escala em todas 

as subamostras em estudos realizados em diversos países, optou-se pela retirada 

dos fatores 2 e 3 já que havia uma inconsistência das variáveis que os compunham 

em relação a amostra estudada. Dessa forma, a unidimensionalidade do instrumento 

de autoeficácia, utilizado nessa pesquisa, foi mantida, sendo que o único fator a ser 

considerado será denominado nessa pesquisa como Fator da Autoeficácia, a fim de 

que a partir daí fossem feitas as análises posteriores.   

  

 

5.3.2 Escore da Autoeficácia 

 

 

 A detecção do nível de autoeficácia obteve-se a partir das variáveis do fator 

encontrado anteriormente e de suas cargas fatoriais, pois obteve-se uma média 

ponderada a fim de possibilitar a análise de percentis. 

 O escore do Fator da Autoeficácia foi obtido, portanto, a partir do seguinte 

cálculo: 

 AE = (AE7 x 0,793 + AE5 x 0,785 + AE4 x 0,707 + AE9 x 0,613 + AE8 x 0,605 

+ AE6 x 0,586) / 4,089 
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 Diante da inserção desse cálculo no SPSS, obteve-se o Fator da Autoeficácia 

com seus respectivos escores que substituiria as variáveis originais. Cabe frisar que 

da mesma forma que se considerou a síndrome de burnout como uma variável 

contínua, com seus níveis alto, médio e baixo, a autoeficácia também foi 

considerada da mesma forma, a fim de que posteriormente pudesse fazer 

comparações e correlações entre os índices do burnout e os níveis de autoeficácia 

na amostra estudada. Dessa forma, considerou-se aqui também como escores 

elevados os valores superiores ao percentil 67, escores médios, os que estivessem 

entre 33 e 67 e os altos os que se encontrassem abaixo do percentil 33. 

 Nesse sentido, os percentis obtidos na amostra de profissionais de 

enfermagem, no que se refere ao Fator Autoeficácia, como mostra a Tabela 22, 

foram os seguintes: os indivíduos que responderam os valores 1, 2, 3 e 4, se 

enquadravam no nível de autoeficácia baixo, pois estavam abaixo de 33% e aqueles 

que responderam o valor 5 estavam com o nível médio, pois se enquadrava entre 33 

e 67%. Nesse caso, não houve respondentes que se enquadrassem no nível alto de 

autoeficácia, já que não havia nenhum valor que tivesse acima de 67%. 

 

TABELA 22- Frequência da Autoeficácia por percentis 

N Amostra 230 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Percentis 33 4,00 

67 5,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

Em função disso, assinalou-se a Frequência de pessoas que apresentavam 

um nível baixo e médio de autoeficácia, como mostrado na Tabela 23.  Observa-se, 

portanto, que a porcentagem de pessoas que apresentaram nível baixo foi de 

65,2%, e os que apresentaram nível médio correspondem a 34,8% da amostra. 

Cabe ressaltar que não houve um percentil de pessoas que apresentaram um nível 

alto de autoeficácia. 

 

TABELA 23 - Frequência e porcentagem de respondentes nos valores da escala do 

Fator da Autoeficácia 
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ESCALA LIKERT FREQUÊNCIA PERCENTIS 

PERCENTIS 

ACUMULADOS 

1. De modo nenhum é verdade 2 0,9 0,9 

2. Dificilmente é verdade 5 2,2 3,0 

3. De vez em quando é verdade 27 11,7 14,8 

4. Quase sempre é verdade 116 50,4 65,2 

5. Todos os dias 80 34,8 100,0 

Total 230 100,0 - 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 Observa-se, portanto, que o índice de pessoas que apresentaram um nível 

baixo crenças em suas próprias capacidades representa em torno de 150 pessoas 

do total de 230, o que corresponde a mais da metade da amostra com poucas 

crenças em relação às suas próprias capacidades; sendo que o restante (80 

pessoas) apresentou um nível médio. Essa realidade pode ser justificada por 

características do trabalho dos profissionais de enfermagem, como: falta de 

autonomia e autoridade, limitação do trabalho desses profissionais através do Ato 

Médico e conflito de papéis entre os profissionais de saúde e até mesmo entre os 

profissionais de enfermagem. Além disso, aspectos como a falta de reconhecimento 

do trabalho executado, de incentivo na remuneração e na participação do 

enfermeiro, de participação na tomada de decisão, entre outros são apontados por 

Bianchi (2000) como característicos do trabalho desses profissionais, e isso pode 

gerar um baixo nível de autoeficácia entre esses profissionais. 

 Cabe ressaltar ainda que as consequências da predisposição dos indivíduos à 

síndrome podem também ser fatores intervenientes na diminuição do nível de 

autoeficácia dos profissionais de enfermagem. Uma vez que o baixo nível de 

autoeficácia pode auxiliar altos índices da síndrome de burnout, esses altos índices 

também podem vir a influenciar a diminuição do nível de autoeficácia existente 

anteriormente nos indivíduos. A existência dessa relação causa-efeito entre a 

variável independente (autoeficácia) e a dependente (síndrome de burnout, em suas 

dimensões) será analisada no tópico a seguir. 
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5.4 RELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DE BURNOUT E A AUTOEFICÁCIA 

 

 

 Para obter a relação entre o burnout e a autoeficácia foi necessária análise de 

correlação e posterior regressão simples entre os escores de cada dimensão da 

síndrome de burnout (Exaustão Emocional, Realização Pessoal e 

Despersonalização) e os escores do Fator da Autoeficácia, a fim de detectar a 

influência que as crenças dos indivíduos acerca de suas próprias capacidades 

exercem sobre a cronificação do estresse ocupacional.  

 A análise de correlação feita foi a de Spearman, visto que de acordo com 

Pestana e Gageiro (2008, p. 178) �esse coeficiente não é sensível a assimetrias na 

distribuição, nem à presença de outliers, não exigindo, portanto, que os dados 

provenham de duas populações normais�. 

 A partir da análise de correlação obteve-se que houve correlação entre a 

Autoeficácia e as três dimensões da síndrome de burnout, como pode ser visto na 

Tabela 24. 

 

TABELA 24- Correlação entre o Fator da Autoeficácia e as Dimensões da Síndrome 

de Burnout 

  
EXAUSTÃO 

EMOCIONAL 
DESPERSONALIZAÇÃO REALIZAÇÃO PESSOAL 

FATOR 

DA AE 

Coeficiente 

de 

Correlação 

-0,280** -0,179** 0,406** 

N 230 230 230 

**. Correlação é significante ao nível de 0.01. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2009. 
  

 Esses dados permitem afirmar que há uma associação linear entre a 

Autoeficácia e a Exaustão Emocional apesar de ela não ser tão alta, pois a 

correlação de -0,280 é estatisticamente significativa com erro tipo I menor que 0,01, 

já que resultou em uma significância de 0,000. O fato desse coeficiente de 

correlação estar mais próximo de 0 do que de 1 indica que a correlação existe, mas 

que não é tão forte, e o sinal de negativo indica que quanto maior for o nível de 

autoeficácia, menor é o índice da Exaustão Emocional no indivíduo, ou seja, esses 
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fatores são inversamente proporcionais, enquanto um aumenta o outro tende a 

diminuir.  

 Em relação à associação entre a Autoeficácia e a Despersonalização, pode-

se dizer que houve associação estatisticamente significativa com erro tipo I menor 

que 0,01, com uma significância de 0,006, no entanto ela foi baixa , já que o 

coeficiente de correlação (-0,179) está próximo de 0. O sinal negativo indica também 

que quanto menor o nível de autoeficácia de um indivíduo, maior as atitudes irônicas 

e indiferentes do mesmo para com o próximo (Despersonalização). 

 No que diz respeito à associação entre a Autoeficácia e a Realização Pessoal 

o coeficiente de correlação de 0,406 é também estatisticamente significativo com 

erro do tipo I menor do que 0,01, obtendo uma significância de 0,000. Esse 

coeficiente aponta para uma correlação maior do que as demais (Exaustão 

Emocional e Despersonalização), o que indica um grau de associação entre os 

fatores mais significativo. Essa correlação é diretamente proporcional, já que o 

coeficiente foi positivo, o que indica que quanto maior for o nível de autoeficácia do 

indivíduo, maior será a Realização Pessoal do mesmo. 

 Esses dados podem indicar que a crença dos indivíduos acerca de suas 

capacidades pode ser um aspecto significativo no que se refere ao surgimento da 

síndrome, principalmente no que se refere à dimensão Realização Pessoal, que 

obteve maior correlação, fato que será melhor visualizado a partir da regressão que 

será feita, posteriormente, a fim de analisar a relação de dependência entre esses 

fatores. 

 Cabe ressaltar que para analisar a relação causa-efeito entre cada dimensão 

do burnout e a autoeficácia foi feita primeiramente a análise dos pressupostos: 

normalidade, homoscedasticidade e linearidade. Considerando-se o cumprimento 

dos pressupostos citados anteriormente, partiu-se para o procedimento estatístico 

que permitiu a verificação da relação de causalidade entre as variáveis em questão. 

 Dessa forma, observando-se a Tabela 25 no que se refere à relação causa-

efeito entre a Autoeficácia (AE) e a Exaustão Emocional (EE), obteve-se que o 

coeficiente de correlação (R) entre as mesmas foi de 0,275, e que o coeficiente de 

determinação (R Quadrado) foi de 0,076, o que significa que apenas 7,6% da 

variação na variável Exaustão Emocional é explicada pelas variações ocorridas na 

variável Autoeficácia. O Teste F- ANOVA indicou uma significância de 0,000, o que 
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mostra que a variável independente (AE) exerce influência sobre a variável 

dependente (EE) e que o modelo é significativo.  

 Dessa forma, a equação de regressão obtida entre essas duas variáveis foi 

EE = 4,112 � 0,325.AE, sendo que na distribuição t de Student os dois coeficientes  

obtiveram significância de 0,000, portanto menor que 0,05. Isso indica que os 

coeficientes B0 e B1 são significativamente diferente de zero, portanto a 

Autoeficácia pode ser usada para predizer a Exaustão Emocional. 

 

TABELA 25- Regressão Simples entre a Autoeficácia e as Dimensões do Burnout 

Variáveis R 

R 

Quadrado 

Significância do Teste F-

ANOVA B0 B1 

Significância do 

Teste T de 

Student 

EE 0,275 0,076 0,000 4,112 -0,325 B0: 0,000 

B1: 0,000 

DE 0,138 0,019 0,036 2,611 -0,176 B0: 0,000 

B1: 0,036 

RP 0,384 0,147 0,000 2,607 0,394 B0: 0,000 

B1: 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2009. 

 

 

 Ainda referente à Tabela 25, a relação entre a Autoeficácia (AE) e a 

Despersonalização (DE) foi a menor se comparada com as demais, o que confirma 

os dados obtidos na correlação feita anteriormente. O coeficiente de correlação (R) 

entre essas duas variáveis foi de 0,138 e o coeficiente de determinação (R 

Quadrado) foi de 0,019, o que indica que apenas 1,9% da variação na DE é 

explicada pelas variações na AE. Apesar de o teste ANOVA ter indicado uma 

significância (0,036) maior que as das outras dimensões, ressalta-se que por ser 

menor do que 0,05, o modelo ainda é significativo, o que mostra que a variável 

independente (AE) exerce influência, mesmo que pequena, sobre a variável 

dependente (DE). 

 A equação de regressão obtida entre a essas variáveis foi DE = 2,611 � 

0,176.AE. Os coeficientes B0 e B1 obtiveram significância menor do que 0,05, no 

teste t de Student, o que significa que a variável Autoeficácia também tem poder 

preditivo sobre a variável Despersonalização, apesar de ser pequeno. 
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  A dimensão sobre a qual a Autoeficácia obteve maior influência foi a 

Realização Pessoal (ver Tabela 25), pois obteve um coeficiente de correlação de 

0,384 e um coeficiente de determinação igual a 0,147, o que expressa que variações 

na AE explicam 14,7% de variação na Realização Pessoal (RP).A significância do 

teste F- ANOVA foi de 0,000,  apontando que a variável RP é influenciada pela AE. 

A equação de regressão formada entre essas duas variáveis RP= 2,607 + 

0,394.AE, para tanto a distribuição t de Student apontou que B0 e B1 obtiveram 

significância de 0,000, portanto menor que 0,05. Isso indica que há poder preditivo 

da Autoeficácia sobre a Realização Pessoal.  

A partir das análises feitas, observa-se que todas as dimensões da síndrome 

de burnout obtiveram relação com a autoeficácia e que havia relação de causa-efeito 

entre as mesmas. A maior correlação obtida que foi entre a Autoeficácia e a 

Realização Pessoal, resultado encontrado também por Gil-Monte (2005), que mostra 

a relação negativa entre autoeficácia e burnout e a influência em maior grau sobre a 

realização pessoal, e García e Campos (2000) que revelaram na pesquisa sobre a 

síndrome de burnout em enfermeiros que a autoeficácia exerce efeito positivo sobre 

as expectativas de êxito, que por sua vez exercem influência sobre todas as 

dimensões da síndrome de burnout. Sendo que a influência sobre a Realização 

Pessoal foi maior e positiva, e com as demais dimensões foi menor e negativa.  

Enquanto isso, Evers, Tomic e Browers (2001) ao relacionar a síndrome de 

burnout, em suas dimensões, com a autoeficácia encontraram relação causa-efeito 

apenas entre a Autoeficácia e a Realização Pessoal. No entanto esses autores 

consideram que este resultado não está em concordância com a teoria de Bandura 

sobre a autoeficácia percebida, pois esta teoria postula que baixas pontuações no 

burnout como um todo estão ligadas a uma forte autoeficácia, já que essas crenças 

servem como um tampão contra o desgaste. 

Diante disso, pode-se dizer que os resultados obtidos nesse trabalho vêm ao 

encontro do que consideram vários pesquisadores e teóricos. O criador do construto 

da autoeficácia, Albert Bandura, e pesquisadores como Evers, Browers e Tomic 

(2002) sustentam a relação causa-efeito entre a autoeficácia e as dimensões da 

síndrome de burnout. Esses últimos obtiveram a partir da análise de regressão que 

as crenças de autoeficácia foram significativamente e negativamente relacionadas 

com a despersonalização e exaustão emocional; e positivamente e 

significativamente relacionadas com a realização pessoal.   
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A autoeficácia profissional deve, portanto, ser associada positivamente com a 

realização pessoal, e negativamente com a despersonalização e exaustão 

emocional. Indivíduos com níveis inferiores da autoeficácia generalizada apresentam 

maior tendência à exaustão emocional, comportamentos e atitudes de cinismo e 

níveis inferiores de compromisso com a organização. Os níveis aumentados de 

esforço não são associados com a tensão, para os trabalhadores que relatam altos 

níveis de autoeficácia (FRIEDMAN, 2003). 

VanYperen (1998) em um estudo sobre a moderação de autoeficácia sobre a 

síndrome de burnout encontrou que enfermeiras com elevadas crenças de 

autoeficácia sentem-se tratadas de maneira equitativa pela organização se 

comparadas com enfermeiras com baixas crenças de autoeficácia, que percebem a 

injustiça no relacionamento de troca com a organização, se tornando, portanto, mais 

vulneráveis à síndrome de burnout. 

Schwarzer e Hallum (2008) na pesquisa sobre a percepção de autoeficácia de 

professores como preditora do burnout concluiu que reforçar a auto-opinião otimista 

dos professores consiste em um mecanismo que protege professores de 

experimentar a síndrome, já que a falta de recursos pessoais na experiência da 

tensão do trabalho, é que faz com que os professores fiquem vulneráveis ao 

burnout.  

Da mesma forma, pode-se falar que promover mudanças nas instituições 

hospitalares que favoreçam a autonomia de seus profissionais, a participação nos 

processos decisórios, a reconhecimento do trabalho desenvolvido, além de trabalhar 

a percepção de autoeficácia dos mesmos, pode evitar o adoecimento dos 

profissionais de enfermagem (burnout), já que essas mudanças tendem a fortalecer 

as crenças dos trabalhadores a respeito das próprias potencialidades, o que vai 

servir como um mecanismo de defesa contra os demais aspectos negativos do 

trabalho na instituição hospitalar, como o contato direto com a morte e com as 

fragilidades humanas. Os benefícios adquiridos pela organização com essa atitude 

proativa podem, portanto, sustentar a eficiência e produtividade dos trabalhadores, 

garantindo a efetividade organizacional. 
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6 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

 

 Os resultados dessa pesquisa não permitem generalizações no que se refere 

à população de profissionais de enfermagem de hospitais da rede privada de 

Natal/RN, pois só foram analisados quatro hospitais. Dessa forma, os resultados 

dessa pesquisa devem ser tratados com prudência e devem ser comparados com 

estudos similares, a fim de que se possam basear conclusões a respeito dos 

aspectos analisados. 

Além disso, o fato de a pesquisadora não ter conseguido fazer amostragem 

probabilística aleatória simples, por problemas de investigação impostos pelos 

hospitais pesquisados, comprometeu o rigor estatístico, a representatividade e de 

confiabilidade no que se refere à avaliação das características da população. A 

alternativa viável que foi a amostragem não-probabilística por acessibilidade, não 

pôde fornecer estimativas de precisão dos hospitais pesquisados, visto que a recusa 

de alguns profissionais em responder o questionário, poderia ser resultante de um 

alto nível de estresse, o que afetaria diretamente nos índices da síndrome de 

burnout dos mesmos. No entanto, ressalta-se que esse tipo de amostragem produziu 

resultados aceitáveis para conclusões a respeito da amostra pesquisada.  

Outra limitação desta pesquisa é que alguns aspectos podem ter influenciado 

os dados obtidos, são eles: os profissionais de enfermagem têm uma grande carga 

de trabalho e isso pode ter influenciado na pressa em responder os questionários; 

alguns levaram os questionários para responder em casa, o que não garante que 

foram eles mesmos que responderam; as reclamações com relação ao tamanho do 

questionário também podem ter influenciado nas respostas dos profissionais. Todos 

esses fatores podem ter influenciado na veracidade com relação ao dados 

coletados, o que pode ser considerado um fator limitante para a pesquisa.  

Salienta-se também que o fato de se ter retirado, das análises subseqüentes 

à análise fatorial, os dois fatores da autoeficácia e os dois do burnout que obtiveram 

baixo alfa de Cronbach, baixo impacto das variáveis sobre os fatores e baixa 

variância de cada um, também pode ser considerado um aspecto limitante, já que na 

visão de outros pesquisadores não devem ser retirados os fatores que surgirem. No 

entanto, esse fato é justificado também pela análise, por parte da pesquisadora, das 
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variáveis obtidas nestes fatores e a conclusão de que a retirada das mesmas não 

exerceria impacto maior sobre os construtos estudados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesse tópico, apresenta-se os principais resultados obtidos que possam 

responder aos objetivos inicialmente propostos e as recomendações para futuras 

pesquisas em relação à temática estudada. 

 Em termos de efetivação dos objetivos inicialmente propostos pode-se dizer 

que a incidência da síndrome de burnout nos profissionais de enfermagem foi alta, já 

que se considerar-se que índices médios para as três dimensões refetem o iníco do 

burnout, pode-se deduzir que em torno de 60% da amostra está apresentando 

indícios de Exaustão Emocional, por volta de 44% está com sentimentos de 

inadequação pessoal e profissional ao trabalho, influenciando a Realização Pessoal 

dos mesmos e cerca de 54% apresentam comportamentos de indiferença e frieza 

para com o próximo, refletindo em Despersonalização. Assim sendo, isso revela que 

em torno de 50% da amostra pesquisada está apresentando indícios de síndrome de 

burnout, o que pode ser justificado por fatores macro, como por exemplo o clima 

organizacional e a cultura organizacional, e fatores micro como o contato com o 

sofrimento e a morte de outras pessoas, a sobrecarga de trabalho, condições 

inadequadas de trabalho e até mesmo os aspectos sóciodemográficos e 

profissionais/ocupacionais como explicitado na caracterização da amostra 

pesquisada.  

 Ainda em relação à incidência da síndrome de burnout, foi necessária a 

redução das variáveis da síndrome de burnout a fatores, através da análise fatorial, 

que constatou que o instrumento aplicado, o MBI, se mostrou tridimensional, como 

apontado pelas autoras do instrumento, e por outros pesquisadores. No entanto, em 

relação a Despersonalização cabe discussões, porque apesar de ser uma dimensão 

essencial para a diferenciação da síndrome de burnout em relação a outras 

psicopatologias do trabalho, essa pesquisa (e outras) apontou para a exclusão de 

algumas variáveis e um baixo alpha de Cronbach nessa dimensão. Isso merece 

reavaliação por parte de futuras pesquisas, já que a fragilidade no que concerne à 

consistência desse fator pode ser por dificuldades das pessoas (questões culturais) 

de assumirem tal postura no ambiente de trabalho. 

Isso é discutido em vários estudos, principalmente a nível nacional, pois 

apesar do brasileiro fazer parte de um país com uma cultura caracterizada pelo 
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paternalismo, que é inspirado em ideais de solidariedade, cooperação e respeito 

para com o próximo, principalmente, em casos que envolvam fragilidades ou 

necessidade de cuidados, ele também pode apresentar comportamentos ásperos e 

com certa dureza diante dos erros do outro. Esse traço cultural permeia o 

comportamento de boa parte das pessoas, e causa uma espécie de conflito moral no 

momento assumir ou não o tratamento frio diante de seus pares. Assim fica uma 

questão: Será que as variáveis referentes à despersonalização no MBI realmente 

conseguem identificar o real comportamento das pessoas no seu ambiente de 

trabalho? Isso merece reflexão. 

 No que se refere ao segundo objetivo de identificar o nível de autoeficácia dos 

profissionais pesquisados, obteve-se primeiramente a confirmação da 

unidimensionalidade apontada pelos autores da EAEGP e em seguida que em torno 

de 65% da amostra pesquisada apresentou um baixo nível de autoeficácia, o que 

pode ser justificado por características do trabalho desses profissionais como: falta 

de reconhecimento, falta de autoridade e de autonomia nas decisões, submissão 

tanto entre os profissionais de enfermagem (hierarquia) como em relação aos outros 

profissionais e falta de controle no trabalho.  

 No que diz respeito ao terceiro objetivo que era relacionar o nível de 

autoeficácia com o índice da síndrome de Burnout dos profissionais, o mesmo veio a 

responder a inquietação apontada no início do trabalho que questionava o porquê de 

alguns profissionais conseguirem lidar de maneira eficaz com os problemas diários 

(fontes de estresse) e outros não conseguirem atingir suas metas diárias, entrando 

em colapso.  

Isso pode ser respondido, em partes, pelos dados obtidos nas análises de 

correlação e regressão, pois revelou que a autoeficácia pode ser um dos aspectos 

que influencia a cronificação do estresse ocupacional (burnout), principalmente no 

que se refere à dimensão Realização Pessoal, já que as crenças a respeito das 

próprias potencialidades e capacidades (autoeficácia) podem interferir nos 

sentimentos de adequação (ou inadequação) pessoal e profissional ao trabalho 

executado, tendendo a influenciar na avaliação que o trabalhador faz de seu próprio 

desempenho. Isso autoriza concluir, portanto, que alguns profissionais conseguem 

lidar de maneira eficaz com os estressores ocupacionais, porque podem ter uma 

autoeficácia maior do que aqueles que entram em colapso devido aos problemas no 

ambiente de trabalho. 

    

pdfMachine  
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.  

Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


105 

 

 

 

 Em resumo, pelo conjunto dos dados obtidos na presente pesquisa, cabe 

considerar que as organizações hospitalares pesquisadas necessitam refletir sobre 

sua postura com relação aos seus profissionais, já que os números traçaram uma 

tendência perigosa no que diz respeito á predisposição à síndrome de burnout em 

seus quadros funcionais, resultando em uma porcentagem considerável de 

indivíduos que podem apresentar altos escores de Exaustão Emocional, Falta de 

Realização Pessoal e Despersonalização e pelo fato de grande parte dos mesmos 

ter apresentado um nível de autoeficácia baixo. Estes dados preocupam não só por 

seus números, mas também pelas mazelas que decorrem do desenvolvimento do 

burnout nos trabalhadores que vão desde problemas de relacionamento até o 

desligamento do indivíduo do posto de trabalho, passando por afastamento para 

tratamento médico. 

Há uma necessidade, portanto, de que os hospitais busquem ampliar ações 

que visem mudanças no que diz respeito à saúde de seus profissionais. Ações estas 

que não sejam apenas reativas, através do diagnóstico e tratamento das pessoas 

que estão predispostas à síndrome de burnout, e sim através de ações proativas, 

que intervenham nos aspectos que influenciam de alguma forma na saúde desses 

profissionais. À grosso modo, desenvolvendo a autoeficácia dos profissionais de 

enfermagem, o hospital consegue evitar, em partes, que haja a cronificação do 

estresse ocupacional, já que indivíduos autoeficazes tendem a lidar de maneira mais 

eficaz com os estressores do ambiente de trabalho. Além disso, a efetividade do 

trabalho desses profissionais depende de seu bem-estar, assim a saúde dos 

mesmos é fundamental para a qualidade do atendimento prestado. 

É, portanto, devido aos efeitos na vida do trabalhador e das organizações que 

o alerta feito às organizações estudadas se estende as demais organizações, pois 

são necessários cuidados que revelem as dimensões esquecidas pela racionalidade 

utilitária e que possam tratar o indivíduo de maneira holística, culminando com a 

prevenção do aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho e evitando as 

perdas tanto materiais quanto, principalmente, humanas.  

 Tendo por objetivo dar continuidade à temática estudada, sugere-se a 

realização de novas pesquisas que venham a agregar e consolidar o estudo, através 

um método de análise mais amplo, privilegiando uma abordagem de caráter 

qualitativo, a fim de que a análise não se restrinja aos dados frios de um formulário, 

e avance a investigação sobre aspectos, como o conteúdo e o discurso da fala dos 
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sujeitos a serem entrevistados, pois há nisso uma carga subjetiva considerável para 

a elucidação dos fenômenos estudados, na busca para desvelar que aspectos 

encobrem ou distorcem os resultados obtidos. 

Há que se ter também uma cautela em relação à generalização dos dados 

obtidos junto aos profissionais de enfermagem, pois a inclusão de enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem em uma mesma análise pode ter influenciado 

os dados obtidos, além disso, as questões culturais podem ter influenciado no 

resultado da pesquisa em questão.  
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Apêndice A � QUESTIONÁRIO 

 

A1- DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS: 

 

1: Gênero : (    )Feminino      (    )Masculino       

2: Idade: ____ (anos completos)    

3. Tem filhos?  Não (    )       Sim (   ) Quantos? ______ 

4. Situação conjugal: (    ) Solteiro(a)    (    ) Casado(a)/ junto(a)     (    ) Divorciado(a)/ separado (a)     (    ) Viúvo(a)     (    ) Outros  

5. Escolaridade: (    ) Fundamental Incompleto (    ) Fundamental Completo    (    ) Médio Incompleto (    ) Médio Completo    

 (    ) Curso Técnico (    ) Superior incompleto   (    ) Superior Completo (    ) Pós-graduação. 

 

A2- DADOS PROFISSIONAIS/OCUPACIONAIS: 

 

1. Há quanto tempo você trabalha neste hospital?   ____anos   ____meses 

2. Há quanto tempo exerce sua profissão?   ____anos   ____meses 

3. Em que local do Hospital você desenvolve sua atividade profissional?                          

 (    ) Unidade aberta (    ) Unidade Fechada  (    ) Ambas as Unidades  

4. Quantos pacientes em média você atende por dia? 

(    ) menos de 5    (    ) de 5 a 10    (    ) de 11 a 20   (    ) de 21 a 30    (    ) mais de 30    

5. Você realiza atividades relacionadas à enfermagem em outro local ?    (    ) Sim     (    ) Não  

6. Quantas horas semanais em média você trabalha? ______  

7. Qual(is) o(s) turno(s) que você trabalha?____________ 
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A3: QUESTIONÁRIO MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI) 

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES E ASSINALE, O MAIS SINCERAMENTE POSSÍVEL, DE ACORDO COM A FREQUÊNCIA QUE 

OCORREM  

Nº QUESTÕES NUNCA RARAMENTE 
ALGUMAS 

VEZES  

FREQUENTE

MENTE 
SEMPRE 

1. Sinto-me esgotado(a) emocionalmente devido ao meu trabalho.      

2. Sinto-me esgotado(a) no final de um dia de trabalho.      

3. Sinto-me cansado(a) quando me levanto pela manhã e preciso encarar outro 

dia de trabalho. 

     

4. Sinto que posso entender com facilidade como se sentem os pacientes.      

5. Creio que trato algumas pessoas, com as quais me relaciono no trabalho em 

geral, como se fossem objetos. 

     

6. Trabalhar com pessoas o dia todo me exige um grande esforço      

7. Sinto que trato com muita eficiência os problemas dos pacientes.      

8. Meu trabalho deixa-me exausto(a).      

9. Sinto que estou influenciando positivamente a vida das pessoas, através do 

meu trabalho 

     

10. Tenho me tornado mais insensível com as pessoas, desde que assumi este 

trabalho 

     

11. Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me endurecendo 

emocionalmente 

     

12. Sinto-me com muita vitalidade      

13. Sinto-me frustrado(a) com meu trabalho.      

14. Creio que estou trabalhando demais.      

15. Sinto que não me preocupo realmente com o que ocorre aos pacientes.      
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16. Trabalhar diretamente com as pessoas causa-me estresse.      

17. Sinto que posso criar, com facilidade, um clima agradável em meu trabalho.      

18. Sinto-me estimulado(a) depois de trabalhar em contato com as pessoas.      

19. Sinto que tenho conseguido me realizar profissionalmente.      

20. Sinto-me no limite de minhas possibilidades.      

21. No meu trabalho, lido com problemas emocionais calmamente.      

22. Sinto que os pacientes culpam-me por alguns de seus problemas.      

 

 

 

A4: AUTOPERCEPÇÃO DE EFICÁCIA 

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES E ASSINALE DE ACORDO COM A VERACIDADE DAS MESMAS. 

No  QUESTÕES 

DE MODO 

NENHUM É 

VERDADE 

DIFICILMENTE É 

VERDADE 

DE VEZ EM 

QUANDO É 

VERDADE 

QUASE 

SEMPRE É 

VERDADE 

EXATAMENTE 

VERDADEIRA 

1. Eu sempre consigo resolver problemas difíceis do meu trabalho, se 

eu tentar bastante. 

     

2. Se alguém se opõe a mim no meu ambiente de trabalho, eu posso 

encontrar as maneiras de obter o que eu quero. 

     

3. No trabalho, é fácil para eu persistir nos meus objetivos para 

alcançar minhas metas. 

     

4. Estou confiante que no meu trabalho posso lidar, eficientemente, 

com acontecimentos inesperados. 

     

5. Graças às minhas qualidades, eu sei como lidar com situações 

imprevistas no trabalho. 
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6. No trabalho, eu posso resolver a maioria dos problemas que 

surgem, se eu investir o esforço necessário. 

     

7. Posso permanecer calmo quando enfrento dificuldades no trabalho, 

porque posso confiar nas minhas capacidades para enfrentar as 

situações. 

     

8. No trabalho, quando enfrento uma situação difícil, geralmente tenho 

idéia do que devo fazer. 

     

9. Se eu tiver com problemas no trabalho, geralmente sei lidar com 

isso. 

     

10. Quando tenho um problema no trabalho, geralmente me ocorrem 

várias alternativas para resolvê-lo. 
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