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RESUMO

As constantes mudanças no mundo do trabalho promovem um ambiente carregado de
tensão e altas exigências. Aspecto central  para o homem contemporâneo, a atividade
laboral nem sempre se dá em condições adequadas, o que faz com que o trabalhador
esteja  cada  vez  mais  propenso  a  desenvolver  doenças  ocupacionais  (físicas  e
psicológicas)  que  podem  gerar  consequências  pessoais  e  profissionais  diversas.  A
Síndrome  do  Esgotamento  Profissional  ou  Burnout é  uma  síndrome  psicológica
desencadeada em resposta à exposição a fatores estressores interpessoais contínuos. É
considerado  um  constructo  multifatorial,  que  é  comumente  caracterizado  por  três
dimensões: a exaustão emocional, a desumanização e a falta de realização pessoal. Este
trabalho teve como objetivo identificar a incidência da Síndrome de  burnout junto aos
servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – MPRN, aferindo em
que medida cada uma das três dimensões acima estão presentes no grupo estudado, ao
mesmo tempo em que buscou analisar a relação entre as varáveis sociodemográficas e
funcionais e as dimensões encontradas. Na pesquisa descritiva empreendida, optou-se
por  uma  abordagem  multimétodos.  Assim,  utilizou-se  o  Maslach  Burnout  Inventory  -
População Geral (MBI-GS), a observação sistemática e a entrevista semiestruturada. Os
resultados obtidos indicam que a prevalência da patologia na instituição é baixa, mas
observam-se  aspectos  potencializadores  para  a  incidência  da  doença  que  merecem
atenção,  notadamente  no  que  se  refere  à  realização  profissional.  Espera-se  que  o
diagnóstico empreendido amplie a compreensão sobre as relações entre trabalho e saúde
no âmbito do Ministério Público Potiguar, de modo a subsidiar estratégias preventivas e
interventivas de caráter individual, organizacional e/ou combinadas.

Palavras-chave:  Síndrome de  burnout;  Síndrome do Esgotamento  Profissional;  Saúde
ocupacional; Servidores Públicos



ABSTRACT

The constant changes in the workplace promote a charged atmosphere of tension and
high demands. central to contemporary man, labor activity does not always happen under
appropriate  conditions,  which  means  that  the  worker  is  increasingly  likely  to  develop
occupational  diseases  (physical  and  psychological)  that  can  generate  personal
consequences and several professional. The Professional Burnout Syndrome or Burnout
is a psychological syndrome triggered in response to exposure to continuous interpersonal
stressors. It is considered a multifactorial construct, which is commonly characterized by
three  dimensions:  emotional  exhaustion,  dehumanization  and  lack  of  personal
accomplishment. This study aimed to identify the incidence of Burnout Syndrome with the
servers of the Public Ministry of Rio Grande do Norte State - MPRN, assessing to what
extent each of the three dimensions above are present in the study group at the same time
sought analyze the relationship between variables demographic and functional partner and
the  dimensions  found.  In  undertaken  descriptive  research,  it  was  decided  by  a
multimethod  approach.  Thus,  we  used  the  Maslach  Burnout  Inventory  -  General
Population (MBI-GS), systematic observation and semi-structured interview. The results
indicate that the prevalence of the condition in the institution is low, but  are observed
improvers aspects to the incidence of the disease that deserve attention, especially with
regard to professional fulfillment. It is expected that the diagnosis undertaken expand the
understanding of the relationship between work and health in the prosecution Potiguar, in
order  to  subsidize  preventive  and  interventional  strategies  of  individual  character,
organizational and / or combined.

Keywords: Burnout syndrome; Professional Exhaustion syndrome; occupational health; 
Public servants
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INTRODUÇÃO

Não é  raro  se  ouvir  a  seguinte  frase:  'o  trabalho dignifica  o  homem'.  Eis  uma

máxima real  e  perseguida por  todos que estão em plena vida produtiva.  O exercício

laboral do ser humano constitui fator determinante na formação de sociedades e é através

dele que é construído o seu ambiente e a si mesmo. Mendes e Marrone (2002, p. 27),

pontuam que “o ato de produzir permite um reconhecimento de si próprio como alguém

que existe e tem importância para a existência do outro, transformando o trabalho em um

meio para a estruturação psíquica do homem”. Corroborando, Marx (1978) afirma que ao

transformar a natureza, o indivíduo também se transforma, pois a cada ato de trabalho o

ser humano se aperfeiçoa.

O  trabalho  diário  é  um  dos  fatores  de  maior  relevância  na  vida  de  cada  ser

humano.  Por  vezes,  este  pode  ser  sentido  como  um  pesado  fardo  pelo  cansaço  e

desgaste que causa. Todavia, também pode ser avaliado como algo que traz sentido à

vida, e um caminho ao bem-estar físico e financeiro que este pode proporcionar. Tavares

(2010)  afirma  que  o  trabalho  nos  dias  atuais  ocupa  uma  parcela  de  relevância  no

cotidiano de cada indivíduo e se relaciona de maneira tão intrínseca com a vida que, por

vezes, é idealizado por várias vertentes teóricas como decisivas para a construção da

identidade  e  da  própria  subjetividade  humana.  Nessa  direção,  Fernandes  (2011)

considera  que  avaliado  neste  âmbito  e  contextualizado  no  cenário  moderno,

compreende-se  que  o  trabalho  permite  que  as  pessoas  alcancem reconhecimento  e

também  prestígio  social,  bem  como  auxílio  para  atenderem  às  suas  necessidades

psicossociais  mais  corriqueiras,  podendo  ser  qualificado  como meio  de  aquisição  de

prazer  a  efetivação  pessoal,  sendo  esta,  um  condicionamento  humano  para  a  vida

humana.

O indivíduo despende  pelo  menos  oito  horas  diárias,  ou  seja,  1/3  do  seu  dia,

durante 30, 35 anos ou mais, sem contar o tempo de locomoção, para se dedicar ao

trabalho. A atividade desempenhada está associada à construção da identidade individual

(Jacques, 1996). Logo, considerando a essencialidade do labor na vida do homem, os

estudos em torno dos impactos causados pelo trabalho na saúde física e mental  do

trabalhador  têm  se  expandido  e  mostrado  que  nem  sempre  a  prática  profissional

possibilita  crescimento,  reconhecimento  e  independência  para  o  sujeito,  pois,  muitas

vezes,  problemas de  insatisfação,  desinteresse,  irritação  e  exaustão  são  percebidos.

(DEJOURS, 1992)
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As mutações permanentes da sociedade globalizada, iniciadas ainda na Revolução

Industrial, há cerca de 200 anos, impõe um novo perfil de trabalhador, aquele que corre

contra o tempo em busca de resultados melhores  de forma incessante  (e  é alvo  de

intensa pressão e desgaste).

Trabalhadores e organizações têm precisado se adequar às exigências impostas

pelo  atual  modelo de forma contínua e na velocidade em que elas têm ocorrido.  As

constantes  mudanças  perceptíveis  no  mundo  do  trabalho  desde  a  década  de  1960

(inserção  da  tecnologia,  a  globalização,  as  privatizações,  a  reengenharia,  fusões,

alianças estratégicas), trouxeram consigo um ambiente de trabalho carregado de tensão

e  novas  exigências.  (MATTOSO,  1995;  ANTUNES,  1999;  COOPER,  2007)  Neste

contexto,  a  redução  do  emprego  formal  é  latente,  o  que  propicia  o  crescimento

concomitante do setor de serviços, com consequente exposição dos trabalhadores às

formas flexíveis de contrato de trabalho, o que interfere, de forma significativa, no viver e

sobreviver dos trabalhadores. (FERREIRA et al, 2008)

Diante  da  cobrança  contínua  pela  resolução  de  problemas  e  obtenção  de

produtividade, empregados ou trabalhadores que desenvolvem atividades diversificadas,

em diferentes setores da economia, estão tendo dificuldades para perceber, refletir e agir

em benefício da própria saúde e do bem-estar coletivo. (ZANELLI, 2010)

Assim, nesse cenário de insegurança funcional, pressão psicológica e cobrança

por resultados,  resta perceptível  que as pessoas têm se dedicado cada vez mais ao

trabalho (colocando, inclusive, a família e seu meio social em segundo plano). Aspecto

central  para  o  homem  contemporâneo,  a  atividade  laboral  nem  sempre  se  dá  em

condições adequadas, o que faz com que o trabalhador esteja cada vez mais propenso a

desenvolver  doenças  ocupacionais  (físicas  e  psicológicas)  que  podem  gerar

consequências  pessoais  e  profissionais  diversas.  Uma  das  principais  consequências

dessa revolução no mundo do trabalho é o estresse ocupacional, ou seja, o conjunto de

reações físicas e psíquicas provocadas pela vivência de condições adversas no ambiente

organizacional. (FERREIRA E ASSMAR, 2007)

Para  Codo  e  Vasques-Menezes  (1999),  o  estresse  é  resultante  das  rápidas

transformações ocorridas no mundo do trabalho em consequência da reestruturação do

sistema capitalista. Todavia, o surgimento do setor terciário e das contradições da área

de  prestação  de  serviços  desencadearia  uma  síndrome  psicológica  específica,

denominada  de  burnout,  que  se  destaca  como  uma  reação  ao  estresse  excessivo,

tornando explícito  grande parte  dos efeitos  ou impactos  da atividade ocupacional  no
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trabalhador e deste na organização. (PEREIRA, 2010)

Burn-out,  ou simplesmente  Burnout,  se trata de um jargão popular inglês usado

para se referir àquilo que deixou de funcionar literalmente por falta de energia. Assim,

têm-se, de forma metafórica, que o termo significa aquilo, ou aquele, que esgotou todas

as suas forças para fazer  algo  em função da falta  de  condições física  ou mental.  O

indivíduo acometido pelo burnout não está inserido em um nicho especifico ou categoria

profissional.  Tradicionalmente,  a  síndrome está  associada  àqueles  trabalhadores  que,

pela natureza do seu o trabalho, lidam com o público diretamente, em atividades que

exigem rápida resolutividade e níveis consideráveis de empatia, cuidado e assistência.

Estes  trabalhadores,  especificamente,  estariam  mais  propensos  a  desenvolver  tal

patologia, porém não são os únicos. (PEREIRA, 2010)

A Síndrome de burnout tem sido considerada uma das possíveis consequências da

vivência do sofrimento psíquico no trabalho e tem chamado a atenção dos pesquisadores

pelo grau de prejuízo que tem causado às pessoas, às organizações e à sociedade como

um todo. Deste modo, surge a necessária aliança entre as diversas disciplinas científicas

buscando investigar sistematicamente as mais diversas formas e tipos de trabalho, a fim

de  obter,  na  junção  desses  olhares,  uma  maior  compreensão  da  complexidade  que

envolve as organizações e as relações de trabalho, de maneira a possibilitar a produção

de  conhecimentos  que  subsidie  intervenções  e  políticas  de  promoção  de  saúde

organizacional, ou seja, de equilíbrio entre a estrutura, o funcionamento organizacional e

o bem-estar individual. (TAMAYO, 1997)

A incidência da Síndrome de burnout tem sido identificada em diversas atividades,

tais como: assistentes sociais,  conselheiros, professores, enfermeiros, fonoaudiólogos,

fisioterapeutas, médicos e dentistas, policiais e agentes penitenciários, recepcionistas,

gerentes,  e  até  mesmo  em  donas  de  casa,  em  estudantes  e  em  desempregados.

(WEBER E JAEKEL-REINHARD, 2012)

Ultimamente, as observações já se estendem a todos profissionais que interagem

de forma ativa com pessoas, que cuidam e/ou solucionam problemas de outras pessoas,

que obedecem a técnicas e métodos mais exigentes, fazendo parte de organizações de

trabalho submetidas às avaliações. (BALLONE, 2014) O tema tem ganhado destaque e

observa-se um potencial crescimento. No entanto, grande parte das pesquisas têm como

foco  os  setores  de  assistência,  envolvendo,  basicamente,  profissionais  da  saúde  e

segurança.

Estudos voltados para as instituições da justiça (setor no qual,  pelo menos em
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parte, os servidores desenvolvem atividades relacionadas à assistência e cuidado com a

população),  por outro lado, ainda são escassos e, portanto, esta pesquisa teve como

objetivo geral, investigar a incidência da Síndrome de burnout no contexto de trabalho

dos servidores do Ministério Público Potiguar. Para tanto, foram definidos os seguintes

objetivos  específicos:  efetuar  uma caracterização  sociodemográfica  e  funcional  dos

servidores efetivos, cedidos e comissionados do Ministério Público Potiguar; verificar em

que  medida  cada  uma  das  três  dimensões  (exaustão  emocional,  cinismo  e  baixa

realização pessoal no trabalho) da síndrome está presente na amostra estudada; aferir se

há  relação  entre  as  varáveis  sociodemográficas  e  funcionais  e  as  dimensões

encontradas.

Buscou-se, assim, analisar a incidência da Síndrome de burnout entre servidores

(efetivos, comissionados e cedidos) do Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte (MPRN),  que mesmo não sendo um órgão constitucionalmente pertencente ao

Poder Judiciário Brasileiro, atua de forma permanente e essencial à função jurisdicional

do Estado, incumbindo-se da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais, conforme se depreende da leitura do artigo 127,  caput,

da vigente Constituição Federal (BRASIL. Constituição, 1988). Partiu-se da premissa de

que a missão institucional é clara, mas cumpri-la não é tarefa das mais fáceis, já que, na

prática, observa-se que o cotidiano de trabalho dos que fazem o MP é permeado por

inúmeras dificuldades que, por vezes, impactam na saúde e bem-estar dos servidores.

Neste sentido, a questão colocada e que desencadeou este estudo foi: A Síndrome de

burnout é uma realidade vivenciada pelos servidores efetivos, comissionados e cedidos

do Ministério Público Potiguar?

Diariamente,  não  são  raras  as  manchetes  nos  jornais  que  narram  ações

deflagradas pelo Ministério  Público em prol  da defesa da ordem jurídica e do regime

democrático brasileiro. Todavia, a instituição aludida, não raramente, ainda gera dúvidas

junto ao cidadão, notadamente no que se refere ao conflito conceitual e de atribuições

com o Poder Judiciário. A Constituição Federal da República de 1988 alçou o órgão à

condição similar a um quarto poder, uma vez que a concedeu poderes fiscalizatórios dos

três  poderes  estatais  e,  ao  mesmo  tempo,  impulsioná-los  a  executar  suas  próprias

funções, a fim de evitar o abuso de poder ou a inércia governamental.

Considerado o guardião da coletividade, o Ministério Público ficou incumbido de

apresentar postura mais atuante, conforme restou claro nos quatro primeiros incisos do

artigo 129 da Carta Magna Brasileira. Segundo Mazzilli (1989), a Constituição de 1988
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contribuiu  para  aproximar  o  Parquet de  sua  destinação  social,  consequência  de  sua

consagração como legitimado para a defesa dos interesses da coletividade:

O  Ministério  Público,  assim  como  o  Judiciário,  não  pode

mesmo,  jamais,  ser  servil  a  governo  ou  governante  algum.

Necessita de estrutura segura, contornos e princípios definidos,

assim  como  seus  membros  precisam  de  predicamentos

elevados, na mesma proporção de sua verdadeira função: a

defesa  dos  interesses  indisponíveis  da  coletividade.  A

Constituição de 1988, com certeza, embora à evidencia sem ter

resolvido todos os problemas institucionais, em muito contribuiu

para aproximar o Ministério Público de sua destinação social.

(MAZZILLI, 1989, pg.65)

Utilizando-se  de  ferramentas  como  procedimentos  investigatórios  criminais,

procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquérito civil e o próprio

inquérito civil,  o qual  pode culminar com a ação civil  pública, o Ministério Público se

transformou em um verdadeiro agente político na defesa dos direitos sociais, no tocante a

matérias  relacionadas  com  o  meio  ambiente,  educação,  saúde,  patrimônio  público,

criminal, inclusão, infância e juventude e consumidor. De forma mais prática, o Ministério

Público é o grande defensor dos interesses da coletividade da sociedade brasileira. Tem

a obrigação,  portanto,  de  defender  o  interesse  público,  conduzindo-se,  sempre,  com

isenção, apartidarismo e profissionalismo.

O presente estudo se justificou diante da necessidade de ampliar a compreensão

sobre as relações entre trabalho e saúde no âmbito do Ministério Público, visto que a

grande maioria das pesquisas brasileiras que tomam a Síndrome de burnout como foco

de análise, tem se restringindo às ocupações ligadas à área da saúde e educação, em

detrimento das ocupações ligadas à manutenção e prestação de serviços e segurança

pública, como os policiais e agentes penitenciários, enquadrando-se, neste contexto, os

profissionais que atuam no Ministério Público. (MEDEIROS-COSTA et. al., 2012)

Saliente-se que, o interesse pelo tema desta pesquisa surgiu a partir da vivência da

pesquisadora, uma vez que é servidora efetiva do Ministério Público do Estado do Rio

Grande do Norte desde janeiro de 2011, e neste ínterim, pôde ocupar dois cargos de

natureza efetiva - técnico e analista - permanecendo neste último, que lhes permitiram um
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olhar mais apurado sobre o cotidiano do trabalho no órgão. 

Desde fevereiro  de 2015 lotada na Diretoria  de Gestão de Pessoas (DGEP,)  a

pesquisadora tem acompanhado a implementação de algumas ações e observado os

impactos, nem sempre positivos, que a dinâmica do trabalho tem sobre os profissionais

que atuam nas várias unidades da instituição. A partir  da citada vivência,  foi  possível

constatar,  mesmo  que  de  forma  assistemática,  a  influência  de  diversos  aspectos  do

contexto do trabalho (exposição a riscos variados, mudanças na carga horária, remoção

de servidores,  natureza das atividades,  ritmo acelerado e  exigência  de  produtividade,

valorização  institucional  tímida,  clima  organizacional  desfavorável)  que  poderiam

promover ou potencializar a incidência de mal estar e doenças ocupacionais.

Considerando  a  ausência  de  estudos  mais  sistemáticos  que  ajudem  a

compreender  a  realidade  do  Ministério  Publico  Potiguar  e,  ainda,  a  atual  lotação  da

pesquisadora na Diretoria  de  Gestão de Pessoas,  unidade responsável  por  propôr  e

executar, dentre outros, ações na área de saúde ocupacional, o projeto se solidificou, e a

investigação configurou-se como uma boa oportunidade para ampliar  a  compreensão

sobre os aspectos adoecedores inerentes ao trabalho e problematizar a importância da

gestão com foco na otimização dos processos e na busca pela melhoria na qualidade de

vida  e  saúde  do  trabalhador,  funcionando,  assim,  como  o  elo  entre  uma  positiva

produtividade organizacional e o bem-estar dos que fazem a organização.

O presente documento apresenta os resultados da investigação empreendida e

está estruturado em cinco capítulos. No primeiro são apresentadas as referências teórico-

conceituais que embasaram a pesquisa. O segundo descreve o desenho metodológico da

pesquisa (as informações sobre o contexto em que ela foi conduzida, a caracterização

dos participantes, os instrumentos e procedimentos estatísticos de análise utilizados). No

terceiro capítulo são descritos os resultados obtidos a partir da utilização do MBI-GS e

entrevistas.  O  capítulo  quatro  apresenta  uma  breve  discussão  sobre  os  aspectos

relevantes  encontrados  e,  por  fim,  a  título  de  conclusão,  são  tecidas  algumas

considerações  finais,  momento  em  que  se  discute  brevemente  as  constatações  e

limitações  da  pesquisa,  as  possíveis  contribuições  geradas  com  este  estudo  para  a

instituição, além das perspectivas de novos e futuros estudos.
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CAPÍTULO 1. SAÚDE DO TRABALHADOR, BEM-ESTAR, ESTRESSE E SÍNDROME

DE BURNOUT: UM ARCABOUÇO CONTEXTUAL

O presente capítulo apresenta os principais conceitos e a perspectiva teórica que

norteia  a  investigação.  Nele,  discute-se  o  percurso  histórico  que  permite  entender  o

impacto  do  trabalho  sobre  a  saúde  do  trabalhador  no  serviço  público,  destacando  a

questão  do  o  bem-estar  no  ambiente  de  trabalho.  Na  sequência,  efetua-se  uma

caracterização do estresse ocupacional e, finalizando, discorre-se sobre a Síndrome de

burnout de forma mais aprofundada, indicando suas características, dimensões, causas,

sintomas e formas de prevenção.

1.1 O IMPACTO DO TRABALHO SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR NO SERVIÇO

PÚBLICO

1.1.1 O mundo do trabalho

A reestruturação produtiva, a internacionalização e a abertura das economias e a

integração mundial dos mercados são conformações econômico-político-sociais que vêm

causando profundas transformações nas relações de trabalho, conforme defende Merlo e

Lapis (2007). Segundo estes autores, tais mudanças se ampliam a partir dos anos 1970,

quando teve início a Terceira Revolução Tecnológica.

O trabalho ocupa grande parte da vida, permite o estabelecimento de relações e

maior  ou  menor  valorização  social.  Antunes  (2005)  afirma  que,  no  capitalismo

contemporâneo,  o  trabalho  permanece  com  papel  central  nas  relações  sociais  e  na

manutenção  do  sistema,  e  que  as  transformações  que  aconteceram,  como  as  da

tecnologia e as da informática, apenas trouxeram mudanças nas formas de exploração e

acumulação do capital. Pesquisas sobre essas novas relações de trabalho apontam para

um  agravamento  do  adoecimento  do  trabalhador:  “As  profundas  transformações  do

modelo econômico vêm atingindo, de forma acelerada e diferenciada, sobretudo na última

década, amplos setores da população trabalhadora”. (GOMEZ E THEDIM-COSTA, 1999,

p. 412)

O atual mundo do trabalho preconiza uma noção de competência que traz em seu

bojo o aumento da pressão e da competição, além da exploração da subjetividade do

indivíduo. De acordo com Machado (2007, p. 282), “dos trabalhadores, além do encargo
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de  alimentar  as  máquinas,  passou-se  a  demandar  a  mobilização  subjetiva  de  seus

recursos pessoais – saberes, capacidades e atitudes – como condição de participação e

integração  na  nova  dinâmica  produtiva”.  Sennett  (1999)  aborda  a  flexibilização  das

relações de trabalho, que traz consequências para o trabalhador – como a exigência de

ser polivalente, a perda de direitos trabalhistas e o aumento da jornada de trabalho –, que,

muitas vezes,  são estendidas ao espaço de fora do trabalho,  gerando insegurança e

influenciando suas relações.

Mendes e Araújo (2011) denunciam a perversão dos novos modelos de gestão e

seus efeitos  sobre a saúde dos trabalhadores,  salientando o  desamparo e a  solidão,

originados das falsas promessas da gestão pautada na qualidade total, na ideologia da

excelência e na lógica produtivista: “Os modos de organização do trabalho, no contexto

do capital  flexível,  têm conduzido à desestruturação dos coletivos de trabalho, a uma

carência  de  solidariedade  e  confiança  e  a  um  enfraquecimento  dos  laços  sociais”.

(MENDES E ARAÚJO, 2011, pp. 15-18)

Antunes  (2005)  aponta  que  a  precarização  das  relações  de  trabalho  aliena  e

infelicita o ser social e que é essencial o reconhecimento dessas relações para que o

trabalho exerça seu potencial emancipador. Compreende-se que esses autores abordam

a  questão  da  captura  da  subjetividade  e  da  necessidade  de  compreensão  dessas

relações,  de  forma que articulam-se com Dejours  (1992),  quando este  analisa  que a

experiência no mundo do trabalho pode gerar o pior e o melhor, mas que isso depende da

capacidade de pensar as relações entre subjetividade, trabalho e ação.

No âmbito do serviço público, a forma como se organiza o trabalho também vem

passando  por  inúmeras  transformações.  Meirelles  (2008)  explica  que  a  estrutura  da

administração pública compreende a administração direta e a administração indireta, onde

a  primeira  compõe-se  de  órgãos  com subordinação  direta  ao  executivo,  que  são  os

Ministérios, as Secretarias de Estado e as Secretarias Municipais, respectivamente, das

esferas federal, estadual e municipal. A administração indireta compreende a atividade

administrativa dos serviços públicos do Estado transferida para outra entidade por ele

criada:  são  as  autarquias,  as  fundações  e  as  empresas  públicas.  Nestes  espaços

denominados  de  instituições  públicas,  atuam  os  trabalhadores  do  setor  público  ou

servidores públicos.

Para Dallari (1989), servidor público é quem trabalha para a administração pública
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em  caráter  profissional,  não  eventual,  sob  vínculo  de  subordinação  e  dependência,

recebendo  remuneração  paga  diretamente  pelos  cofres  públicos.  O  ingresso  desse

servidor no serviço público acontece de maneira formal, por meio de regras estabelecidas,

mediante  concurso público,  como prescreve o  artigo  37,  inciso  II,  da  Constituição da

República Federativa do Brasil. (Brasil, 1988)

No  entanto,  acompanhando  as  mudanças  ocorridas  com  a  reestruturação

produtiva,  depois  da  década  de  1970,  surgem novas  formas  de  ingresso  no  serviço

público,  coexistindo  uma  variedade  de  categorias  e  formas  diversas  de  vínculo

empregatício, como o concursado, o ocupante de cargo de confiança e o prestador de

serviço contratado por terceirização.

Uma  vez  inserido  no  contexto  organizacional,  independente  de  esfera,  o

trabalhador está sujeito a regras institucionalizadas formal ou informalmente, que passam

a lhe reger, a ditar o seu comportamento e atitudes diárias, estando ele diante da cultura

daquela organização.

1.1.2 A cultura nas organizações

Independente  da  categoria  profissional,  ao  ingressar  em  uma  organização,  o

servidor se depara com um conjunto de ritos, símbolos e valores que farão parte do seu

cotidiano dali em diante. Estará ele diante da cultura organizacional que absorverá com o

passar do tempo.

Os estudos sobre cultura organizacional são conduzidos, segundo Martin (2001),

considerando-se três perspectivas: a integração, a diferenciação e a fragmentação. Sendo

essas perspectivas diferenciadas, principalmente, pelo grau de consenso existente entre

os membros da organização acerca das manifestações culturais. Isto implica dizer que,

mesmo diante de uma comunicação interna que adote procedimentos “uniformes”, o grau

de consenso dos indivíduos e grupos acerca das manifestações culturais (em grande

parte decorrente dos processos comunicacionais) apresenta variações entre si.

Santos  et al (2014, p.111) ao destacarem a visão geral de cultura no âmbito das

organizações sob a perspectiva de Martin (1992), ressaltam que a cultura organizacional

é constituída por diversos elementos, os quais incluem normas informais, histórias que

pessoas contam sobre  o  que está  acontecendo,  procedimentos  e  normas formais  da
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organização, dentre outros. Portanto, “esse conjunto de elementos representa algumas

das muitas manifestações da cultura organizacional e constitui a cultura os padrões ou

configurações das interpretações, bem como as formas como elas são cumpridas”. Os

autores ainda acrescentam que cabe aos gestores discutirem temas relacionados aos

processos de negócio e disseminarem aos funcionários, uma visão da organização como

um conjunto de processos interligados que trabalham de maneira alinhada aos objetivos

estratégicos.

Para  Barreto  et  al (2013,  p.35)  “o  estudo  sobre  cultura  organizacional  está

fundamentado em paradigmas oriundos da Antropologia, da Sociologia, da Psicologia e

das Ciências Políticas”. Segundo estes autores, a revisão dessas influências pode ser

agrupada em dois blocos. O primeiro percebe a cultura organizacional como um sistema

sociocultural,  partindo  da  ideia  de  que  os  componentes  sociais  e  estruturais  estão

completamente integrados à dimensão simbólica e ideológica da organização. É possível

reconhecer essa abordagem na visão de Hofstede (1991), que destaca que a cultura das

organizações recebe influência dos níveis mais abrangentes da macrocultura (nacionais,

regionais, sociais, etc.). Segundo o autor, a cultura determina a identidade de um grupo

humano da  mesma  maneira  em que  a  personalidade  determina  a  identidade  de  um

indivíduo (BARRETO et al, 2013).

Em  si  tratando  de  organizações  brasileiras, estas  possuem  características

peculiares em relação a organizações de outras culturas ou países e refletem os valores

culturais da sociedade maior. Os valores culturais são transmitidos para as pessoas pelo

processo  de  socialização  e  consolidados  com  sua  prática  social  no  cotidiano  das

instituições  sociais  como  família,  escola,  religião  e  nas  organizações.  Pesquisas  e

estudos  comprovam  a  similaridade  de  algumas  características  presentes  na  cultura

brasileira e refletidas nas culturas organizacionais. Entre eles, cita-se os de Freitas (1997)

que desenvolveu um estudo com o objetivo de levantar traços brasileiros presentes nas

organizações, que viriam a auxiliar no processo de análise organizacional,  e salientou

cinco deles como representantes mais marcantes:

O primeiro seria a hierarquia, que se traduz através de uma
tendência à centralização do poder dentro dos grupos sociais;
o  segundo  seria  o  personalismo,  que  se  traduz  através  de
passividade e aceitação dos grupos inferiores; o terceiro traço
seria a malandragem, que se traduz através da flexibilidade e
adaptabilidade como meio de navegação social e do “jeitinho”;
o  quarto  seria  o  sensualismo  e  o  quinto  traço  seria  o  do



18

aventureiro,  que se traduz em pessoas mais sonhadoras do
que disciplinadas e com uma tendência à aversão ao trabalho
manual ou metódico.

As organizações estão inseridas dentro  de  um ambiente  e interagem com ele,

recebendo dele influências e o influenciando. As pessoas que atuam nas organizações

são  agentes  que  contribuem  para  esse  intercâmbio  constante,  sendo  seus  valores

componentes para a formação da cultura da organização.

Smircich (1983) compreende a organização como um organismo adaptativo que

existe  por  meio  de  processos  de  trocas  com  o  ambiente.  Na  visão  da  autora,  a

organização é também um sistema de conhecimento. A noção de organização repousa

sobre  a  rede  de  significados  subjetivos  que  os  membros  partilham  e  que  parecem

funcionar de uma maneira regular.

As  organizações  são  realidades  sociais  construídas  de  forma  compartilhada.

Morgan (1996:36) salienta que

a estrutura organizacional, regras, políticas, objetivos, missões,
descrições  de  cargos  e  procedimentos  operacionais
padronizados  desempenham  uma  função  interpretativa...
atuam como pontos primários de referência para o modo pelo
qual  as  pessoas  pensam  e  dão  sentido  aos  contextos  nos
quais trabalham.

Para Morgan, toda organização está inserida em um espaço cultural e social e é

ele que determina a sua administração. Toda organização recebe influência do contexto

cultural onde se insere. As mudanças sociais, atreladas às alterações de foco de atuação

e  interesse,  também ditam ajustes  nas  culturas  das  instituições,  assim,  temas  como

saúde e qualidade de vida do trabalhador outrora relegados, foram inseridos nas pautas

de discussões entre empregador e empregado e é tema recorrente.

1.1.3 A saúde do trabalhador

Conceitos como qualidade de vida, ergonomia e programas de promoção da saúde

têm sido  introduzidos  no  cotidiano  das  organizações.  Constata-se  que  vários  fatores

podem ter influência na saúde do trabalhador. Em consequência, ampliam-se os desafios

e  as  dificuldades  com  relação  a  um  programa  nacional  de  segurança  e  saúde  do

trabalhador, seja este do setor privado ou do setor público: “Há avanços na universalidade

e na descentralização de saúde, especialmente com a municipalização das ações e dos
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serviços. Mas ainda estamos a passos lentos quanto ao acesso, em razão da imposição

de obstáculos para utilizar os serviços” (BRASIL, 2011).

Saúde é um tema abrangente, que pode ser enfocado sob vários aspectos. Parte-

se do entendimento de saúde com uma visão que ressalta os recursos sociais e pessoais

e  ultrapassa  o  conceito  de  ausência  de  doença.  Ao  estudar  como algumas pessoas

conseguem  não  adoecer,  apesar  de  seus  contextos  de  trabalho  nem sempre  serem

favoráveis,  Dejours (1992)  argumenta  que existem algumas qualidades psíquicas que

permitem o desempenho de determinadas funções e evitação do adoecimento. Ele amplia

a compreensão sobre saúde e a relaciona ao trabalho, ao afirmar que a saúde, então, não

é um estado natural,  mas uma construção intencional, na qual o trabalho ocupa lugar

importante. A construção da saúde está ligada a uma série de relações. De um lado, as

relações interindividuais, para a construção da saúde no registro do amor; de outro, as

relações  intersubjetivas  coletivas,  no  campo  do  trabalho.  A  saúde  de  uma  pessoa

depende muito de seus colegas, assim como suas doenças. Nossa capacidade de resistir

ou de ficar doente está intimamente relacionada à qualidade das relações de trabalho.

(DEJOURS, 1999)

Sato, Lacaz e Bernardo (2006) abordam igualmente a questão da saúde/doença e

qualidade  de  vida  no trabalho com uma perspectiva  ampliada,  que ultrapassa  visões

consideradas como limitadas, onde a abordagem assistencialista e hegemônica não dá

conta  de  enfrentar  as  causas  reais  e  mais  profundas  das  fontes  de  mal-estar  dos

trabalhadores, o modo mais apropriado para se construir uma concepção, baseada na

realidade das organizações contemporâneas, é perguntar aos próprios trabalhadores, a

todos os que atuam numa dada organização. (FERREIRA, 2011)

Considerando o atual mundo do trabalho, com relação ao trabalhador do serviço

público,  Domingues  Júnior  (2005)  avalia:  “possuímos  hoje  um  Estado  muito  mais

complexo, abrangendo um sem número de atividades econômicas, que oferecem uma

ampla gama de riscos à saúde e à segurança do trabalhador no serviço público”. Santos-

Filho (2007, p.2) discute as adversidades inerentes a esse setor:

[...] a própria instabilidade e adversidades habituais no trabalho
no  setor  público  [...]  mobilizam  e  desestabilizam  os
investimentos e interesses dos trabalhadores, incessantemente
provocando  e  desafiando  [...]  mesclando-se  perspectivas  e
saídas  "criativas",  "inventivas",  e  também  desgastantes,
geradoras de sofrimento.
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A argumentação apresentada por esse autor sobre perspectivas e saídas criativas,

coexistindo com perspectivas e saídas desgastantes, articula-se com a proposição de

Dejours  (1992),  ao  referir-se  à  forma como os  trabalhadores  enfrentam situações  de

angústia e insatisfação decorrentes do trabalho. É entendível que a existência de espaços

de  discussão  e  busca  de  compreensão  são  saídas  produtivas,  enquanto  algumas

alternativas  ampliam o  sofrimento  por  serem produzidas  defesas  individuais,  como  a

competição entre os trabalhadores ou até o processo de culpabilizar-se por não conseguir

lidar com as situações e adoecer. Para uma maior compreensão do fenômeno analisado,

será traçado um perfil da área de saúde do trabalhador no Brasil.

1.1.4 Políticas de saúde do trabalhador no Brasil

O campo da saúde do trabalhador como proposta de transformar e compreender o

processo saúde e doença nos trabalhadores, surgiu na década de 1980 (SATO  et al.,

2006),  quando,  segundo  Lacaz  (2005),  aconteceu  o  processo  da  Reforma  Sanitária

Brasileira e a sociedade debateu amplamente o conceito de saúde.

A relação do trabalho com a saúde foi reconhecida como uma questão de saúde

pública, sendo incluída na Constituição de 1988 como responsabilidade do Sistema Único

de Saúde (SUS), com a determinação de integrar as ações de vigilância dos ambientes

de trabalho às de atenção à saúde dos trabalhadores. Desse processo também resultou a

1ª  Conferência  Nacional  de  Saúde  do  Trabalhador  (CNST),  em  1986,  a  Assembleia

Nacional Constituinte e a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Saúde, de

1990 e a 2ª e a 3ª CNST. Com a criação do SUS em 1988, a partir de 1990, ocorreu a

regulamentação da organização e do funcionamento dos serviços de saúde.  (LACAZ,

2005; SATO et al., 2006)

Toda  essa  construção  trouxe  grandes  avanços  para  a  área  de  saúde  do

trabalhador,  por  permitir  discussões  e  resultar  em  uma  ampliação  de  conceitos  e

objetivos.  Uma  vez  definidos  o  arcabouço  e  as  intenções  para  a  área,  o  processo

encaminhou-se no sentido da estruturação da área de atenção à saúde do trabalhador no

SUS, sendo definida em 2002, pela Portaria 1.679/GM, a composição da Rede Nacional

de  Atenção Integral  à  Saúde  do Trabalhador  no  SUS (RENAST),  que  responde  pela

execução de ações curativas, preventivas, de promoção e de reabilitação à saúde do

trabalhador brasileiro.
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          A RENAST é composta por 178 Centros Estaduais e Regionais de Referência em

Saúde  do  Trabalhador  (CEREST)  e  por  uma  Rede  Sentinela  de  serviços  médicos  e

ambulatoriais de média e alta complexidade responsáveis por diagnosticar os acidentes e

as doenças relacionados ao trabalho e por  registrá-los no Sistema de Informação de

Agravos de Notificação – SINAN-NET (BRASIL, 2010a). Componente importante da área

de  atenção  à  saúde  do  trabalhador,  a  Vigilância  em Saúde  do  Trabalhador  (VISAT),

vinculada ao Ministério da Saúde, dirige ações de prevenção de agravos e promoção da

saúde do trabalhador.

Integrando atividades e setores, em maio de 2005, a Portaria Interministerial nº 800

publicou  o  texto-base  da  minuta  da  Política  Nacional  sobre  Saúde  e  Segurança  do

Trabalho (PNSST). Esta política é desenvolvida em esfera interinstitucional pelo Ministério

da Saúde,  integrada com o Ministério  do Trabalho e Emprego e com o Ministério  da

Previdência  Social.  Compreende  a  atenção  integral  à  saúde,  a  articulação  intra  e

intersetorial,  a  participação  popular,  o  apoio  a  estudos  e  a  capacitação  de  recursos

humanos (BRASIL, 2010c).

A Política Nacional sobre Saúde e Segurança do Trabalho é descentralizada entre

estados  e  municípios.  Buscando  identificar  novos  referenciais  sobre  a  saúde  do

trabalhador do serviço público, são identificadas ações que estão sendo desenvolvidas no

âmbito do funcionalismo público federal. O Ministério de Planejamento lançou uma política

que se expande entre os estados da federação: em 2009, foi instituído pelo Decreto nº

6833 o SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, que reúne áreas

de recursos humanos de órgãos do Poder Executivo, de órgãos federais dos estados e

técnicos dos serviços de saúde, buscando construir uma Política de Atenção à Saúde

(BRASIL, 2012a).

Para implementar a política, disseminar informações e capacitar os profissionais da

rede SIASS, foram realizados Encontros Nacionais de Atenção à Saúde do Servidor –

ENASS.  Em  outubro  de  2012  aconteceu  o  IV  ENASS,  abordando  temas  como  a

capacitação em Qualidade de Vida no Trabalho – QVT para a promoção da saúde dos

servidores e o fortalecimento do SIASS (BRASIL, 2012b).

Ao buscar aprofundar o conhecimento sobre o tema de saúde do servidor público,

foram  identificadas  pesquisa  da  Universidade  de  Brasília  (UNB),  sobre  gestão  de

qualidade de vida no trabalho (QVT) no serviço público federal, que investigou as práticas
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de QVT em dez órgãos públicos federais e apontou que permanecem pouco exploradas,

sendo  detectada  uma  abordagem de  viés  assistencialista,  que  tem no  trabalhador  a

variável de ajuste (FERREIRA, ALVES E TOSTES, 2009).

Foi criado no ano de 2007 o Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho

(LPCT), na Universidade de Brasília. O LPCT realiza pesquisas e desenvolve a clínica

psicodinâmica do trabalho em empresas públicas e privadas,  com base na clínica do

trabalho  e  da  ação  conforme postulada  por  Dejours  (1992).  Mendes  e  Araújo  (2011)

apresentam a  trajetória  brasileira  dessa  prática  e  assinalam que  as  experiências  em

organizações privadas e  públicas  encontraram diversas limitações,  mas  que abrem a

possibilidade de o trabalhador pensar nas relações de trabalho e de perceber que tem um

papel a desempenhar nesse cenário, despertando nele o senso de justiça organizacional,

o fazendo exigir das organizações mais racionalização e responsabilidade na distribuição

das tarefas, e retorno dos benefícios que lhes são concedidos.

1.1.5 Justiça no trabalho

Os estudos em torno da saúde do trabalhador, de modo a afetar positivamente a

sua qualidade de vida, se alinham à necessidade de ser justo quanto ao retorno dado ao

prestador de um serviço,  não só em caráter financeiro,  mas também, situacional  com

relação à distribuição de tarefas, carga horária de trabalho, e flexibilidade no cumprimento

de metas.

Desde  o  seu  surgimento  como  um  campo  autônomo  de  estudos  dentro  da

Psicologia Social, na década de 1960, a Psicologia Social da Justiça vem se preocupando

em demonstrar o papel crucial que os valores, crenças e sentimentos sobre o que é justo

ou injusto tem sobre as áreas humanas. Os estudos sociopsicológicos sobre justiça vêm

revelando que os julgamentos sobre o que È justo e merecido, sobre direitos e deveres,

sobre o certo e o errado estão na base dos sentimentos, atitudes e comportamentos das

pessoas em suas interações com os outros. O foco está nos significados subjetivos de

justiça - o que as pessoas percebem como justo e injusto e como tais percepções são

explicadas por elas - que não se justificam necessariamente por referência a padrões

particulares  de  conduta  definidos  a  partir  de  fontes  objetivas,  tais  como  autoridades

religiosas, legais ou políticas. (TYLER, BOECKMANN, SMITH E HUO, 1997)

Durante  a  década  de  1960,  quando  surgiram os  primeiros  estudos  acerca  de
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justiça no trabalho (ADAMS, 1964 e 1965; ADAMS E JACOBSEN, 1964), identificou-se

que  indivíduos  em situações por  eles  consideradas injustas  desenvolviam estratégias

mentais  ou  comportamentais  para  modificar  tal  situação.  Decorridos  alguns  anos,  os

estudiosos  dessas  situações  passaram  a  analisar  tal  fenômeno  no  ambiente

organizacional. Esse fato ocorreu no contexto internacional. (DORSNTEIN, 1989; PILLAI,

SCHRIESHEIM e WILLIAMS, 1999; KONOVSKY, 2000; GOPINATH e BECKER, 2000;

COLQUITT, et al., 2001) e também no nacional (ASSMAR, 1985 e 1989; DELA COLETA e

SIQUEIRA, 1986; PAZ, 1992; GOMIDE JR., 1999 e 2001)

Concomitantemente  aos  estudos  sobre  justiça  no  trabalho,  a  década  de  1960

também  foi  o  período  que  marcou  o  início  dos  estudos  acerca  do  comportamento

organizacional. Nesse contexto surgem, ao final da década de 1970 e principalmente nos

anos 1980,  estudos sobre o comprometimento organizacional  como variável  capaz de

influenciar  o  alcance  dos  objetivos  e  metas  organizacionais.  (PORTER  et  al., 1974;

REICHERS, 1985; WALTON, 1985) As relações entre percepções de justiça no trabalho e

comprometimento  organizacional  têm  sido  investigadas  em  diversos  estudos

(KONOVSKY e CROPANZANO, 1991; KORSGAARD, SCHWEIGER e SAPIENZA, 1995;

GOMIDE JR.,  1999; FERREIRA, 2001; REGO, 2002),  revelando que a formatação de

percepções individuais acerca de preceitos de justiça aplicados por organizações pode

influenciar os compromissos de seus colaboradores.

Em linhas  gerais,  justiça  organizacional  é  a  psicologia  da  justiça  aplicada  aos

ambientes organizacionais,  sendo focalizadas as percepções de justiça existentes nas

relações entre trabalhadores e suas organizações. De acordo com Beugré (1998), seu

estudo é importante por três razões fundamentais: a justiça é um fenômeno psicossocial e

penetra na vida social e organizacional; o ativo mais importante de qualquer organização

é  sua  força  de  trabalho  e  o  modo  com  que  ela  é  tratada  afeta  suas  atitudes  e

comportamentos  subsequentes,  como  o  comprometimento,  confiança,  desempenho,

rotatividade, agressão; o movimento em direção a uma força de trabalho mais qualificada

faz supor que os trabalhadores mais habilitados passem a reivindicar não apenas bons

empregos, mas também tratamento digno e respeitoso dentro de suas organizações. 

Entendendo a justiça organizacional  em sua acepção mais abrangente,  Beugré

(1998) propõe uma definição que envolve quatro dimensões: justiça organizacional refere-

se  à  justiça  percebida  nas  trocas  que  ocorrem  dentro  da  organização,  sejam  elas

econômicas  ou  sociais,  e  que  envolvem  o  indivíduo  em  suas  relações  com  seus
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superiores, subordinados, pares e a organização como um todo. Já· Bies e Tripp (1995)

definem a justiça organizacional tomando por base três dimensões: refere-se às regras e

normas sociais que governam, nas organizações, o modo pelo qual são distribuídos os

resultados, os procedimentos que devem ser usados para tomar as decisões e o modo

pelo  qual  as  pessoas  devem ser  tratadas,  refletindo  em um ambiente  organizacional

saudável, favorecendo o bem-estar do trabalhador.

1.2 O BEM-ESTAR NO AMBIENTE DE TRABALHO

O aumento da competitividade entre as empresas, ocasionado por inúmeros fatos

ocorridos nos últimos anos no cenário mundial, dentre eles a própria globalização, tem

obrigado-as  a  buscar  formas  para  se  tornarem  mais  competitivas.  Portanto  os

investimentos  em tecnologia,  marketing  e qualificação profissional  são cada vez mais

importantes, sendo que as máquinas, equipamentos e tecnologia têm grande importância

no sucesso das empresas. Por outro lado, as pessoas que trabalham nas organizações

são responsáveis por conduzir e produzir estes resultados. Com base nisso, as empresas

começam a perceber as pessoas como seu recurso mais valioso, é o que alguns autores

denominam de capital humano ou intelectual. (ODEBRECH E PEDROSO, 2010)

Dentro  das organizações,  as pessoas são consideradas recursos,  isto  é,  como

portadores  de  habilidades  e  conhecimentos,  que  auxiliam  no  processo  produtivo  e

crescimento  empresarial,  porém,  é  de  extrema  importância  não  esquecer  que  essas

pessoas são humanas, formadas de personalidade, expectativas, objetivos pessoais, e

possuem necessidades. (ANDRADE, 2012)

Para um melhor desenvolvimento das organizações,  é  preciso que os gestores

preocupem-se  com  as  condições  de  trabalho  que  oferecem  aos  seus  funcionários,

visando proporcionar fatores que contribuam positivamente nas condições e bem-estar

dos trabalhadores. (BORTOLOZO E SANTANA, 2011)

Na psicologia organizacional, o bem-estar tem sido associado à qualidade de vida,

ao estresse, à satisfação e à saúde mental. Mas, o que propõem os autores que lidam

com construto específico do bem-estar no trabalho?

Antes de enfocar especificamente o bem-estar e abordar os diferentes elementos

da felicidade, Warr (1987) apresentou um modelo para a investigação da saúde mental

que guiou diversos estudos acerca do bem-estar no trabalho, especialmente aqueles que
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se enquadravam na linha do bem-estar psicológico. Sua preocupação principal consistia

em compreender o impacto de variáveis do contexto de trabalho dos indivíduos, em forma

de emprego ou de desemprego, sobre a saúde mental.

Com base na sociedade ocidental contemporânea, Warr (1987) propôs um conceito

de saúde mental composto por cinco dimensões. A primeira delas refere-se justamente ao

bem-estar,  definido  pelo  autor  como  estado  afetivo  do  indivíduo  e  formado  por  dois

componentes: prazer e excitação, os quais foram utilizados no seu modelo posterior de

felicidade  hedônica.  Altos  níveis  de  prazer  refletem  um  estado  afetivo  positivo  e,

consequentemente, boa saúde mental; baixos níveis de prazer refletem estado afetivo

negativo e está associado à baixa saúde mental. Em relação à dimensão excitação, que

isoladamente não pode ser considerada como um indicador de bem-estar, Warr (1987)

propôs  que  alta  excitação  e  baixo  prazer  sugerem  baixo  bem-estar,  enquanto  alta

excitação e alto prazer indicam um bem-estar elevado.

A segunda dimensão da saúde mental proposta por Warr (1987), denominada de

competência,  refere-se  aos  recursos  psicológicos  que  a  pessoa  possui  para  o

enfrentamento das pressões do dia a dia. No conceito de competência estão envolvidas

tanto habilidades cognitivas e psicomotoras quanto características emocionais, como por

exemplo, a capacidade de limitar apropriadamente as distorções perceptivas baseadas no

afeto. A dimensão competência pode ser definida em termos objetivos (o que a pessoa

realmente pode fazer)  ou subjetivos (percepção do indivíduo sobre sua competência).

Warr (1987) ressalta, porém, que considerar todos os tipos de baixa competência como

evidência de baixa saúde mental consiste numa inferência errônea, pois qualquer pessoa

é incompetente em algumas situações. Além disso, a noção de competência pode variar

em função do contexto em que o indivíduo está inserido.

O terceiro componente atribuído à saúde mental é a autonomia ou a habilidade do

indivíduo para resistir às pressões do ambiente e determinar suas próprias opiniões e

ações (Warr,  1987).  Assim como baixa autonomia é indesejável para a saúde mental,

muita autonomia também pode ser vista como negativa. Neste último caso, o excesso de

autonomia  pode se apresentar  sob forma de rejeição a qualquer  influência  de  outras

pessoas e intolerância aos demais. Portanto, a consideração da autonomia deve cobrir

duas facetas.A primeira, corresponde ao quanto a pessoa é um agente independente, que

atua sobre o ambiente a partir de seus próprios julgamentos e tem responsabilidade por

suas  ações.  A  segunda  faceta  da  autonomia  refere-se  ao  quanto  o  indivíduo  é

interdependente de outras pessoas, contribui para os interesses de todos e busca suas
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próprias satisfações.

O quarto  componente  da  saúde mental,  a  aspiração,  consiste  no  interesse do

indivíduo pelo seu ambiente e manifesta-se pelo estabelecimento de metas e pelo esforço

ativo para atingi-las (Warr, 1987). De modo geral, altos níveis de aspiração refletem boa

saúde  mental.  Assim  como  no  caso  da  autonomia,  porém,  um  nível  muito  alto  de

aspiração poderia prejudicar a saúde mental (Warr, 1987). Isso ocorre quando o indivíduo

deseja coisas irreais, que estão além da sua competência ou são restritas pelo ambiente.

Por fim, Warr (1987) propôs o funcionamento integrado como outro componente da

saúde mental. Essa é uma dimensão qualitativamente diferente das outras e diz respeito

ao  funcionamento  geral  do  indivíduo  e  à  múltipla  relação  entre  os  outros  quatro

componentes.

Para o autor, uma pessoa psicologicamente saudável deveria apresentar diversas

formas de harmonia e equilíbrio. A proposta de Warr (1987) recebeu grande aceitação dos

pesquisadores e serviu como base para estudos voltados ao contexto laboral. Van Horn e

cols. (2004), por exemplo, utilizaram o modelo de saúde mental de Warr e a teoria de Ryff

(1989) sobre bem-estar geral para desenvolver uma definição e uma estrutura do bem-

estar no trabalho.

De acordo com Van Horn (2004), o bem-estar laboral consiste na avaliação positiva

dos  vários  aspectos  do  trabalho  e  inclui  elementos  afetivos,  motivacionais,

comportamentais,  cognitivos  e  psicossomáticos.  Segundo  os  autores,  são  cinco  as

dimensões que compõem o construto:  dimensão afetiva,  bem-estar  profissional,  bem-

estar social, cansaço cognitivo e dimensão psicossomática.

A dimensão afetiva da estrutura inclui o afeto, a exaustão emocional, a satisfação

no trabalho e o comprometimento organizacional. O afeto é representado pela frequência

de sentimentos e emoções, como  otimista  e  alegre.  A exaustão emocional refere-se a

uma  das  dimensões  clássicas  do  conceito  de  burnout  ou  esgotamento  profissional

(CORDES  E  DOUGHERTY,  1993;  MASLACH  E  JACKSON,  1986)  e  consiste  nos

sentimentos de desgaste físico e emocional.

A satisfação no trabalho refere-se ao quanto o trabalhador está satisfeito com os

colegas, com a organização e com o tipo de trabalho. O comprometimento organizacional

engloba a identificação e o envolvimento do trabalhador com a organização. A dimensão

bem-estar profissional, segundo Van Horn e cols. (2004), assume o aspecto motivacional

da estrutura proposta e compreende variáveis como autonomia, aspiração e competência

profissional. A autonomia refere-se à liberdade do trabalhador para tomar suas próprias
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decisões no trabalho. A aspiração é representada pela busca de desafios no trabalho e a

competência  profissional  refere-se  à  percepção  do  trabalhador  de  que  pode  lidar

eficazmente com os problemas do trabalho.

A dimensão bem-estar social compreende o aspecto comportamental do bem-estar

laboral  e  inclui  dois tipos de conceito:  despersonalização,  que advém da literatura do

esgotamento  profissional  (CORDES  E  DOUGHERTY,  1993;  MASLACH  E  JACKSON,

1986) e expressa atitudes negativas ou indiferentes em relação aos colegas de trabalho, e

a qualidade das relações sociais na organização, que inclui a percepção de ser procurado

pelos colegas para conselhos e suporte (VAN HORN, 2004).

A dimensão cansaço cognitivo,  segundo Van Horn (2004),  consiste  no  aspecto

cognitivo do bem-estar laboral e diz respeito ao quanto o empregado consegue processar

novas  informações  e  concentrar-se  no  trabalho.  Por  fim,  a  dimensão  psicossomática

refere-se à presença ou ausência de queixas psicossomáticas como dores de cabeça e

de estômago (VAN HORN, 2004). O bem-estar no trabalho, portanto, seria um construto

bastante amplo e multidimensional.

Os  testes  estatísticos  conduzidos  por  Van  Horn  (2004)  com  uma  amostra  de

professores  holandeses  confirmaram  a  estrutura  multidimensional  proposta  e

demonstraram que os fatores estavam relacionados entre si. Além disso, os resultados

revelaram que a dimensão afetiva foi a mais representativa do construto, constituindo-se

no aspecto central do bem-estar no trabalho. Observou-se ainda que dentre as quatro

variáveis constituintes da dimensão afetiva, o afeto, operacionalizado como emoções no

trabalho, foi o construto mais representativo. Segundo Van Horn (2004), os achados de

seu estudo indicam que o bem-estar é especialmente refletido no estado emocional do

trabalhador. Esses resultados oferecem suporte à avaliação do bem-estar no trabalho em

termos afetivos principalmente, como propõe Daniels (2000).

Apesar da importância do trabalho de Van Horn (2004) para a compreensão do

bem-estar no trabalho, o conceito e a estrutura proposta pelos autores merecem algumas

considerações. Primeiramente, a definição de bem-estar é ampla e composta de poucos

aspectos  que  possam  diferenciá-la  de  outros  conceitos  relativos  à  psicologia

organizacional. Muitos outros construtos podem ser considerados como uma avaliação

positiva do contexto do trabalho, como é o caso da percepção de justiça e da percepção

positiva de clima social.

Afirmar  que  o  bem-estar  no  trabalho  possui  dimensões  afetiva,  motivacional,

comportamental, cognitiva e psicossomática também não o diferencia de outros conceitos;
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pelo contrário, aumenta suas interseções com construtos diversos. Em segundo lugar, a

proposta de se considerar o funcionamento positivo do sujeito no trabalho, faz com que o

bem-estar laboral torne-se uma área de estudo e não uma variável. Assim, poderia ser

estabelecida uma série de relações causais entre as dimensões propostas por Van Horn

(2004).  Por  exemplo,  Karasek  (1979),  em  seu  modelo  sobre  estresse  ocupacional,

enfatizou a importância do controle e da autonomia no trabalho para respostas funcionais

do indivíduo. Segundo o autor, os efeitos das demandas do ambiente de trabalho sobre a

saúde do indivíduo podem variar de acordo com o nível de controle e de autonomia que o

sujeito  possui.  Um  alto  nível  de  controle  no  trabalho  protege  o  indivíduo  de  efeitos

negativos  das  demandas,  já  que  possibilita  a  tomada  de  decisões,  a  resolução  de

dificuldades e o enfrentamento de desafios.

De acordo com Kelloway, Gottlieb e Barham (1999) e Polasky e Holahan (1998),

quanto maior a possibilidade que o indivíduo tem de decidir como realizar as tarefas e

estruturar  papéis  de  trabalho,  menores  são  as  consequências  como  sintomas

psicossomáticos e afeto negativo, por exemplo. Para muitos autores, a falta de controle

no trabalho pode ser considerada como um tipo de estressor organizacional. No modelo

de Van Horn (2004), a dimensão chamada de autonomia, por exemplo, poderia ser um

antecedente da dimensão afeto.

Assim como o fator autonomia, o fator competência profissional também poderia

ser considerado um antecedente do afeto no trabalho. Quando descreve as dimensões da

saúde mental, Warr (1987) afirma que o nível de competência de um indivíduo reflete o

seu nível de saúde mental quando tem um impacto positivo no bem-estar afetivo. Quando

a  baixa  competência  não  está  relacionada  ao  afeto  negativo,  seu  impacto  na  saúde

mental não deve ser considerado.

A utilização de um modelo desenvolvido para um fenômeno amplo como a saúde

mental  e  a  consideração dos vários  aspectos  do funcionamento  positivo  do indivíduo

permitem o estabelecimento de relações variadas entre os inúmeros fatores do bem-estar

no trabalho propostos por Van Horn (2004). Tanto o bem-estar geral quanto o bem-estar

no trabalho podem ser considerados componentes de um construto mais amplo que é a

saúde mental, mas não devem ser definidos pelas dimensões constituintes deste último

fenômeno, como competência, aspiração, autonomia e funcionamento integrado. (WARR,

1987)  No  campo  do  bem-estar  geral,  a  proposta  de  Ryff  (1989)  sobre  bem-estar

psicológico também tem sido vista por alguns autores como demasiadamente abarcadora

e suscetível à mistura de antecedentes e consequentes dentro de um único conceito.
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(DECI E RYAN, 2008; RYAN E DECI, 2000)

Daniels (2000) afirma que os psicólogos que adotam a abordagem do bem-estar

psicológico no contexto do trabalho definem e operacionalizam o construto de modo a

misturar o bem-estar em si com seus possíveis antecedentes cognitivos. Segundo o autor,

uma  maneira  de  amenizar  esse  problema  é  considerar  apenas  aquele  que  tem  se

mostrado o aspecto mais relevante e central do bem-estar psicológico: o afeto.

O  bem-estar  afetivo,  segundo  Daniels  (2000),  consiste  numa  experiência

cumulativa  de  afetos,  relativa  a  domínios  específicos  da  vida  e,  portanto,  pode  ser

considerada  em  relação  ao  trabalho.  Os  afetos  nessa  proposta  correspondem  às

emoções e humores vivenciados pelo trabalhador.

Quando se fala de afeto na literatura organizacional, é comum a referência a dois

construtos: humor e emoções. O humor no trabalho tem sido concebido como estados

emocionais dificilmente identificados com um estímulo particular e que apresentam maior

duração  e  consistência  que  emoções  específicas  (GRAY E  WATSON,  2001;  PAYNE,

2001).  As  emoções  costumam  ser  tratadas  como  intensas,  associadas  a  estímulos

específicos, além de serem descritas sob forma discreta, como por exemplo, raiva e medo

(GRAY E WATSON, 2001;  PAYNE,  2001).  O humor  representa,  para  Gray e  Watson

(2001), um resumo do estado afetivo da pessoa.

No  modelo  de  Van  Horn  (2004),  a  dimensão  afetiva  do  bem-estar  laboral  é

composta por afetos (emoções), comprometimento organizacional, exaustão emocional e

satisfação.  Variáveis  como  comprometimento  e  exaustão  podem  ser  relacionadas  ao

bemestar laboral, segundo Daniels (2000), mas não o define. A satisfação no trabalho tem

sido considerada em alguns estudos como único indicador de bem-estar laboral (CLEGG

E  WALL,  1981),  mas  esta  consiste  numa  concepção  muito  limitada  de  bem-estar

(DANIELS, 2000). Apesar de ser tratada por Van Horn (2004) como elemento definidor de

bem-estar,  a  satisfação  no  trabalho  poderia  ser  mais  bem  compreendida  como  um

construto relacionado a ele.

Em sua revisão sobre a história do estudo do afeto nas organizações, Weiss e Brief

(2001)  relatam  que,  durante  aproximadamente  um  século,  o  afeto  no  trabalho  foi

considerado como a  satisfação no trabalho.  A história  do  afeto  no  trabalho,  até  bem

recentemente, pode ser vista como a história da satisfação no trabalho. Dos anos 30 aos

anos 80, afeto e satisfação foram erroneamente considerados construtos equivalentes.

A satisfação no trabalho tem sido tratada como um construto complexo. Durante os

anos 80 e 90, pesquisadores passaram a reconhecer não somente a dimensão afetiva da
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satisfação,  mas também seus componentes  cognitivos  (BRIEF E ROBERSON, 1989).

Segundo Brief e Weiss (2002), é possível observar na literatura da última década duas

visões da satisfação no trabalho: uma que a considera um julgamento avaliativo e outra

que a considera uma atitude composta de componentes afetivos e cognitivos.  Brief  e

Weiss ( 2002), por exemplo, considera a satisfação no trabalho como julgamentos sobre o

quanto o ambiente de trabalho é favorável ao indivíduo. Aproximando-se do conceito de

atitude, Weiss (2002) afirma que a satisfação consiste num julgamento avaliativo, positivo

ou  negativo,  sobre  a  situação  de  trabalho.  Brief  (1998),  por  sua  vez,  considera  a

satisfação um estado interno, expresso por uma avaliação cognitiva e/ou afetiva, positiva

ou negativa, de uma experiência de trabalho.

O enfoque da satisfação no trabalho como julgamento avaliativo ou como atitude

traz  consequências  para  a  relação estabelecida  entre  a  satisfação  e  as  emoções no

trabalho. De acordo com Brief e Weiss (2002), experiências afetivas no trabalho podem

ser antecedentes da satisfação no trabalho quando esta é considerada um julgamento

avaliativo.

Quando considerada uma atitude, formada por componentes afetivos, o afeto no

trabalho pode ser visto como um indicador da satisfação nesse contexto. As emoções e

humores vivenciados no trabalho poderiam ser considerados, portanto, como causas da

satisfação no trabalho ou indicadores dela.

Além das diferentes ênfases sobre a satisfação no trabalho e a consideração de

aspectos  cognitivos  para  sua  definição,  é  importante  notar  que  a  década  de  90

testemunhou o desenvolvimento de conceitos mais amplos de afeto. Para muitos autores,

uma verdadeira experiência afetiva inclui mais do que a satisfação no trabalho. (WEISS E

BRIEF,  2001)  Cada  vez  mais,  pesquisadores  organizacionais  têm se  interessado  em

compreender os humores e as emoções discretas nas organizações.

Daniels (2000) é um dos poucos autores que enfatiza a identificação do que é

central no construto do bem-estar no trabalho e procura estabelecer seus limites, a fim de

evitar a interseção com conceitos que podem ser seus antecedentes ou consequentes. O

autor procura focar sua definição, assim, nas respostas do indivíduo, nas experiências

resultantes das interações do ambiente de trabalho e das características pessoais que

definem o bem-estar laboral. Propõe, portanto, que o bem-estar laboral seja considerado

o bem-estar afetivo no trabalho, isto é, a prevalência das emoções positivas no trabalho.

O bem-estar,  composto  por  emoções  do  indivíduo e  pela  experiência  de  auto-

validação, pode ser considerado em qualquer dimensão da vida do indivíduo. Assim, o
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bem-estar no trabalho é definido e estruturado por Warr (2007) da mesma forma que o

bem-estar geral, mas as experiências individuais são vinculadas ao contexto laboral.

Com um enfoque mais cognitivo, Paz (2004) apresenta uma definição de bem-estar

organizacional e considera aspectos situacionais que seriam indissociáveis do bem-estar.

Para a autora,  o bem-estar  organizacional  consiste  na “satisfação de necessidades e

realização  de  desejos  dos  indivíduos  no  desempenho  do  seu  papel  organizacional”

(p.138). Paz (2004) caracteriza o bem-estar a partir de dois polos: gratificação e desgosto.

O primeiro polo tem como indicador a percepção do trabalhador a respeito dos

seguintes aspectos: valorização do trabalho (percepção de que o trabalho é importante

para si mesmo, para a organização e para a sociedade), reconhecimento pessoal (ser

admirado e recompensado por sua competência), autonomia (liberdade para executar o

trabalho  no  seu  estilo  pessoal),  expectativa  de  crescimento  (possibilidades  de

desenvolvimento  pessoal  e  profissional),  suporte  ambiental  (percepção  de  segurança,

apoio material,  tecnológico e social),  recursos financeiros (justa relação de troca entre

trabalho realizado e salário recebido) e orgulho de pertencer na organização.

O  polo  desgosto  reflete  o  sentimento  de  mal-estar  do  trabalhador  e  consiste

basicamente no oposto da gratificação. Segundo Paz (2004), essas vivências opostas não

são  mutuamente  excludentes,  pois  os  membros  organizacionais  podem  se  sentir

gratificados em relação a alguns aspectos e vivenciar desgosto em relação a outros numa

mesma organização. Como o enfoque da proposta de Paz (2004) é sobre as percepções

dos trabalhadores, num mesmo contexto organizacional, trabalhadores diferentes podem

experimentar  bem ou mal-estar,  o  que  demonstra  que  o  fenômeno é  permeado pela

subjetividade.

1.3 O ESTRESSE OCUPACIONAL

De acordo com Silva (2010), o indivíduo naturalmente busca o equilíbrio de todo o

seu  organismo.  Todavia,  quando  este  equilíbrio  é  comprometido  por  um  agente

(estressor),  ou mesmo, por qualquer circunstância,  seja esta boa ou má, que altere a

homeostase  dinâmica,  isso  se  constituirá  uma  fonte  de  estresse.  O  estímulo  pode

desencadear diferentes respostas e, dependendo da forma com que o indivíduo interpreta

esse estímulo, ele pode alterar-se em um estresse positivo ou negativo.  (GUIMARÃES,

2010)
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Quando  o  estresse  é  positivo,  ele  denomina-se  eustresse.  Este  fator  é  assim

cognominado quando ocorre uma adequação que gera percepção de realização pessoal,

bem-estar  e  satisfação  das  necessidades,  mesmo  que  decorrente  de  esforços

inesperados. É um esforço na garantia da sobrevivência. (GUERRER, 2011)

Como  um  estímulo  -  Quando  o  indivíduo  expõe  alguma
circunstância  vivenciada  que  demanda  uma  atitude;  Como
resposta,  ou  mesmo  exige  uma  atitude,  como  um  retorno,
quando  há  uma  reação  psicológica,  psícossociológica  ou
comportamental ao causativo do estresse; Como uma relação
entre  o  estímulo  e  a  resposta,  quando  há  influência  mútua
entre os estímulos determinantes do estresse e as respostas
particulares aos estímulos. (SELYE, 1956)

Rios  (2006),  assinala  que  até  o  século  XIX  o  termo  estresse  era  empregado

somente  por  engenheiros,  que  mediam  e  avaliavam  os  aparelhamentos  físicos  e

analisavam a condição de durabilidade e flexibilidade dos aparelhamentos examinados. A

reação do equipamento contra as compressões e pressões sofridas por meio dos testes

era apontada como estresse. Nesta compreensão, ou seja, para a física, o estresse é um

retorno profundo do objeto,  sendo esta  parte  de  sua composição ou estrutura  que é

incitado por uma força extraordinária.

Hobert Hook, por meio da definição de estresse, tentava explicar as sobrecargas,

energias ou compressões, sendo o primeiro a expor e analisar este impacto, ressaltando

que não na saúde humana, mas na área da física. (ROSSI 2012; TORRES 2011) O autor

definiu que este estado é como uma síndrome, produto de um alto nível de desgaste

ocasionado  pela  própria  existência  humana.  Silva  (2010),  afirma  que,  nos  dias

contemporâneos,  o  estresse é muito  contestado por  suas variadas significações.  Mas

ainda não há uma definição apropriada, pois não houve um acordo a respeito da mesma.

O termo estresse se popularizou, o que o fez ultrapassar o campo dos estudos

científicos  e  das  pesquisas  acadêmicas,  ganhando  conotação  também  na  linguagem

cotidiana e junto aos órgãos de comunicação. Ocorre que este alastramento conceitual

desvelou o vínculo entre trabalho e saúde/doença mental, este nem sempre reconhecido,

visto a prevalência concedida aos fatores hereditários e às relações familiares na etiologia

do  adoecimento  mental.  Por  outro  lado,  constata-se  uma  imprecisão  conceitual  e  a

utilização do termo tanto para qualificar um estado de irritabilidade como um quadro de

depressão grave. Além da polissemia conceitual, derivada da própria palavra em inglês

como assinalam Figueiras e Hippert (1999), citando a pesquisa de Doublet (stress tem 28
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significados diferentes no Oxford Long English Dictionary), verifica-se pouca clareza na

distinção entre fatores estressores, coping e estresse propriamente dito, e entre estresse

biológico, psicológico, social, ambiental, entre outros.

Todavia, sem querer esgotar os aspectos conceituais ligados ao termo, há de se

destacar que este teve origem na física para definir o desgaste de materiais submetidos a

excessos de peso, calor ou radiação e foi  empregado pelo fisiologista austríaco Hans

Selye, em 1936, para designar uma “síndrome geral de adaptação”, constituída por três

fases (reação de alarme, fase de adaptação, fase de exaustão) e com nítida dimensão

biológica. O processo neuroendocrinológico envolvido foi objeto de estudos e pesquisas,

destacando-se, no Brasil, a sistematização de Vasconcelos (1992) sobre as interconexões

entre  córtex  cerebral,  hipotálamo,  hipófise,  glândulas  suprarrenais  e  as  alterações

bioquímicas resultantes no organismo.

Reiterando Hans Selye  (1936),  Seleghim e Mombelli  (2012),  assinalam que as

manifestações de estresse abarcam três estágios que, agrupados, distinguem a Síndrome

de Adaptação Geral: Estágio de alarme, Estágio de Resistência e Estágio de Exaustão.

Segundo Girondi e Gelbcke (2011), o primeiro estágio é distinguido fisicamente por meio

do sistema nervoso central, que entende a circunstância de tensão e motiva a fabricação

de hormônios, como por exemplo, adrenocorticotrópico (ACTH). Neste momento, ocorrem

as manifestações físicas nos sujeitos acometidos pelo estresse (tensão dos músculos,

compressão  da  mandíbula,  bruxismo,  suor  excessivo,  palpitação,  hipertensão  arterial,

enjoos, mãos e pés frios).

A fase de Resistência, de acordo com Souza  et. al. (2012), acontece quando o

agente  persiste  por  um  tempo  bastante  prolongado,  existindo  uma  elevação  da

competência de resistência física. A respiração, as palpitações cardíacas, a circulação e a

tensão  nas  artérias  retornam  aos  poucos  a  seus  coeficientes  anteriores.  Entretanto,

existindo constância do estresse, o plano de resistência vai reduzindo e começa-se a fase

de exaustão. No estágio de exaustão, os sinais de alerta ressurgem mais enfatizados e os

demais  se  desenvolvem,  fazendo  com  que  o  organismo  esteja  mais  suscetível  a

patologias.  Distingue-se  pela  inaptidão  dos  organismos  geradores  pela  procura  da

adequação  física  aos  resultados  dos  agentes  estressores  continuam por  um período

prolongado.  O  estresse  passa  a  ser  intenso  e,  por  conseguinte,  extenuando  toda  a

energia adaptativa física. (FRANÇA E FERRARI, 2012)

Para estes autores, a exaustão é a ruptura da estabilização física e guarda estreita

relação  com  uma  multiplicidade  de  patologias,  como  hipertensão  arterial,  angústia,
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problemáticas  sexuais  e  dermatológicas,  além  do  infarto.  Um  elevado  coeficiente  de

estresse progressivo pode produzir um estado de exaustão física e emocional distinguida

por pensamento negativo, ideias contrárias de si mesmo.

Rocha  (2010),  afirma  que  o  estresse  vem  sendo  conceituado  como  uma

deterioração paulatina e completa do organismo, produzido por distúrbios psicofisiológicos

que sobrevêm quando o profissional se torna obrigado a suportar circunstâncias que o

descontente, excite, intimide, ou mesmo que o torne infeliz. Os sinais e sintomas que

acontecem assiduamente encontram-se no plano físico, tais como: presença de sudorese

excessiva,  problemas  gastrointestinais,  tensão  muscular,  palpitação,  hipertensão,

bruxismo, hiperatividade, distúrbios pressóricos, enjoos. (HANZELMANN et al., 2010)

No aspecto psicológico, Lazarus e Folkman (1984) o definem como uma relação

entre a pessoa e o ambiente que é avaliado como prejudicial  ao seu bem-estar.  Lipp

(1984), outra reconhecida pesquisadora brasileira na temática do estresse, o define como

“uma reação psicológica  com componentes  emocionais  físicos,  mentais  e  químicos  a

determinados estímulos que irritam, amedrontam, excitam e/ou confundem a pessoa” (p.

6).  Tais  definições  apontam para  o  referencial  teórico  cognitivo-comportamental  como

aquele  que  embasa  o  amplo  campo  das  teorias  sobre  estresse  psicológico  e  que

sustentam os modelos de prevenção, diagnóstico e intervenção propostos.

Conceituando  estresse,  Kahn  e  Byosiere  (1992)  afirmam que  se  trata  de  uma

percepção que um indivíduo tem de um estressor que, normalmente é definido como as

condições e/ou eventos  que resultam em tensão.  De outro  modo,  em curto  prazo,  o

estresse pode até afetar as atitudes e comportamentos de um indivíduo, mas é a partir de

um  período  mais  prolongado  que  estes  efeitos  mais  frequentemente  assumem  tons

negativos, eis a conceituação de tensão, que se refere às consequências do estresse com

o passar do tempo. (BEEHR, 1995; BEEHR E NEWMAN, 1978).

Conforme Glina e Rocha (2000), o estresse não é uma doença, mas uma tentativa

de  adaptação e  não  está  relacionado  apenas  ao  trabalho,  mas ao  cotidiano  de vida

experimentado  pelo  sujeito.  Ressaltam,  no  entanto,  que  a  importância  conferida  ao

trabalho se deve a sua relevância neste cotidiano, transformando-o em um dos principais

fatores desencadeante do estresse. Em referência aos sinais psíquicos, destacam-se os

distúrbios  ansiosos  e/ou  depressivos,  perda  de  sono,  problemas  com  concentração,

conflito  emocional,  aflição,  psicose,  problemas  nos  relacionamentos  interpessoais,

irritação  com  excesso  de  preocupações,  problemas  para  relaxar,  ira,  suscetibilidade.

(THEME et. al., 2012)
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Limongi-França (1995)  conceituando estresse,  defende que o mesmo pode ser

entendido como um processo de tensão diante de uma situação de desafio por ameaça

ou conquista e, ainda, como o estado de um resultado positivo ou negativo realizado por

uma pessoa. Todavia, há que se fazer uma distinção entre o estresse genérico e aquele

vivenciado no labor do indivíduo, qual seja, o estresse organizacional. Uma vez feita tal

distinção, ações de manejo de estresse ocupacional devem ser enfatizadas na instituição

de serviço  e/ou no profissional.  Segundo Hanzelmann e  Passos (2010),  intervenções

efetuadas na instituição são direcionadas para a transformação de agentes estressores

do  âmbito  de  trabalho,  podendo  incluir  mudanças  na  composição  institucional,  nas

condições, na educação e desenvolvimento, cooperação e independência no serviço e

relacionamentos interpessoais no mesmo.

O paradoxo das organizações modernas é que as pessoas têm a oportunidade de

crescimento pessoal,  desenvolvimento de habilidades e relacionamento com as outras

pessoas,  mas elas também enfrentam a falta  de segurança,  ambiguidade,  exigências

competitivas e pressões implacáveis no trabalho. Assim, o estresse ocupacional refere-se

a situações em que a pessoa percebe seu ambiente de trabalho como ameaçador às

suas necessidades de realização pessoal e profissional e/ou a sua saúde física/ mental,

prejudicando a interação desta com o trabalho e com o ambiente, na medida em que este

ambiente contém demandas excessivas ou a pessoa não dispõe de recursos adequados

para enfrentar tais situações (FRANÇA E RODRIGUES, 1997).

 O  estresse  ocupacional  corresponde  ao  estresse  provocado  por  estressores

advindos do ambiente de trabalho. O termo estressor ocupacional designa estímulos que

são gerados no trabalho e têm consequências físicas ou psicológicas negativas para um

grande número de pessoas expostas a eles. A relação estressor e resposta, ressaltam,

em  conjunto,  tanto  os  fatores  do  trabalho  que  extrapolam  a  competência  de

enfrentamento  do  indivíduo  (estressores  organizacionais),  quanto  as  respostas

fisiológicas,  psicológicas e comportamentais  aos eventos  avaliados como estressores.

(PASCHOAL, 2010)

Em resposta  à  cronificação  do  estresse  ocupacional,  são  muitas  as  respostas

possíveis. Nos últimos anos, os estudos indicam que um tipo particular de mecanismo de

enfrentamento ou reação a estressores ocupacionais contínuos e cumulativos vem se

destacando:  a  Síndrome de  burnout.  Síndrome característica  do meio  laboral,  nela  a

ênfase recai muito mais no processo de erosão psicológica e suas consequências que

nos aspectos  fisiológicos,  não se  tratando,  assim,  de  uma mera reação individual  ao



36

estresse, mas uma expressão das transações relacionais no local de trabalho.

A Síndrome de burnout (traduzida como síndrome de esgotamento profissional) foi

definida por Maslach e Jackson (1981) como uma reação à tensão emocional crônica e

que  envolve  três  componentes  ou  dimensões:  a  exaustão  emocional,  a  cinismo  e  a

diminuição  do  envolvimento  pessoal  no  trabalho.  Diferentes  fatores  do  contexto  de

trabalho predizem a prevalência de diferentes dimensões do burnout.

A Síndrome de burnout foi identificada inicialmente entre profissionais da área de

serviços e cuidadores e, mais recentemente, entre trabalhadores de organizações que

estão passando por transformações em decorrência da reestruturação produtiva. Entre

cuidadores,  a  prevalência  desta  síndrome  é  associada  ao  paradoxo  por  estes

experimentado, pois tais profissionais precisam estabelecer vínculos afetivos com aqueles

a quem prestam seus cuidados e, cotidianamente, rompem esses vínculos por se tratar

de uma relação profissional, mediada por normas, horários, turnos, transferências, óbitos,

entre outros.

Nesta teorização, poder-se-ia interpretar que o trabalho tem função constitutiva no

adoecimento e não, simplesmente, apresenta-se como fator desencadeante. No entanto,

embora se reconheça a importância da natureza do trabalho, o enfoque ainda dicotomiza

a  dimensão  externa  e  interna  do  trabalho,  que  se  apresenta  como  fonte  de  tensão

individualmente  experimentada  pelo  trabalhador.  Corroborando  esta  tese,  a

recomendação da Portaria 1339/99 do Ministério do Trabalho do Brasil prevê a Síndrome

de  burnout como  relacionada  ao  trabalho,  mas  a  inclui  no  grupo  II  da  classificação

proposta, o que corresponde a qualificação do trabalho como fator contributivo, mas não

necessário para a instalação do quadro clínico.

Em  suma,  o  conjunto  de  teorias  sobre  estresse,  embora  sua  multiplicidade,

privilegia o emprego de métodos quantitativos e os pressupostos teóricos do referencial

cognitivo-comportamental,  cabendo  ao  trabalho  o  atributo  de  fator  desencadeante  do

processo, com maior ou menor grau de relevância.

O estresse é  um sentimento  ou manifestação que pode desaparecer  após um

período de repouso ou descanso e a Síndrome de burnout apresenta-se como um estado

crônico de estresse vivenciado no ambiente de trabalho que não diminui com descanso

ou períodos de afastamento temporário do ambiente laboral, por ser exatamente este o

seu ambiente de incubação (MOREIRA et. al., 2011). Assim, percebe-se que a síndrome é

uma patologia que decorre da extrapolação de níveis aceitáveis de estresse e nela o

contexto laboral possui determinação importante e decisiva no processo, diferentemente
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do estresse e da depressão. (BENEVIDES-PEREIRA, 2013).

1.4 A SÍNDROME DE BURNOUT

1.4.1 O conceito e suas características

As  enfermidades  ocupacionais  de  natureza  psicológica  que  mais  afetam  os

trabalhadores  nos  dias  de  hoje  são  o  Transtorno  do  Estresse,  a  Síndrome  do

Esgotamento Profissional e a Neurose Profissional (ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p.117).

O stress ocupacional e a “Síndrome de burnout” são apontados pelos estudiosos

da  psicologia  e  da  psiquiatria  do  trabalho  como fenômenos  tipicamente  laborais  que

decorrem das pressões excessivas da sociedade atual (FONSECA, 2013, p.148).

De acordo com Carlotto (2013), a Síndrome de  burnout (SB) é um elemento de

grande relevância dentro do contexto da prevenção de riscos laborais e da análise das

condições de trabalho, visto que se encontra vinculada a grandes custos organizacionais

e pessoais. Os autores Batista, Carlotto, Coutinho e Augusto (2010) destacam que SB é

uma questão de saúde pública devido às suas implicações para a saúde física, mental e

social dos indivíduos. Atualmente, a SB é considerada um dos agravos ocupacionais de

caráter  psicossocial  mais  importante  na  sociedade  (MELAMED,  SHIROM,  TOKER,

BERLINER, E SHAPIRA, 2006).

A patologia está inserida no capítulo XXI da categoria que se refere aos problemas

relacionados com a organização de seu modo de vida (Z73), descrita na Classificação

Internacional de Doenças (CID10), versão 2010, pelo código Z73.0 Burn-out (estado de

exaustão  vital).  Com  a  edição  do  Decreto  nº  3.048,  de  06  de  maio  de  1999,  que

regulamentou o artigo 20 da Lei 8.213/91, cria-se um amplo rol de doenças ocupacionais,

passando  a  legislação  brasileira  a  reconhecer  que  os  esforços  no  trabalho  podem

propiciar desequilíbrio de ordem mental.  Benefícios acidentários são agora possíveis em

face de situações, antes, atribuídas somente a fatores inerentes à personalidade de cada

trabalhador (FONSECA, 2013).

O Ministério da Saúde, a partir da Portaria nº 1339, de 18 de novembro de 1999,

instituiu a lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, e incluiu a Sensação de Estar

Acabado (“Síndrome de Burn-Out”, “Síndrome do Esgotamento Profissional”) (Z73.0), nos

transtornos  mentais  e  do  comportamento,  relacionados  com  o  trabalho,  tendo  como

agentes  etiológicos  ou  fatores  de  risco  de natureza  ocupacional  o  Ritmo de trabalho

penoso (CID10 Z56.3) e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas com o trabalho
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(CID10  Z56.6).  O  Decreto  nº  6.042,  de  12  de  fevereiro  de  2007,  que  alterou  o

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de

1999,  em seu anexo II  que trata  sobre  agentes  patogênicos causadores de doenças

profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da lei no 8.213, de 1991, inseriu

na lista B, no título sobre transtornos mentais e do comportamento, relacionados com o

trabalho (Grupo V da CID-10), o item XII, a Sensação de Estar Acabado (Síndrome de

Burn-Out, Síndrome do Esgotamento Profissional) (Z73.0).

Estudos realizados nos Estados Unidos da América indicam que a Síndrome de

burnout constitui-se  em  um  dos  grandes  problemas  psicossociais  atuais,  desperta

interesse e preocupação não só por parte da comunidade científica internacional, mas

também  das  entidades  governamentais,  empresariais  e  sindicais  norte-americanas  e

europeias, devido à severidade de suas consequências, tanto em nível individual como

organizacional (MUROFUSE et. al., 2005).

Em  uma  pesquisa  recente  patrocinada  pela  ISMA  (International  Stress

Management  Association),  que  investigou  questões  de  saúde  nos  Estados  Unidos,

Alemanha, França, Brasil, Israel, Japão, China, Hong Kong e em Fiji, demonstrou-se que

o Brasil ocupa o segundo lugar em número de trabalhadores acometidos pela “Síndrome

de  burnout”.  Entre os trabalhadores brasileiros, apurou-se que 70% são afetados pelo

stress  ocupacional  e  30%  do  total  estão  vitimados  pela  “Síndrome  de  burnout”

(FONSECA, 2013), razão pela qual se justifica o crescente número de estudos em torno

da patologia.

Segundo Faber (1991), antigamente, muitas outras nomenclaturas se proliferaram

a fim de descrever similar estado mental hoje conhecido como burnout, a citar, overstrain,

neurocirculatory asthenia,  sumernage e fadiga industrial. Em todos os casos, os termos

dizem respeito aos aspectos negativos do trabalho, que são os que mais contribuem para

a  má  condição  mental  humana.  Nenhuma destas  palavras  tornou-se  tão  difundida  e

popular como o termo burnout, que emergiu nos anos 70 mediante estudos realizados por

Herbert J. Freudenberger, apontado como o precursor dos ensaios sobre a síndrome. Na

sequencia, têm-se as contribuições dadas por Christina Maslach e Susan Jackson que,

com o desenvolvimento do inventário  de  burnout de Maslach (MBI-SS) propiciaram o

desenvolvimento de diversos estudos.

Foi somente a partir de 1976 que os estudos sobre burnout adquiriram um caráter

mais científico, uma vez que foram construídos modelos teóricos e instrumentos capazes

de  registrar  e  compreender  esse  sentimento  crônico  de  desânimo,  apatia  e
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despersonalização. Christina Maslach, psicóloga social, foi quem entendeu primeiramente

em estudos  com profissionais  de  serviços  sociais  e  de  saúde,  que  as  pessoas  com

burnout  apresentavam atitudes negativas e de distanciamento pessoal. Assim, Christina

Maslach, Ayala Pines e Cary Cherniss foram os estudiosos que popularizaram o conceito

de burnout e o legitimaram como uma importante questão social (FARBER, 1991).

A Síndrome de burnout pode ser entendida como decorrente da elevada carga de

estresse no ambiente de trabalho imposta ao trabalhador, levando-o a um sério quadro

patológico,  caracterizado,  entre  outros,  pela  perda  da  motivação,  de  interesse  e  de

expectativas (GARCIA, 2014). Trata-se, ainda, de um processo que se dá em resposta à

cronificação do estresse ocupacional,  trazendo consigo consequências negativas tanto

em nível individual, como profissional, familiar, social (PEREIRA, 2010, p.18).

A composição do termo burnout é explicada da seguinte forma; burn = queima e

out = exterior, sugerindo, assim, que a pessoa com esse tipo de estresse consome-se

física  e  emocionalmente,  passando  a  apresentar  um  comportamento  agressivo  e

irritadiço.  A expressão  burnout,  em  inglês,  entretanto,  significa  aquilo  que  deixou  de

funcionar  por  completa  falta  de  energia,  por  ter  sua  energia  totalmente  esgotada.

Metaforicamente, aquilo que chegou ao seu limite máximo (BALLONE, 2014).

De acordo Minardi (2010), a burnout se apresenta como uma síndrome complexa

que acarreta consequências muito variadas, atingindo a integridade físico-psicológica e

comportamental do indivíduo.

Várias pesquisas vêm sendo feitas para avaliar a Síndrome de burnout em diversas

categorias profissionais. Podem-se encontrar trabalhos sobre Síndrome de Burno burnout

entre médicos (BENEVIDES-PEREIRA, 2002), na enfermagem (BENEVIDES-PEREIRA,

2002;  MUROFUSE  et  al.,  2005;  PAFARO;  DE  MARTINO,  2004),  entre  psicólogos

(BENEVIDES-PEREIRA; MORENO-JIMÉNEZ, 2002) e professores (CARLOTTO, 2001),

dentre muitos outros. A burnout tem sido estudado com bastante intensidade nos últimos

vinte  anos  e  as  investigações,  em  geral,  têm  procurando  identificar  suas  causas,

consequências e possíveis intervenções na esfera preventiva e terapêutica no ambiente

de trabalho (CARLOTTO, 2001).

Para entender  adequadamente a  burnout,  inicialmente é necessário  entender  a

definição  de  estresse,  podendo-se,  dessa  forma observar  melhor  as  diferenças  entre

esses dois conceitos (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). O estresse, cuja palavra deriva do
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latim e foi empregada popularmente a partir do século XVII, significa fadiga, cansaço. A

partir  do século XVIII  e XIX o termo estresse aparece relacionado com o conceito de

força,  esforço  e  tensão  (VIEIRA;  GUIMARÃES;  MARTINS,1999).  Segundo  Lipp  e

Malagris:

O estresse é uma resposta que o organismo dá frente a uma

situação  que  é  interpretada  como  desafiante.  O  estimulo

interpretado  como  desafiador  provoca  uma  quebra  na

homeostase do funcionamento interno que, por sua vez, cria

uma  necessidade  de  adaptação  exige  emissão  de  vários

comportamentos adaptativos que se constituem na forma como

a  pessoa  lida  com  o  estresse,  ou  seja,  suas  estratégias,

adequadas ou não, de enfrentamento (LIPP; MALAGRIS, 2001,

p.477).

Enquanto o estresse pode apresentar aspectos positivos ou negativos, a  burnout

tem necessariamente um caráter negativo, o que seria uma expressão do “mau estresse”

ou distresse. Outro aspecto que acaba por diferenciar o estresse ocupacional da burnout

é a perspectiva relacional presente no último (ARAÚJO, 2001). 

Ferreira  (2014),  citando Maslach e Leiter  (1999),  propõe uma abordagem mais

geral  sobre  a  burnout ao  considerar  que tal  síndrome pode  ser  conceituada como o

resultado de um desequilíbrio crônico, isto é,  da incompatibilidade entre o indivíduo e

aspectos-chave do seu ambiente de trabalho, que não se restringe aos profissionais da

área de prestação de serviços.

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

para  o  desencadeamento  da  síndrome  (SCHAUFELI  E  BUUNK,  2003),  quais  sejam:

sobrecarga de trabalho (ter que realizar tarefas em muito pouco tempo e com recursos

escassos); falta de controle (falta de oportunidades para fazer escolhas, tomar decisões e

usar as próprias habilidades para pensar e resolver problemas); falta de recompensas

(recebimento  inadequado  de  recompensas  monetárias  ou  internas,  tais  como

reconhecimento e admiração); falta de senso comunitário (falta de suporte e apoio que

ocasionam o isolamento social e problemas crônicos de relacionamentos); falta de justiça

(tratamento desigual dos empregados, falta de respeito e desvalorização dos mesmos) e

conflitos de valor (os valores do trabalho não se coadunam com os valores pessoais dos
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empregados).

A síndrome, conforme Pereira (2010) apresenta quatro concepções teóricas que

lhe definem, conforme segue:

a) A concepção clínica: a Síndrome de burnout é caracterizada como um conjunto

de sintomas, tais como: fadiga física e mental, falta de entusiasmo pelo trabalho e pela

vida,  sentimento  de  impotência  e  inutilidade,  baixa  autoestima;  podendo  levar  o

profissional à depressão e até mesmo ao suicídio. O psicanalista Freudenberger (1974) é

o autor mais representativo da concepção clínica, que vê a síndrome como um estado e

não um processo. Segundo esta configuração, a burnout é encarado como uma síndrome

que ocorre em função da atividade laboral, porém por características individuais.

b)  A concepção Sócio-Histórica:  esta vertente prioriza o papel  da sociedade,

cada  vez  mais  individualista  e  competitiva,  mais  do  que  os  fatores  pessoais  ou

institucionais. Segundo Murofuse (2005), nesta concepção pondera-se que, pelo fato de

as condições sociais não canalizarem os interesses de uma pessoa para ajudar outra,

torna-se difícil manter o comprometimento de servir aos demais no trabalho.

c)  A concepção  organizacional:  baseados  na  Teoria  das  Organizações,  para

Golembiewski, Hiller e Dale (1987), a burnout é a consequência de um desajuste entre as

necessidades apresentadas pelo trabalhador e os interesses da instituição. Nesta teoria,

entende-se que as pessoas veem a síndrome de burnout como resultado das condições

de estresse no trabalho e a tensão por ele gerada.

d)  A concepção  Sócio-Psicológica:  paralelamente  ao  trabalho  realizado  por

Freudenberger,  as  psicólogas  sociais  Christina  Maslach  e  Susan  Jackson  (1977)

evidenciaram  as  variáveis  socioambientais  como  coadjuvantes  do  processo  de

desenvolvimento da burnout. Desta forma, aspectos individuais associados às condições

e  relações  do  trabalho  formam uma  constelação  que  propiciaria  o  aparecimento  dos

fatores  multidimensionais  da  síndrome,  quais  sejam:  a  exaustão  emocional,  a

despersonalização e a reduzida satisfação pessoal no trabalho ou simplesmente reduzida

realização profissional, que serão descriminadas no tópico seguinte. É caracterizada por

falta de energia e entusiasmo, por sensação de esgotamento de recursos ao qual pode

somar-se o sentimento de frustração e tensão nos trabalhadores, por perceberem que já

não têm condições de despender mais energia para o atendimento de seu cliente ou

demais pessoas, como faziam antes. (MORENO et al 2011, p.141)
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1.4.2 As três dimensões da Burnout

Segundo Carlotto e Gobbi (1999), a definição de burnout mais utilizada e aceita na

comunidade  científica  é  a  fundamentada  na  perspectiva  sociopsicológica.  Nessa

perspectiva, a Síndrome de burnout é entendida como um processo constituído por três

dimensões: Exaustão Emocional (EE - caracterizada por falta ou carência de energia,

entusiasmo e  um sentimento  de esgotamento  de  recursos),  Despersonalização  (DE -

caracterizada pelo tratamento de clientes, colegas e organização como objetos) e Baixa

Realização Profissional (BRP - fenômeno comportamental evidenciado por uma tendência

do  trabalhador  de  se  auto  avaliar  de  forma negativa)  (MASLACH;  JACKSON,  1981).

Assim,  os profissionais se sentem infelizes com eles próprios e insatisfeitos com seu

desenvolvimento no trabalho.

Analisando  mais  especificamente  cada  dimensão,  o  Desgaste  ou  Exaustão

Emocional é a dimensão que mais se aproxima de uma variável de estresse. Refere-se a

um sentimento de sobrecarga emocional, sendo esse um traço fundamental da síndrome,

caracterizado  pela  perda  de  energia,  esgotamento  e  sentimento  de  fadiga  constante,

podendo esses sintomas afetar o indivíduo física ou psiquicamente ou das duas formas. A

partir de então, as pessoas acometidas sentem gradativa redução de sua capacidade de

produção e vigor no trabalho.

A Despersonalização geralmente vem acompanhada de ansiedade, aumento da

irritabilidade e perda de motivação. O indivíduo se vê cercado de sentimentos negativos

para si mesmo e para com os outros. Ocorre uma redução das metas de trabalho, da

responsabilidade  com os  resultados,  alienação  e  conduta  egoísta.  O  indivíduo  passa

então a isolar-se dos outros, como forma de proteção, mantendo uma atitude fria em

relação às pessoas,  não sendo mais capaz de lidar  com as suas emoções e as dos

outros, e começando a tratá-los de forma desumanizada.

Já a Falta de Realização Pessoal aponta que pelo sentimento de incompetência

pessoal e profissional ao trabalho, o indivíduo passa a apresentar uma série de respostas

negativas para consigo e para o trabalho, como depressão, baixa produtividade, baixa

autoestima e redução das relações interpessoais. Aqui, o indivíduo assume uma atividade

defensiva com modificações nas suas condutas e atitudes com o objetivo de defender-se

dos sentimentos experimentados e tem tendência a avaliar-se negativamente em relação

a seu desempenho (MASLACH; JACKSON, 1981).
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A Síndrome de burnout apresenta graus diferentes de manifestação, frequência e

intensidade, por ser um processo gradual e cumulativo. Quanto à frequência, o menor

grau está presente quando ocorre o aparecimento esporádico dos sintomas, e o maior

grau,  quando  a  presença  é  permanente.  Em  relação  à  intensidade,  o  nível  baixo

caracteriza-se  pela  presença de sentimentos  de irritação,  esgotamento,  inquietação  e

frustração.  O  nível  alto  caracteriza-se  pela  ocorrência  de  doenças  e  somatizações

(MASLACH; LEITER, 1999).

Os  primeiros  sentimentos  negativos  que  surgem  são  direcionados  aos

desencadeantes do processo, ou seja,  clientes e colegas de trabalho. Posteriormente,

com o  progresso  da  síndrome,  esses  sentimentos  atingem  amigos,  familiares  e,  por

último, o próprio profissional. As consequências podem ser graves, pois sua ocorrência se

vincula à diminuição das habilidades no desenvolvimento das tarefas, mal-estar físico,

depressão, ansiedade, dificuldade nas relações interpessoais, déficit no desempenho do

trabalho, aumento do absenteísmo, da rotação de funcionários, bem como intenção de

desistir  do  trabalho e pouco comprometimento organizacional  (KOHAN; MAZMANIAN,

2003; TUCUNDUVA et al., 2006).

O modelo proposto por Maslach é o mais reconhecido e amplamente utilizado em

grande parte dos estudos dedicados à Síndrome de burnout. Ele enfatiza a importância

das  características  do  trabalho  como  fatores  causadores  da  síndrome  (MASLACH;

SCHAUFELLI; LEITER, 2001).

1.4.3 As causas, os sintomas e as formas de prevenção da burnout

De  acordo  com  Alvaréz  (2011),  é  difícil  estabelecer  uma  única  causa  para  a

enfermidade, contudo, estudos no campo da saúde e da psicologia organizacional têm

encontrado  fatores  desencadeantes  da  Síndrome  de  burnout que  merecem  atenção

especial. Abaixo estão os principais:

a) Como primeiro agente de risco, a Síndrome de  burnout está relacionada com

atividades laborais que vinculam o trabalhador e sua atividade diretamente com clientes,

condições em que o contato com eles é parte da natureza do trabalho. Isso não significa

que  ele  não  pode  ocorrer  em  outros  tipos  de  trabalho,  mas  no  geral,  médicos,

enfermeiros,  consultores,  assistentes  sociais,  professores,  vendedores  porta  a  porta,

topógrafos, e muitas outras atividades e profissões têm risco aumentado de desenvolver,
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ao longo do tempo, a condição. Profissionais que estabelecem contato direto com seu

público estão mais propensos a se sentirem incapazes diante de determinadas situações,

como a de lidar com problemas que aparecem no cotidiano do local de trabalho, tendendo

a  não  reconhecer  seu  sucesso,  gerando  uma  irrealização  pessoal,  evidenciada  na

racionalização explicitada no contexto do trabalho e também nas relações pessoais. (GIL-

MONTE, 2008).

b)  O  excesso  de  horas  extras,  o  alto  nível  de  exigência  para  se  aumentar  a

produtividade e atingir metas impostas pelo empregador, geralmente impossíveis de ser

cumprir pelo trabalhador, são também fontes de estresse.

Em geral, as condições acima mencionadas conspiram e podem desencadear a

Síndrome de burnout em situações de excesso de trabalho, desvalorização do trabalho,

trabalhos  nos  quais  prevalece  a  confusão  entre  expectativa  e  prioridades,  falta  de

segurança no emprego, e excesso de compromisso em relação as responsabilidades do

trabalho.

Em  complementação,  para  Andrade  (2015,  p.  02),  as  principais  causas  da

Síndrome são:

·0 Sobrecarga  de  trabalho:  Um  problema  corriqueiro,  pois  as  vezes,  é

acrescentado  responsabilidades  extras  sem  se  importar  com  o  indivíduo,  o

trabalhador não sabe dizer não, aceita tarefas que não lhe competem, gerando

frustração.

·1 Ambiguidade: Quando não há clareza na comunicação, o gestor consegue

enxergar a falta de resultado como incompetência do trabalhador e o mesmo vê o

seu gestor como uma pessoa injusta.

·2 Conflito:  Enfrentar  conflitos  torna-se  desanimador.  A sensação é  de  está

trabalhando contra si mesmo. Quanto mais tempo o conflito persistir, mais difícil

conseguir qualquer resultado de valor.

São inúmeros os fatores envolvidos, mas Segundo Silva (2011), a pressão para

obter resultados é uma das principais causas do transtorno:

[...] na ânsia para obter bons resultados, muitos líderes exageram na

cobrança e definem metas na maioria das vezes difíceis de serem

alcançadas, fazendo o colaborador se desgastar e se frustrar por um

resultado  não  atingido.  Outra  causa  que  colabora  para  o
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desenvolvimento da burnout é deixar o colaborador na mesma função

durante muito tempo, sem ter novos desafios e autonomia para fazer

uma função diferente que o estimule, que faça ele se sentir capaz de

realizar algo diferente (SILVA 2011, p. 03),

    Já, com relação aos sintomas, estes são diversos e para melhor mensurá-los,

Pereira (2010) os classifica em quatro aspectos;

a) físicos: fadiga constante e progressiva, distúrbios de sono, dores musculares ou

osteomusculares,  cefaleias,  enxaquecas,  perturbações  gastrointestinais,

imunodeficiência,  transtornos  cardiovasculares,  distúrbios  no  sistema  respiratório,

disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres;

b) psíquicos: falta de atenção e concentração, alterações de memória, lentificação

do pensamento, sentimento de alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento

de insuficiência, baixa autoestima, labilidade emocional, dificuldade de aceitação, astenia,

desânimo, disforia, depressão, desconfiança e paranoia;

c)  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 substâncias, comportamento de

alto risco e suicídio;

d)  defensivos:  tendência  ao  isolamento,  sentimento  de  onipotência,  perda  do

interesse pelo trabalho, absenteísmo, ironia e cinismo.

    Corroborando  com o  pensamento  de  Pereira  (2010),  porém com algumas

alterações,  França  (1987)  divide  os  sintomas  da  Síndrome  de  burnout  em  quatro

categorias: físicas, psíquicas, emocionais e distúrbios de comportamento. Nos sintomas

físicos a autora destaca a sensação de fadiga constante e progressiva e os distúrbios do

sono. Como sintomas psíquicos há uma diminuição da memória evocativa e de fixação, e

dificuldade de concentração. Há uma redução da capacidade de tomar decisões. Nos

sintomas  emocionais,  o  elemento  mais  constante  é  o  desânimo.  Há  uma  perda  do

entusiasmo e da alegria e, com frequência, há ansiedade e depressão, sendo esta de

caráter situacional, aparecendo ou diminuindo diante do ambiente e situação estressora.

Como  últimos  sintomas  aparecem  os  distúrbios  do  comportamento,  onde  há  uma

tendência ao isolamento, fazendo com que a pessoa tenha dificuldades em contatar com

seus clientes ou colegas, passando a evitar encontros sociais.

 Ainda segundo Pereira (2010), uma pessoa com  burnout não necessariamente
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manifesta  todos os  sintomas,  assim como o grau,  tipo  e o número de vezes que os

mesmos aparecem variam dependendo das configurações individuais,  ambientais  e  a

etapa em que a pessoa se encontra no processo de desenvolvimento da patologia.

 Segundo Gil-Monte (2003), as estratégias de prevenção e tratamento da burnout

podem ser agrupadas em três categorias: individuais, grupais e organizacionais:

a)  Estratégias  individuais:  referem-se  à  formação  em resolução  de  problemas,

assertividade, e gestão do tempo de maneira eficaz;

b)  Estratégias grupais: consistem em buscar o apoio dos colegas e supervisores.

Deste modo, os indivíduos melhoram as suas capacidades, obtêm novas informações e

apoio emocional ou outro tipo de ajuda;

c)  Estratégias  organizacionais:  muito  importantes  porque  o  problema  está  no

contexto laboral, consistem no desenvolvimento de medidas de prevenção para melhorar

o clima organizacional, tais como programas de socialização para prevenir o choque com

a realidade e implantação de sistemas de avaliação que concedam aos profissionais um

papel ativo e de participação nas decisões laborais.

 Portanto, é preciso que a prevenção e o tratamento da burnout sejam abordados

como  problemas  coletivos  e  organizacionais  e  não  como  um  problema  individual.  A

organização pode também adotar algumas medidas para a prevenção da  burnout,  tais

como: evitar o excesso de horas extras, proporcionar condições de trabalho atrativas e

gratificantes, modificar os métodos de prestação de cuidados, reconhecer a necessidade

de educação permanente e investir no aperfeiçoamento profissional, dar suporte social às

equipes e fomentar a sua participação nas decisões.
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CAPÍTULO  2.  UMA  INVESTIGAÇÃO  ENTRE  OS  SERVIDORES  DO  MPRN:

METODOLOGIA DA PESQUISA

Neste  capítulo,  são  descritos  os  procedimentos  metodológicos  do  estudo,

indicando como se deu a definição do local estudado e dos participantes, bem como as

razões pelas  quais  os  mesmos foram escolhidos.  São narrados os  passos dados na

busca pelos resultados obtidos no trabalho, bem como as características do ambiente

estudado.

Este trabalho possuiu uma variável analítica, qual seja, a Síndrome de burnout nas

suas três dimensões:  (Baixa Realização pessoal,  Exaustão Emocional  e  Cinismo).  No

Quadro  01  são  apresentados  os  objetivos  da  pesquisa,  os  recursos  utilizados

(considerando sua relação com as variáveis  analíticas)  e  o tipo de análise estatística

empreendida.

Quadro 1 - Instrumentos de pesquisa  versus  objetivos geral e específicos, sua relação
com as variáveis analíticas e o tipo de análise estatística.

OBJETIVOS VARIÁVEL ANALÍTICA INSTRUMENTO DE
PESQUISA

TIPO DE ANÁLISE

Objetivo  geral:
investigar  a  incidência
da Síndrome de  burnout
no contexto  de  trabalho
dos  servidores  do
Ministério  Público
Potiguar.

Relação  entre  a
incidência da síndrome e
os  fatores  laborais  dos
servidores.

Questões 1 e 9, na parte
I, do
Questionário sobre o 
perfil sociodemográfico 
funciona dos servidores;

Questões de 1  a 16,  na
parte  II,  do  questionário
do  Maslach  Burnout
Inventory  (MBI)  versão
GS  (General  Survey),
mais pergunta aberta;

Entrevistas  contendo  8
(oito)  perguntas
norteadoras.

Análise  de  frequência  e
descritiva;

Caracterização  da
pergunta aberta;

Análise  qualitativa  das
respostas  dadas  nas
entrevistas.

Objetivo  específico  1:
efetuar  uma
caracterização
sociodemográfica  e
funcional  dos servidores
efetivos,  cedidos  e
comissionados  do
Ministério  Público
Potiguar.

Variáveis
sociodemográficas  e
funcional:  inclui  gênero,
faixa  etária,  estada  civil,
grau de instrução, tempo
no MPRN, cargo, área de
atuação  e  identificação
de outro vínculo laboral.

Questões  de  1  a  9,  na
parte  I,  do  questionário
sociodemográfico
funcional.

Análise de Frequência.

Objetivo  específico  2:
verificar em que medida
cada  uma  das  três
dimensões  (exaustão
emocional,  cinismo  e
baixa realização pessoal
no trabalho) da síndrome
está  presente  na
amostra estudada.

Incidência  da  Síndrome
de burnout.

Questões de 1  a 16,  na
parte  II,  do  questionário
do  Maslach  Burnout
Inventory  (MBI)  versão
GS (General Survey) .

Análise de cluster.
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Objetivo  específico  3:
aferir se há relação entre
as  varáveis
sociodemográficas  e
funcionais  e  as
dimensões encontradas.

Dados sociodemograficos
(estado civil, gênero e
faixa etária) versus
Síndrome de burnout.

Questões de 1  a 16,  na
parte  II,  do  questionário
do  Maslach  Burnout
Inventory  (MBI)  versão
GS (General Survey).

Questões de 1 a 9, na 
parte I, do questionário 
sociodemográfico 
funcional.

Test  T  e  ANOVA  para
verificar  as  associações
entre  a  doença  e  os
dados sociodemográficos
funcionais.

Para verificar a relação 
entre os fatores da 
Síndrome de Burnout, 
utilizou-se a correlação 
fatorizada r Pearson.

Fonte: Formulado pela pesquisadora, conforme dados da pesquisa.

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de natureza mista

desenvolvida  no  âmbito  do  Ministério  Publico  Potiguar.  A investigação  captou  dados

quantitativos  mediante  o  emprego  de  levantamento  de  dados  primários,  por  meio  da

aplicação de questionário fechado, o Maslach Burnout Inventory - População Geral (MBI-

GS),  com 16 itens,  além de nove quesitos relativos  aos dados sócio demográficos e

funcionais, acrescido de uma pergunta final aberta, deixando a critério dos respondentes

usar aquele espaço ou não. 

          Além da utilização do MBI - GS, com o intuito de efetuar uma análise mais ampla,

foram feitas  consultas  a  documentos  e  observações  e,  na  última  etapa da pesquisa,

entrevistas com seis gestores do MPRN, os quais responderam a algumas perguntas

abertas organizadas em um roteiro contendo oito questões (ANEXO 1). Como nenhum

dos entrevistados havia respondido o questionário  proposto no início  da investigação,

após a entrevista, lhes foi solicitado o preenchimento do MBI-GS.

Em relação aos procedimentos  de investigação,  a  Figura  1  abaixo  sintetiza  as

etapas da pesquisa:

Figura 1 - Fluxograma representativo das etapas da pesquisa

Análise documental e levantamento de dados secundários 
(quantitativo de servidores alvo da pesquisa)

Contato com pessoas chave e apresentação da proposta.

Adequações no questionário
(inserção de questões para o diagnóstico sociodemográfico) 

Chamamento para a pesquisa mediante Intranet, 
Seguido de liberação dos questionários nos e-mails institucionais

Análise e interpretação dos dados obtidos

1º

2º

3º

4º

5º
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O Maslach Burnout Inventory é, atualmente, o instrumento de pesquisa mais usado

para  medir  a  burnout,  sendo  amplamente  utilizado  para  mensurar  a  síndrome  em

praticamente qualquer contexto ocupacional. Foi inicialmente construído com o propósito

de investigar a incidência da doença (nas suas três dimensões) entre profissionais que

trabalham  com  os  destinatários  de  serviços  humanos  (ex.:  médicos,  enfermeiros,

assistentes sociais,  etc.).  Posteriormente,  foi  adaptado para a área da educação (ex.:

docentes e discentes) e, em 1996, foi desenvolvida uma versão geral do MBI (MBI-GS), a

qual se estende à investigação de todos os tipos de ocupações (LINDBLOM et al., 2006).

Sinteticamente,  o  instrumento  utilizado nesta  pesquisa passou por  três  versões

publicadas:

1-  A primeira,  em 1981,  nos Estados Unidos,  a  versão  HSS-Human Services Survey,

destinada  a  avaliação  da  burnout em  profissionais  de  serviços  humanos  (médicos,

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, etc).

2-  A segunda,  em  1986,  com  a  versão  ED  -  Educators  Surveedy,  para  avaliar  os

educadores (professores e educadores em geral).

3- A terceira, em 1996, a versão  GS-General Survey, para avaliar os trabalhadores em

geral.

O  MBI-GS  avalia  as  mesmas  três  dimensões  do  inventário  original  (exaustão

emocional, despersonalização/cinismo e realização pessoal), mantendo uma estrutura de

fator consistente com diversas ocupações e não apenas com aquelas que impliquem em

relações de cuidado e estabelecimento de vínculos pessoais no trabalho (MASLACH;

SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

O instrumento é composto de subescalas paralelas às do MBI originais, mas inclui

diferentes itens que se referem aos aspectos mais gerais, não sociais do trabalho. Tal

instrumento tem se mostrado estatisticamente  consistente,  desde que a amostra seja

selecionada aleatoriamente e em grande número  (DEMEROUTI ET AL. 2003; LINDBLOM

ET AL., 2006)

O MBI-GS totaliza 16 itens, compondo uma escala do tipo Likert que varia de 0 a 5

(indicando uma frequência  assim avaliada:  1-  Nunca;  2-  Raramente;  3-  Às  vezes;  4-

Frequentemente;  5-  Sempre)  A investigação das três dimensões na escala é feita  da

seguinte forma: Exaustão Emocional (EE) com seis variáveis, Cinismo (CI) com quatro

variáveis e Realização Profissional (ET) com seis variáveis. Considerando a relação entre

as frases e as dimensões, o MBI GS é dividido conforme apresentado no quadro a seguir.
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Quadro 2 – Relação entre frases e dimensões da síndrome

FRASE DIMENSÃO

Sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho Exaustão Emocional
Sinto-me esgotado no final de um dia de trabalho Exaustão Emocional
Sinto-me  cansado  quando  me  levanto  pela  manhã  e  preciso
encarar outro dia de trabalho

Exaustão Emocional

Trabalhar o dia todo é realmente motivo de tensão para mim Exaustão Emocional
Sinto-me acabado por causa do meu trabalho Exaustão Emocional
Sou menos entusiasmado com o meu trabalho Exaustão Emocional

Só desejo fazer meu trabalho e não ser incomodado Cinismo
Sou menos interessado no meu trabalho desde que assumi essa
função

Cinismo

Sou mais  descrente  sobre  a  contribuição de meu trabalho para
algo

Cinismo

Duvido da importância do meu trabalho Cinismo
Sinto-me entusiasmado quando realizo algo no meu trabalho Baixa  Realização

Pessoal
Realizo muitas coisas valiosas no meu trabalho Baixa  Realização

Pessoal
Posso efetivamente solucionar os problemas que surgem no meu
trabalho

Baixa  Realização
Pessoal

Sinto  que  estou  dando  uma  contribuição  efetiva  para  essa
organização

Baixa  Realização
Pessoal

Na minha opinião, sou bom no que faço Baixa  Realização
Pessoal

No meu trabalho, me sinto confiante de que sou eficiente e capaz
de fazer com que as coisas aconteçam

Baixa  Realização
Pessoal

Fonte: Maslach Burnout Inventory - População Geral (MBI-GS)

A partir do questionário aplicado, Maslach e Jackson (1986) dividem os sujeitos

pesquisados  de  acordo  com  os  níveis  leve,  moderado  e  alto  nas  três  dimensões

(exaustão, cinismo e baixa realização profissional), definindo a presença da Síndrome de

burnout pela ocorrência simultânea de níveis altos nas dimensões exaustão e cinismo e

níveis baixos para realização profissional. Todavia, Gil-Monte e Peiró (1997) recomendam

o estabelecimento de intervalos com base na escala de resposta, pois segundo eles o

método sugerido por Maslach e Jackson (1986) é redundante e leva sempre ao mesmo

resultado.

Em relação aos participantes da pesquisa, o Ministério Publico do Estado do Rio

Grande  do  Norte  (MPRN) contava,  quando da  aplicação  dos  questionários,  com 800

(oitocentos)  servidores  distribuídos  nas  seguintes  categorias:  Auxiliares  do  MPRN,

Técnicos  do  MPRN  e  Analistas  do  MPRN,  cargos  de  provimento  efetivo,  e,  ainda,
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Assistentes  Ministeriais  e  Assessores Jurídicos  Ministeriais,  cargos de provimento  em

comissão, não excluindo os cedidos ao MPRN, que podem ser oriundos do Estado ou dos

Municípios com formação média ou superior. Para uma população desse porte, com um

nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%, faz-se necessária uma amostra mínima

de 260 (duzentos e sessenta) participantes.

   Os ocupantes do cargo de Auxiliar do MPRN, de nível fundamental, podem ser

das seguintes áreas; motorista, limpeza e conservação e portaria. Os Técnicos do MPRN,

de nível médio, podem ser, Administrativo, Programação, Contabilidade, Manutenção e

Software,  Edificações,  Suporte  Técnico.  Já  os  Analistas  do MPRN,  de  nível  superior,

podem  ser  das  seguintes  áreas;  Administrativo  (qualquer  formação  superior),

Administração,  Engenharia  Civil,  Contabilidade,  Biblioteconomia,  Análise  de  Sistemas,

Diligência (Direito), Inteligência (Direito), Engenharia de Software, Redes, Segurança e

Conectividade,  Banco  de  Dados,  Engenharia  de  Segurança  do  Trabalho,  Arquitetura,

Serviço Social, Psicologia e Jornalismo, todos de provimento efetivo.

Com relação aos vínculos comissionados, tem-se os Assistentes Ministeriais, que

podem ser das áreas de; Assistência Social, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia

Agrônoma, Arquitetura. Os Assessores Jurídicos, como o próprio nome já sugere, são

bacharéis em Direito. Os demais cargos com vínculos comissionados são de Chefe de

Gabinete,  Diretor-Geral,  Diretor,  Gerente,  Chefe  de  Setor,  Presidente  da  Comissão

Permanente  de  Licitação,  Secretário  Especial,  Assessor  Especial,  Assessor  Técnico,

Coordenador de Operações de Segurança.

Por  fim,  há  servidores  oriundos  de  outros  órgãos  que  lhes  são  colocados  à

disposição, onde suas áreas são: Limpeza e Conservação, Professor, Vigilância, Polícia

Militar, Auxiliar Administrativo, Enfermagem, entre outros, todavia, há de se ressalvar que

muitos realizam atividades que divergem das realizadas em suas instituições de origem,

geralmente, executando serviços de secretaria.

A presente pesquisa se ateve aos colaboradores concursados, comissionados e

cedidos. A amostra foi definida por conveniência, tendo sido incluídos todos os servidores

das categorias acima descritas que se dispuseram a participar do estudo.

Inicialmente  foi  requerida a permissão para  desenvolver  o  estudo no Ministério

Público Potiguar, junto à Administração Superior, mediante requerimento formal, o qual

informava  do  que  se  tratava  a  pesquisa,  o  modo  de  captação  dos  dados,  e  o

comprometimento  da pesquisadora  com o sigilo  das informações que seriam obtidas.

Após a aprovação, a pesquisa teve início.
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Considerando  que  todos  os  servidores  do  MPRN  possuem  acesso  ao  e-mail

institucional,  o qual,  mediante Resolução nº 29/2014-PGJ/RN, de 14 de dezembro de

2014, se tornou o canal oficial para comunicação interna, foi encaminhado ao endereço

eletrônico dos servidores, mensagem informando sobre a pesquisa e o envio futuro do

questionário, com vistas a dar ciência, sensibilizar e buscar a adesão prévia. Em seguida,

contando com o suporte da Assessoria de Relações Públicas da Instituição, foi enviado ao

e-mail de cada um, link do questionário feito no Google Docs.

Uma  vez  encaminhado  o  questionário,  os  dados  obtidos  foram  submetidos  a

análises  estatísticas  descritivas  e  inferencial,  através  do programa SPSS –  Statistical

Package for the Social Sciences, de modo a obter um panorama acerca da incidência e

prevalência da Síndrome de burnout no âmbito do Ministério Publico Potiguar.

Aderiram à  pesquisa,  por  meio  virtual,  306  (trezentos  e  seis)  servidores,  e  no

tocante à única pergunta aberta do questionário, foi feita uma caracterização, dividindo as

respostas em três grandes grupos, sendo eles: Afeta positivamente a minha saúde, Afeta

negativamente a minha saúde e Não afeta a minha saúde, os quais foram subdivididos

em 13 (treze) subcategorias, o que facilitou a compreensão das respostas, que serão

mais a frente discutidas.

Finalizado  o  período  de  realização  da  coleta  de  dados  via  MBI-GS,  foram

entrevistados  seis  gestores  da  Instituição  que  ainda  não  haviam  respondido  ao

questionário. O critério adotado para a escolha foi garantir a representatividade de cada

uma das seis Diretorias que integram o MPRN. Assim, foi entrevistado um Diretor, dois

Gerentes e três Chefes de Setores, com a finalidade de ouvir deles as suas opiniões

sobre o seu ambiente laboral e questões de bem-estar e saúde. Após as entrevistas, foi

solicitado que cada um dos gestores respondesse às questões propostas no questionário

anteriormente enviado, e até então não respondido, o MBI- GS, com os seus 16 itens.

Com relação aos procedimentos e análises estatísticas, inicialmente, foi averiguada

a confiabilidade do instrumento por meio do alfa de Cronbach e da correlação item-total, o

que revelou resultados bons. Foram utilizados, ainda, estatística descritiva (média, desvio-

padrão e intervalos de frequência)  e para identificar  a  síndrome entre os sujeitos,  foi

adotada a análise de Cluster, e por fim, para relacionar as dimensões da patologia com os

fatores  sociodemográficos  e  funcionais,  fez-se  necessário  empregar  a  correlação

bivariada r de Pearson, Teste T e ANOVA.

Ao longo da investigação, algumas dificuldades foram vivenciadas, notadamente

relacionadas ao fator geográfico já que a Instituição estudada está presente em todo o
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estado,  o  que,  logisticamente  dificulta  o  contato  pessoal,  na  busca  pela  adesão  dos

servidores. Então, por isso, com a ajuda da Diretoria de Comunicação e do Setor de Bem-

Estar,  se  fez  necessário  insistir  na  divulgação  na  intranet,  tendo  o  questionário

permanecido como link fixo, além de notícia chamando as pessoas a colaborarem. 

É importante registrar que existia a pretensão de se realizar uma análise dos dados

registrados junto ao Setor de Bem-Estar (servidores afastados para tratamento de saúde,

cujas CIDs fossem da família “F”, aquelas que envolvem patologias psíquicas), porém, por

razões institucionais diretamente ligadas à ética no manuseio de tais dados, essa leitura

não foi possível. Entretanto, é fato que apesar das adversidades, informações importantes

foram obtidas, conforme dispostas no capítulo que segue.
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CAPÍTULO 3. A INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT NO MPRN: RESULTADOS

OBTIDOS

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos a partir da utilização dos

instrumentos propostos. Esta apresentação foi organizada de modo a descrever o perfil

sociodemográfico  e  funcional  dos  servidores  do  MPRN  e  a  incidência  da  síndrome,

conforme  aferido  pelo  MBI-GS,  bem como,  a  relação  por  ventura  existente  entre  as

variáveis. Por fim, são sintetizadas as informações conseguidas nas respostas à única

pergunta  aberta  do  questionário  e  aquelas  derivadas  da  entrevista  efetuada  com  os

gestores.

3.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO MPRN

Com  a  finalidade  de  delimitar  o  perfil  sociodemográfico  e  funcional  do  grupo

pesquisado (Objetivo específico 1), foram abordadas questões relacionadas à faixa etária,

gênero e estado civil. O quadro a seguir mostra a distribuição dos participantes conforme

os dados sociodemográficos coletados na pesquisa.

Quadro  3  -  Distribuição  dos  participantes  (n=  312),  segundo  as  características
sociodemográficas

VARIÁVEIS SÓCIODEMOGRÁFICAS SERVIDORES
GÊNERO N %

Masculino 133 42,6
Feminino 179 57,4

FAIXA ETÁRIA N %
Não informada 7 2,3
20 a 25 anos 3 1,00
26 a 30 anos 84 26,9
31 a 35 anos 101 32,4
36 a 45 anos 95 30,4
46 a 55 anos 21 6,7
Mais de 55 anos 1 ,3

ESTADO CIVIL N %
Solteiro(a) 107 34,3
Casado(a) ou convivente em união estável 185 59,3
Separado(a) ou divorciado(a) 16 5,1
Viúvo(a) 1 ,3
Outros 3 1,0

GRAU DE INSTRUÇÃO N %
Ensino Médio Completo 10 3,2
Superior Incompleto 10 3,2
Superior Completo 78 25,0
Pós-Graduando 36 11,5
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Pós-Graduado 178 57,1
Fonte: Dados da pesquisa.

A amostra se apresentou equilibrada quanto ao aspecto gênero, visto que 57,4%

dos participantes são do sexo feminino e 42,6% do sexo masculino. A faixa etária entre 31

e 35 anos foi a mais frequente da amostra (32,4%), seguida daqueles que têm idade entre

36 e 45 anos (30,4%). A menor frequência ficou com os que possuem mais de 55 anos de

idade, totalizando 0,3%.

Em relação ao estado civil, 5,1% são separados ou divorciados, 0,3% são viúvos,

enquanto que 1,0% optou pela opção “outros”. A grande maioria (59,3%) são casados ou

convivem com companheiros e 34,3% são solteiros.

Quanto  ao  grau  de  escolaridade  57,1% dos  respondentes  são  pós-graduados,

enquanto que 11,5% está com a pós-graduação em curso, 3,2% possui apenas o ensino

superior completo e 3,2% tanto possuem o ensino superior incompleto, quanto o ensino

médio completo.

O Quadro 4 a seguir  sintetiza os resultados obtidos que permitem elaborar um

perfil funcional dos respondentes. Nele está destacada a distribuição por área de atuação,

cargo ou função, tempo de serviço no MP e possível vinculo com outra instituição.

 

Quadro 4 - Distribuição dos participantes (n= 312), segundo as características funcionais

VARIÁVEIS FUNCIONAIS SERVIDORES
ÁREA DE ATUAÇÃO N %

Atividade-fim 205 65,7
Atividade-meio 107 34,3

CARGO/FUNÇÃO N %
Auxiliar do MPE 9 2,9
Técnico do MPE 114 36,5
Analista do MPE 50 16,0
Cedido de Nível Fundamental 3 1,0
Cedido de Nível Médio 10 3,2
Cedido de Nível Superior 4 1,3
Assessor Jurídico Ministerial 88 28,2
Assistente Ministerial 10 3,2
Assessor Técnico 2 ,6
Diretor 2 ,6
Gerente 3 1,0
Chefe de Setor 8 2,6
Função Gratificada 9 2,9

TEMPO DE MPRN N %
Até 1 ano 7 2,2
Entre 1 ano e 3 anos 67 21,5
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Entre 3 anos e 6 anos 115 36,9
Entre 6 anos e 10 anos 46 14,7
Mais de 10 anos 77 24,7

VÍNCULO COM OUTRA INSTITUIÇÃO N %
Sim 7 2,2
Não 305 97,8
Fonte: Dados da pesquisa.

O Ministério Público tem sua área-fim balizada nas atividades desempenhadas por

meus promotores e procuradores de Justiça cujas áreas de atuação variam entre criminal,

patrimônio público, infância e juventude, meio ambiente, inclusão, educação, consumidor

e  saúde.  Todavia,  para  dar  suporte  a  esta  atuação  na  área-fim,  inúmeros  são  os

servidores atuando na área-meio, notadamente desempenhando rotinas administrativas,

com vistas a manter a funcionalidade e continuidade do sistema. Assim, constatamos que

dos respondentes, 65,7% atua com a área-fim, enquanto que 34,3% atua com a área-

meio,  sendo que destes,  a  maior  incidência de respondentes foi  de Técnico do MPE

(36,5%) e de Assessores Jurídicos Ministeriais (28,2%), aqueles de provimento efetivo, e

estes de provimento em comissão.

Com relação ao tempo de vínculo com o MPRN, observa-se que 2,2% da amostra

tem menos de um ano no Órgão, enquanto que 21,5% tem entre um e três anos de

MPRN. Já, 36,9% possui entre três e seis anos de atuação, 14,7% entre seis e dez anos,

e 24,7% tem mais de dez anos. Frise-se que apesar de ter sido utilizado inicialmente o

lapso temporal de três anos na Casa, por ser o período do estágio probatório, nem todos

os  respondentes  se  submetem a  ele,  pois  são  puramente  comissionados.  Há  de  se

ressalvar também, que desde o mês de janeiro/2016 não há admissões no MPRN, dada a

situação fiscal do país, tendo sido realizadas apenas vacâncias de cargos, sem reposição.

Com a finalidade de aferir se os respondentes são servidores exclusivos do MPRN

lhes  foi  questionado  se  possuíam  outro(s)  vínculo(s).  Constatou-se  que  dos  312

respondentes,  apenas  sete  confirmaram  atuar  em  outro  órgão/empresa,  em

concomitância com o seu trabalho no Ministério Público.

Para este estudo foi verificada a consistência interna do instrumento utilizado, o

MBI-GS, empregando os Coeficientes Alfas de Crombach. Verificou-se, portanto, que os

fatores exaustão emocional e baixa realização pessoal apresentou uma boa consistência

interna,  com  resultados:  EE=  α  de  0,88  e  RP=  α  de  0,83,  tendo  o  fator  cinismo

apresentado uma consistência moderada, com CI= α de 0,79.

Paralelo  a  esta  análise,  foram aferidas a  média,  desvio-padrão e  intervalos  de
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frequência, conforme segue:

Quadro 5: Análises descritivas (média e desvio-padrão), intervalos de frequência e alfa de
Cronbach (testar a consistência interna) dos três fatores MBI-GS

Fatores  α M DP
Intervalos %

x≤2 2<x≤3 3<x≤4 x>4

SB

Exaustão Emocional 0,88 3,06 0,92 11,5 31,7 35,6 21,2
Cinismo 0,79 2,29 0,92 40,1 35,3 27,9 6,4
Baixa  Realização
Profissional

0,83 3,87 0,67 - 9,3 40,1 50,6

Fonte: Dados da pesquisa.

3.2 INDICATIVOS, POR DIMENSÃO, DA INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT NO

MPRN

Subdividindo os participantes em subgrupos, de acordo com seus escores através

da  análise  de  Cluster,  obteve-se neste  estudo 17  configurações  ou  combinações  da

manifestação da Síndrome de burnout.  A análise distribuiu a amostra de acordo com os

níveis baixo, médio e alto. O parâmetro adotado classificou escores médios que variam da

seguinte forma:

- entre 1,0 e 2,29 como resultado positivo, representando baixos riscos à síndrome,

quadro 6.

- entre 2,30 e 3,69 representa um resultado mediano, representando um estado de

alerta/situação limite para a burnout, quadro 7.

- entre 3,70 e 5,0 seria o resultado crítico à manifestação da patologia, quadro 8.

Fazendo  uma  leitura  da  primeira  combinação,  (quadro  6),  aquelas  em que  os

servidores estão menos tendentes ao acometimento da doença, tem-se que ela comporta

os escores baixo e médio nas dimensões exaustão e cinismo, e escores alto e médio para

baixa realização profissional. Nessas combinações estão agrupadas 66,02% da amostra

(208 sujeitos). É admirável que 11,53% dos trabalhadores (36 sujeitos) encontram-se nos

níveis  baixo de exaustão e cinismo, porém, alto  quanto  à realização profissional.  Em

outras palavras, os indivíduos, apesar de exaustos e tendentes a tratar o público e os

demais de forma despersonalizada, denotam uma satisfação profissional surpreendente.

Todavia, carece mencionar que 33,65% da amostra (105 sujeitos) encontram-se com nível

médio  na  dimensão  exaustão  emocional,  baixo  cinismo e  alta  realização profissional,

cenário  este que parcialmente ratifica a observação anterior,  diferenciando apenas no

caráter mediano da exaustão emocional.
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Quadro 6: Incidência da Burnout mesclando os escores – Primeira combinação

Incidência da Burnout
mesclando os escores

Configurações

1 2 3 4 5 6

Exaustão Emocional BAIXO MÉDIO MÉDIO BAIXO BAIXO MÉDIO

Cinismo BAIXO MÉDIO BAIXO BAIXO MÉDIO BAIXO

Baixa Realização
profissional

ALTO ALTO MÉDIO MÉDIO MÉDIO ALTO

Número dos
participantes (208/312)

36 34 17 10 4 107

Fonte: Dados da pesquisa.

A  segunda  combinação,  descriminada  no  quadro  7,  não  trata  daqueles

classificados nos níveis mais acentuados da patologia, porém merece ser exposta, pois

os  trabalhadores  destas  configurações  também  estão  passiveis  de  desenvolver  a

síndrome, já  que apresentam falência em uma das três dimensões.  As configurações

combinam os níveis  altos,  médios e baixos das dimensões da Síndrome de  burnout.

Nestas configurações encontram-se 32 trabalhadores (10,25%) da amostra, sendo que

todos apresentam uma alta  exaustão.  Merece atenção a situação de 6 trabalhadores

(1,92% da  amostra),  cuja  exaustão  se  manifestou em nível  alto,  o  cinismo de forma

mediana, enquanto que a realização profissional está baixa, mostrando uma tendência à

migração para níveis críticos. Enquanto que no outro extremo, 10 servidores, totalizando

3,20%  da  amostra,  estão  mais  próximos  ao  nível  mais  brando  da  manifestação  da

patologia, em que a exaustão apesar de alta, encontra um cinismo baixo, seguida de uma

realização profissional alta.

Quadro 7: Incidência da Burnout mesclando os escores – Segunda combinação

Incidência da Burnout mesclando
os escores

Configurações

7 8 9 10

Exaustão Emocional ALTO ALTO ALTO ALTO

Cinismo BAIXO MÉDIO BAIXO MÉDIO

Baixa Realização profissional ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

Número dos participantes (32/312) 10 10 6 6
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Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação a terceira combinação, evidenciada no quadro 8, são apresentadas

configurações nas quais o processo de desenvolvimento da síndrome encontra-se mais

acentuado e mais evidente, mesclando escores médio e alto para exaustão e cinismo, e

índices baixo, médio e alto para baixa realização profissional. Observa-se que 23,07% da

amostra (72 sujeitos) estão nesta combinação e destes, seis sujeitos (1,92%) alocados na

configuração 17, apresentam escores alto para exaustão e cinismo e baixa realização

profissional, considerando que Maslach e colaboradores (1986, 1999, 2001, 2005, 2009)

caracterizam esta situação como sendo a mais crítica da Síndrome de  burnout.  Outra

centralização  está  na  configuração  15,  em  que  7,69%,  24  sujeitos,  manifestam  alta

exaustão e cinismo, seguido de níveis moderados de baixa realização profissional.

Quadro 8: Incidência da Burnout mesclando os escores – Terceira combinação

Incidência da 
Burnout 
mesclando os 
escores

Configurações

11 12 13 14 15 16 17

Exaustão 
Emocional

MÉDIO ALTO ALTO MÉDIO ALTO MÉDIO ALTO

Cinismo MÉDIO MÉDIO ALTO ALTO ALTO MÉDIO ALTO

Baixa Realização
profissional

MÉDIO MÉDIO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO BAIXO

Número dos 
participantes 
(72/312)

20 15 4 2 24 1 6

Fonte: Dados da pesquisa.

De forma sintética, é possível extrair destas 17 configurações que, a distribuição

dos 312 servidores respondentes nas três combinações, tem-se que 208 fazem parte do

grupo 1, aquele com baixa propensão à doença. Em um nível intermediário, 32 estão mais

propensos (segunda combinação), enquanto que 72 servidores estão mais suscetíveis ao

desenvolvimento da doença (terceira combinação, e em suas diferentes configurações),

sendo  que  seis  têm  grandes  chances  de  serem  acometidos  pela  doença,  dada  a

incidência das dimensões manifestadas.

No tocante as correlações entre os fatores do MBI-GS, foi utilizado o padrão abaixo

para interpretá-los:
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Valor de ƿ (+ ou -) Interpretação

0.00 a 0.19 Correlação bem fraca
0.20 a 0.39 Correlação fraca
0.40 a 0.69 Correlação moderada
0.70 a 0.89 Correlação forte
0.90 a 1.00 Correlação muito forte

Detectou-se  uma  inconsistência  relacionada  com  a  interdependência  dos  três

fatores da síndrome no modelo tridimensional, uma vez que Maslach e Jackson (1986)

enfatizam sua independência. 

Na verdade, foram encontradas correlações moderadas, principalmente entre as

dimensões exaustão emocional e cinismo. O fator realização profissional, por sua vez, se

correlacionou de forma negativa com os demais fatores (exaustão e cinismo).

Quadro 9: Correlação entre os fatores da síndrome de burnout

CORRELAÇÕES ENTRE OS FATORES
DA SÍNDROME DE BURNOUT

Fatores da Síndrome de burnout

Exaustão
Emocional Cinismo

 Realização
Profissional

Dimensões
da

Síndrome
de Burnout

Exaustão 
Emocional

Coeficiente
Pearson

1 0,69(**) -0,43(**)

Cinismo
Coeficiente

Pearson
0,69(**) 1 -0,60(**)

Baixa 
Realização 
Profissional

Coeficiente
Pearson -0,43(**) -0,60(**) 1

**Correlações são significantes ao nível de 0,01.
Fonte: Dados da pesquisa.

Utilizando a medida de Alfa de Cronbach com o objetivo de avaliar a consistência

do instrumento e dos seus fatores (SOUZA, 2011), constatou-se que exaustão emocional

(α de 0,88) e realização pessoal (α de 0,83) possuíam uma boa consistência interna,
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enquanto que a dimensão cinismo se mostrou moderada (α de 0,79).  Paralelo a esta

verificação,  percebeu-se  a  média  e  o  desvio-padrão  das  dimensões  onde  a  baixa

realização pessoal apresentou uma maior média (3,87), com desvio-padrão de 0,92, igual

ao da exaustão emocional, ambos maiores do que o do cinismo, denotando portanto que

a dimensão com maior frequência também possui um maior grau de dispersão.

3.3 A RELAÇÃO ENTRE OS FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E FUNCIONAIS E AS

DIMENSÕES DA SÍNDROME

Serão mostradas as relações por fator, com a finalidade de facilitar a compreensão.

Para isto, foi feito uso de duas ferramentas estatísticas, o teste T de Student (utilizado

quando  a  hipótese  possuía  duas  amostras)  e  a  ANOVA,  (quando  extrapolado  este

número). Assim, a análise estatística utilizou o teste T para gênero, lotação e vínculo, e a

ANOVA para os casos de idade, estado civil, escolaridade, cargo e tempo de serviço. A

seguir, os resultados obtidos a partir da análise:

> Gênero

Observou-se uma homogeneidade das variáveis quando se comparou a exaustão

emocional entre as mulheres e os homens, como mostra o teste de Levene (p= 0,805).

Porém, o número de graus de liberdade e a probabilidade de significância do teste T,

considera p<0,013 inferior (α=0.05). Deste modo, rejeita-se a hipótese de igualdade das

médias dos dois grupos. Assim, constata-se que, as médias do fator exaustão emocional

são significativamente diferentes entre mulheres e homens. Já para os demais fatores,

não houve diferenças significativas entre as médias entre mulheres e homens.

Quadro 10: Incidência da Burnout por sexo.

Sexo N M DP
Teste de
Levene

teste-t

p t p
Exaustão
Emocional

Feminino 179 2,95 0,91
0,805

-
2,475460

0,013
Masculino 133 3,20 0,91

Cinismo
Feminino 179 2,22 0,88

0,248
-

1,489934
0,137

Masculino 133 2,38 0,96
Baixa

Realização
Profissional

Feminino 179 3,89 0,62
0,068 0,539037 0,590

Masculino 133 3,84 0,72

Fonte: Dados da pesquisa.



62

> Lotação

Neste quesito, não houve diferenças significativas nos escores médios referentes à

lotação, atividade-fim e meio e as dimensões investigadas.

Quadro 11: Incidência da Burnout por lotação.

Lotação N M DP
Teste de
Levene

teste-t

p t p
Exaustão
Emocional

Atividade-fim 205 3,05 0,93
0,369 -0,235 0,814

Atividade-meio 107 3,07 0,88

Cinismo
Atividade-fim 205 2,25 0,93

0,581 -0,912 0,362
Atividade-meio 107 2,35 0,88

Baixa
Realização
Profissional

Atividade-fim 205 3,89 0,62
0,115 0,732 0,465

Atividade-meio 107 3,83 0,74

Fonte: Dados da pesquisa.

> Outro vínculo

Assim  como  o  detectado  em  lotação,  não  houve  diferenças  significativas  nos

escores médios referentes a outro vínculo empregatício.

Quadro 12: Incidência da Burnout por vínculo externo e interno.

Tem vínculo empregatício com
outra instituição ou empresa

N M DP
Teste de
Levene

teste-t

p t p

Exaustão
Emocional

Possui vínculo 7 3,05 0,93
0,973

0,37
6

0,707Não  possui
vínculo

305 3,07 0,88

Cinismo
Possui vínculo 7 2,25 0,93

0,479
0,70

9
0,479Não  possui

vínculo
305 2,35 0,88

Baixa
Realização
Profissional

Possui vínculo 7 3,89 0,62
0,274

-
0,72

9
0,466Não  possui

vínculo
305 3,83 0,74

Fonte: Dados da pesquisa
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> Idade

Neste ponto, para utilização do teste Post Hoc foi preciso excluir o único caso da

opção “6= Mais de 55 anos”, pois o teste não consegue realizar uma análise de um caso

único.

No  tocante  à  dimensão  exaustão  emocional  e  idade,  verifica-se  que  os

trabalhadores entre 36 e 46 anos estão mais exauridos. No entanto, com F=2,47 (p=0,032

< α=0.05), se rejeita a hipótese de igualdade das médias das seis categorias de idade.

Por  intermédio  do  teste  de  comparação  múltipla  Bonferroni,  não  foi  identificado  o(s)

grupo(s) que difere(m). Já com relação a dimensão cinismo, o grupo que difere está no

intervalo de idade entre 26 e 30 e entre 36 e 45 anos (0,018 < α=0.05). Diferente das

demais,  a  realização  profissional  apresenta  homogeneidade,  com F=2,99  (p=0,291  >

a=0.05).

Quadro 13: Incidência da Burnout por idade.

Burnout Idade Nº Média DP ANOVA

Exaustão

Emocional

Entre 20 e 25 anos 3 2,27 0,67

F=2,47;

p=0,032.

Entre 26 e 30 anos 84 2,87 1,00
Entre 31 e 35 anos 101 3,08 0,87
Entre 36 e 45 anos 95 3,25 0,88
Entre 46 e 55 anos 21 3,12 0,81
Não informada 7 2,57 0,68
Total 311 3,06 0,91

Cinismo

Entre 20 e 25 anos 3 1,41 0,28

F=2,99;

p=0,012.

*0,018 <

α=0.05

Entre 26 e 30 anos* 84 2,11 0,94
Entre 31 e 35 anos 101 2,24 0,89
Entre 36 e 45 anos* 95 2,56 0,92
Entre 46 e 55 anos 21 2,22 0,84
Não informada 7 2,10 0,47
Total 311 2,29 0,92

Baixa

Realização

Profissional

Entre 20 e 25 anos
4,11 0,09

F=1,23; p=0,291.

F=1,23; 
p=0,291.

Entre 26 e 30 anos 84 3,93 0,64
Entre 31 e 35 anos 101 3,93 0,57
Entre 36 e 45 anos 95 3,76 0,69
Entre 46 e 55 anos 21 3,71 1,02
Não informada 7 4,07 0,69
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Total 311 3,87 0,67
Fonte: Dados da pesquisa

> Estado civil

Assim como no fator idade, neste caso também foi necessário fazer uma exclusão

de dados para suceder com o teste  Post Hoc.  Foi  portanto excluído o único caso da

opção “4=Viúvo”, pois o teste não consegue realizar uma análise de um caso único. Mas,

diferente do caso anterior,  ao  comparar  as médias das três dimensões da  burnout e

estado civil, constatou-se que elas são iguais (p > 0.05).

Quadro 14: Incidência da Burnout por estado civil.

Burnout Estado civil Nº
Médi

a
DP ANOVA

Exaustão

Emocional

Solteiro(a) 107 2,97 1,00

F=0,656;

p=0,580.

Casado(a) ou convivente em 
união estável

185 3,11 0,87

Separado(a) ou divorciado(a) 16 3,18 0,81
Outros 3 2,94 1,00
Total 311 3,06 0,91

Cinismo

Solteiro(a) 107 2,16 0,95

F=1,39;

p=0,245.

Casado(a) ou convivente em 
união estável

185 2,35 0,88

Separado(a) ou divorciado(a) 16 2,51 1,03
Outros 3 2,00 1,29
Total 311 2,29 0,92

Baixa

Realização

profissional

Solteiro(a) 107 3,99 0,66

F=2,48;

p=0,061.

Casado(a) ou convivente em 
união estável

185 3,79 0,67

Separado(a) ou divorciado(a) 16 3,83 0,54
Outros 3 4,38 0,78
Total 311 3,87 0,67

Fonte: Dados da pesquisa

> Escolaridade

Os  fatores  exaustão  e  cinismo apresentaram  médias  iguais.  Já  realização

profissional obteve p-valor menor que < α=0.05. Deste modo, se rejeita a hipótese de

igualdade  dos  cinco  grupos.  O  teste  de  Bonferroni  não  identificou  o(s)  grupo(s)  que
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difere(m).

Quadro 15: Incidência da Burnout por escolaridade.

Burnout Nível escolar Nº Média DP ANOVA

Exaustão

Emocional

Ensino Médio 
Completo

10 3.18 0.89

F=0,75; p=0,555.
Superior Incompleto 10 3.50 0.73
Superior Completo 78 3.09 0.95
Pós-graduando 36 2.99 0.95
Pós-graduado 178 3.02 0.91
Total 312 3.06 0.92

Cinismo

Ensino Médio 
Completo

10 2.85 0.69

F=1,19; p=0,313

Superior Incompleto 10 2.45 0.82
Superior Completo 78 2.31 0.92
Pós-graduando 36 2.33 1.05
Pós-graduado 178 2.23 0.90
Total 312 2.29 0.92

Baixa

Realização

Profissional

Ensino Médio 
Completo

10 3.36 0.71

F=2,94; p=0,021.
Superior Incompleto 10 3.41 0.80
Superior Completo

78
3.92

0.66

Pós-graduando 36 3.84 0.69
Pós-graduado 178 3.90 0.64
Total 312 3.87 0.67

Fonte: Dados da pesquisa

> Cargo

Rejeita-se a hipótese de igualdade para os fatores exaustão e cinismo, já que o p-

valor  <  α=0.05.  Entretanto,  o  teste  de  Bonferroni  não  identificou  o(s)  grupo(s)  que

difere(m.)  Já  a baixa realização profissional  apresentou-se  médias hegemônicas,  com

F=1,04 (p=0,406 > 0.05).

Quadro 16: Incidência da Burnout por cargo.

Burnout Cargo Nº Média DP ANOVA
Auxiliar do MPE 9 3.18 0.80
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Exaustão

Emocional

F=2,53;

p=0,003.

Técnico do MPE 114 3.25 0.97
Analista do MPE 50 3.02 0.81
Cedido de Nível 
Fundamental

3 2.44 0.19

Cedido de Nível Médio 10 3.36 0.53
Cedido de Nível 
Superior

4 3.20 0.71

Assessor Jurídico 
Ministerial

88 2.88 0.96

Assistente Ministerial 10 3.16 0.43
Assessor Técnico 2 2.58 0.58
Diretor 2 2.00 0.00
Gerente 3 1.83 0.44
Chefe de Setor 8 2.27 0.60
Função Gratificada 9 3.57 0.78
Total 312 3.06 0.92

Cinismo

Auxiliar do MPE 9 2.61 0.80

F=2,37;

p=0,006.

Técnico do MPE 114 2.46 0.99
Analista do MPE 50 2.43 0.88
Cedido de Nível 
Fundamental

3 2.33 0.14

Cedido de Nível Médio 10 2.70 0.57
Cedido de Nível 
Superior

4 1.68 0.37

Assessor Jurídico 
Ministerial

88 2.05 0.87

Assistente Ministerial 10 2.00 0.78
Assessor Técnico 2 1.75 0.35
Diretor 2 1.37 0.17
Gerente 3 1.66 0.52
Chefe de Setor 8 1.56 0.22
Função Gratificada 9 2.66 0.98
Total 312 2.29 0.92

Baixa

Realização

profissional

Auxiliar do MPE 9 3.55 0.75 F=1,04;

p=0,406.
Técnico do MPE 114 3.83 0.77
Analista do MPE 50 3.81 0.64
Cedido de Nível 
Fundamental

3 4.44 0.38

Cedido de Nível Médio 10 3.76 0.61
Cedido de Nível 
Superior

4 3.95 0.36

Assessor Jurídico 
Ministerial

88 3.88 0.56
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Assistente Ministerial 10 4.00 0.35
Assessor Técnico 2 4.66 0.47
Diretor 2 4.41 0.35
Gerente 3 3.94 0.67
Chefe de Setor 8 4.22 0.53
Função Gratificada 9 4.01 0.82
Total 312 3.87 0.67

Fonte: Dados da pesquisa

> Tempo de serviço no MPRN

Constatou-se que as médias no fator exaustão emocional diferem entre os grupos,

com F=8,52 (p<0,001),  e  através do teste  de Bonferroni  foi  possível  identificar  essas

diferenças. As dimensões cinismo e realização profisional apresentam médias iguais, com

F=2,01 (p=0,092) e F=1,01 (p=0,385), respectivamente.

Quadro 17: Incidência da Burnout por tempo de serviço.

Burnout Tempo de serviço Nº Média DP ANOVA

Exaustão
Profissional

Até 1 ano* 7 1.92 0.55 F=8,52; p<0,001.
*Até 1 ano:
Entre 3 e 6 anos 
(p=0,003); Entre 6 e 10 
anos (p=0,035); e Mais 
de 10 anos (p=0,001).
**Entre 1 ano e 3 anos:
Entre 3 e 6 anos 
(p=0,004); e Mais de 10 
anos (p<0,001)

Entre 1 ano e 3 
anos**

67 2.69 1.01

Entre 3 e 6 anos 115 3.18 0,78
Entre 6 e 10 anos 46 2.97 0,97
Mais de 10 anos 77 3.35 0,84
Total

312 3.06 0,92

Cinismo

Até 1 ano 7 1.64 0.45

F=2,01; p=0,092

Entre 1 ano e 3 anos 67 2.16 1.02
Entre 3 e 6 anos 115 2.30 0.82
Entre 6 e 10 anos 46 2.23 0.98
Mais de 10 anos 77 2.47 0.93
Total 312 2.29 0.92

Baixa

Realização

Profissional

Até 1 ano 7 3.95 0.47 F=1.01; p=0,385.
Entre 1 ano e 3 anos 67 3.88 0.66
Entre 3 e 6 anos 115 3.92 0.51
Entre 6 e 10 anos 46 3.93 0.73
Mais de 10 anos 77 3.74 0.83
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Total 312 3.87 0.67
Fonte: Dados da pesquisa

3.4 O IMPACTO DO TRABALHO NO MP SOBRE A SAÚDE: SÍNTESE DAS RESPOSTAS

A QUESTÃO ABERTA

O instrumento aplicado contou com uma pergunta aberta, a qual questionava a

influência  do  trabalho no  MPRN sobre  a  saúde,  tendo  sido  apresentada  da seguinte

forma:  “Use  este  campo  para  expor,  caso  queira,  como  o(a)  senhor(a)  percebe  os

impactos do trabalho que exerce na sua saúde e bem-estar.” Dos 312 (trezentos e doze)

respondentes,  119  (cento  e  dezenove)  servidores  fizeram  alguma  consideração  na

pergunta aberta, que não era obrigatória para concluir o questionário.

As  respostas  foram  categorizadas  visando  a  sua  melhor  compreensão.

Inicialmente, foi feita uma classificação em três grandes grupos (Afeta positivamente a

minha saúde, Afeta negativamente a minha saúde e Não afeta a minha saúde), os quais

foram subdivididos em categorias distintas, conforme apresentado no quadro a seguir:

Quadro 18: Categorização das respostas à pergunta aberta

CATEGORIA QUANTIDADE DE
RESPONDENTES

NÃO AFETA A MINHA SAÚDE 2
AFETA POSITIVAMENTE A MINHA SAÚDE 21
- Satisfação e entusiasmo 15
- Convívio com seus pares 5
- Se sente útil 1
AFETA NEGATIVAMENTE A MINHA SAÚDE 125
- Carga horária extensa 59
- Fatores físicos 22
- Fatores psíquicos 9
- Falta de ginástica laboral 2
- Convívio ruim com os seus pares 2
- Falta de reconhecimento e pressão da administração superior 20
- Insegurança na manutenção do cargo 2
- Falta aperfeiçoamento funcional 1
- Não cita como afeta negativamente 5
- Desigualdade na distribuição de atividades 3
TOTAL 148
Fonte: Dados da pesquisa

É importante frisar que, apesar de ter havido 119 (cento e dezenove) respondentes,

houve situações em que em uma mesma resposta, eram pontuados aspectos positivos e

negativos, os quais precisaram ser desmembrados para que fosse possível  garantir  o
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registro e a frequência, a fim de refletir as opiniões dos servidores do MPRN em relação

ao trabalho desempenhado e a sua saúde.

Para  efeito  ilustrativo,  tem-se  as  seguintes  frases  que  assinalam  os  impactos

positivos: “A sensação de dever cumprido ao solucionar um problema da cidade, de um

paciente, de uma escola, de informar e esclarecer uma pessoa, não tem igual, faz muito

bem e gosto disso.” 

Os pontos negativos são ilustrados por respostas como: “O clima organizacional

dentro do meu setor é bastante satisfatório. Porém, as posturas adotadas pela adm (sic)

superior  da  instituição  influenciam negativamente  no ânimo e  motivação de  todos os

servidores, como é observado por muitos em conversas informais.” Observa-se que há

uma  predominância  relacionada  à  arquitetura  hierárquica  administrativa:  “o  que

desestimula o trabalho, são questões da esfera administrativa, no que diz respeito a carga

horária  e  justificativas de faltas,  retirando o poder  da  chefia  imediata,  que é  o maior

interessado no meu trabalho e plena conhecedora direta da realidade do serviço, que

acabam por desmerecer a dedicação e o esforço que faço pelo exato cumprimento da

função ministerial.”

Dentre os servidores que responderam que o trabalho afeta negativamente a sua

saúde, percebe-se que são muitas as queixas relacionadas à carga horária (59 pessoas

citaram este ponto). Dentre as respostas mais recorrentes, uma chamou a atenção: “O

que me esgota, não é o trabalho em si, mas sim a carga horária diária trabalhada e a

pressão  exercida  pelo  controle  total  que  a  instituição  possui  sobre  meu  horário  de

trabalho.” Ou seja, o servidor em questão não sente esgotamento, dimensão sinalizada

pela Síndrome de  burnout,  pela natureza do trabalho que desempenha, mas é a sua

carga horária que o desgasta. Ainda em relação à carga horaria, observa-se o impacto

deste  fator  na  administração  do  ritmo  de  trabalho:  “Dependendo  da  tarefa,  esta  é

executada de forma lenta,  pois  corre-se o risco de ficar  sem ter  o  que fazer  depois.

Exemplo: quando o destinatário da sua tarefa não cumpre o mesmo horário que você, por

ter liberdade de fazer o horário que desejar”. 

 Os fatores físicos e ergonômicos foram indicados por  22 servidores como um

aspecto negativo. Algumas falas se destacam: “o adicional de insalubridade precisa ser

pago”, “a exposição a poeiras de obras no trabalho aguçaram minhas crises alérgicas”, “O

trabalho é exaustivo,  tendo em vista  que passamos muitas horas sentados e,  muitas
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vezes, não temos como manter uma postura adequada para utilizar o computador durante

todo o expediente de trabalho.”

Queixas relativas à falta de reconhecimento e pressão da administração superior

foram aspectos citados como pontos negativos por 20 servidores (terceiro ponto mais

citado).  Outro  aspecto  que  se  destaca  é  a  insegurança  na  manutenção  do  vínculo

empregatício, conforme pode ser observado no seguinte relato: “A carga horária, somada

à  própria  pressão  decorrente  do  mister  ministerial,  somada  ao  recorrente  receio  de

exoneração (decorrente mais de cobranças pessoais e, agora, de razão orçamentária, do

que cobrança da chefia) acabam por gerar (em mim) sobrecarga emocional e demasiado

estresse.”,  preocupação  esta,  presente  mais  frequente  nos  servidores  com  vínculo

puramente comissionado.

3.5 A PERSPECTIVA DOS GESTORES: SÍNTESE DAS ENTREVISTAS

O Ministério Público do Rio Grande do Norte possui em seu quadro funcional seis

Diretores  subordinados  a  uma  Diretoria-Geral  (que  seria  uma  sétima  diretoria),  oito

Gerentes e 18 (dezoito) Chefes de Setor. A fim de obter dados mais aprofundados, foram

entrevistados seis gestores, um de cada Diretoria,  os quais,  norteados por um roteiro

organizado em oito questões gerais, emitiram suas opiniões sobre o seu ambiente laboral

e a sua saúde física e psíquica (ANEXO 02). No Quadro 19 são apresentados os dados

relativos ao perfil dos chefes entrevistados:

Quadro 19 – Perfil dos entrevistados

Cargo: Diretor - 2
Gerente - 1
Chefe de Setor - 4

Vínculo efetivo: Sim - 2
Não - 4

Tempo na função: Até 12 meses - 2
Entre 12 meses e 36 meses - 2
Mais de 36 meses - 2

Quantitativo  de  unidades
vinculadas ao gestor:

Até 1 unidade - 4
Entre 1 e 3 unidades - 1
Mais de 3 unidades - 1

Quantitativo  de  servidores Até 10 servidores - 5
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vinculados ao gestor: Entre 10 e 20 servidores - 0
Mais de 20 servidores - 1

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Ao serem questionados sobre como era o trabalho no MPRN, por unanimidade,

afirmaram que desempenham funções desafiadoras, que envolvem problemas diários a

serem  resolvidos,  mas  há  uma  busca  constante  para  entregar  aquilo  que  lhes  é

demandado.

Foi citado por um entrevistado o quadro de desmotivação da equipe (identificado

assim que assumiu a unidade), e aos poucos, trazendo práticas da iniciativa privada, e

com  a  ajuda  de  unidades  superiores,  o  cenário  estava  sendo  alterado,  passando  a

imprimir uma ideia de integração permanente.

A carga horária atualmente vigente de 8 horas diárias de segunda-feira a quinta-

feira, e de 7 horas diárias nas sextas-feiras, foi citada como possível e viável, tendo sido,

todavia, reiterado por, pelo menos, três entrevistados, a necessidade de extrapolá-la a fim

de dar conta das atribuições que lhes são delegadas. Nesta altura, é importante frisar que

quando questionados se estes horários extrapolados não gerariam uma carga negativa

física  e emocional,  quatro  entrevistados citaram que a  sazonalidade característica  da

obrigação em fazer hora-extra em outros momentos eram compensadas com um trabalho

mais  ameno,  tranquilo  e  valorizado  (“os  esforços  desgastantes  de  trabalhar  até  mais

tarde,  são  compensados  com  premiações  até  em  eventos  nacionais,  e  isso  é

gratificante.”).

Ainda nesta temática, um dos entrevistados citou o grande montante de atividades

que  lhes  são  delegadas  como  sendo  reflexo  de  uma  má  distribuição  de  tarefas  e

atribuições e que,  havendo um redimensionamento de funções,  é  possível  pensar  no

emprego  de  servidores  para  a  realização  delas,  que  hoje  lhes  são  integralmente

demandadas,  refletindo  claramente  a  necessidade  de  uma  maior  justiça  laboral,

materializada em uma redistribuição  de funções e  tarefas,  o  que  culminaria  em uma

menor carga para o executor, que atualmente é uno, preservado a sua saúde.

Nenhum  dos  entrevistados  chegou  a  se  afastar  para  tratamento  de  saúde

decorrente de práticas laborais, conforme afirmaram. Quando questionados se já sentiram

a necessidade de procurar ajuda profissional para tratar possíveis patologias decorrentes

de trabalho, apenas um sinalizou seu mal estar e o interesse em buscar ajuda com vistas



72

a cuidar da sua saúde dada a alta carga demanda pelo seu trabalho (“hoje sinto que estou

chegando ao meu limite do aceitável e já penso em buscar me afastar, ante quadro de

insônia”). Os entrevistados citaram que fazem um esforço pessoal contínuo para evitar

adoecer em função do trabalho, tendo sido citada principalmente a prática de atividades

físicas (musculação, surf, artes maciais) como estratégia utilizada.

Quanto  ao  questionamento  acerca  do  afastamento  para  tratamento  de  saúde

supostamente decorrente de fatores laborais entre os servidores que compõem as suas

respectivas equipes, apenas um gestor informou que mensalmente tem baixa de pessoal

(um a dois, de uma equipe composta por nove servidores), todos em licenças decorrentes

de problemas com a insalubridade da sala em que atuam. Outro entrevistado citou que,

apesar de não ter dados oficiais sobre os afastamentos para tratamento de saúde, sabe

(em função de conversas com servidores e colegas ocupantes de cargos em comissão)

que as queixas relacionadas ao esgotamento físico e/ou mental são frequentes, mas as

altas  demandas  e  a  constante  necessidade  do  trabalho  (frequentes  situações  de

sobreaviso),  os  fazem  repensar  sobre  procurar  ajuda,  o  que  nunca  acontece,  pois

colocam o trabalho em primeiro lugar.

A grande maioria dos entrevistados acredita que faz a diferença na função que

atualmente  exerce,  pois  são  capazes  de  superar  problemas  e  oferecer  produtos  e

serviços mais racionais, mesmo que, em alguns casos, projetos e esforços não sejam

valorizados, pois não são a prioridade da Administração Superior. Neste ponto, apenas

um entrevistado disse que não acredita que o seu trabalho faz a diferença (se sente

fazendo  um  trabalho  administrativo,  corriqueiro  e  sem  grandes  desafios,  sendo  que

algumas posturas de seus superiores frustram as suas expectativas junto à Instituição).

É importante frisar que, apesar de os entrevistados, por razões éticas, não serem

identificados, um deles necessita de tal identificação, pois trata-se da Chefia do Setor de

Bem-Estar,  unidade  diretamente  responsável  pela  gerência,  desenvolvimento  e

implantação de programas voltados à prevenção e correção de patologias ligadas ao

trabalho no MPRN, dentre outras atribuições.

Foi  necessária  uma  entrevista  com  a  responsável  pelo  setor  com  vistas  a

comprovar se há casos de afastamentos registrados de servidores com a Síndrome de

burnout, e a resposta obtida foi negativa. Ou seja, não há, oficialmente, nos registros do

Setor de Bem-Estar do MPRN, qualquer servidor que teve ou tenha tido a Síndrome de
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burnout. Todavia, há o acompanhamento de funcionários com afastamentos registrados

em função de patologias incluídas na categoria F do Cadastro Internacional de Doenças

(CID F), que inclui as doenças psíquicas. Ainda, segundo a entrevistada, há registros de

servidores em tratamento psicométrico,  ou seja,  que agem preventivamente,  a fim de

evitar o adoecimento.

Foi  possível  absorver  das  entrevistas  que,  caso  um  gestor  no  MPRN

desenvolvesse a Síndrome de burnout, era provável que ele não mais estivesse no cargo,

pois as suas atitudes entregariam a sua situação de saúde, além de afetar as relações

com os  seus  pares  e  subordinados,  refletindo  em  uma  produtividade  não  desejável,

corroborando  com  a  sua  não  permanência  no  desempenho  das  suas  atribuições,

deixando  clara  a  cultura  tendente  à  subnotificação  de  patologias,  favorecida  pelo

sentimento de que o gestor tem que está sempre apto às pressões diárias não podendo

ser acometido por doenças, o que poderia supor fragilidade para ocupar o cargo, e pela

manutenção deste, este perfil não pode ser transparecido.
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CAPÍTULO  4.  IMPACTOS  DO  TRABALHO  SOBRE  A  SAÚDE  E  BEM-ESTAR
PSÍQUICO: ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

A Síndrome de  burnout figura entre as enfermidades ocupacionais de natureza

psicológica que mais afetam os trabalhadores nos dias de hoje. Este estudo objetivou

investigar a sua incidência no contexto de trabalho dos servidores do Ministério Público

Potiguar  e  neste  capítulo  discute-se,  à  luz  das  referências  teóricas,  os  achados  da

pesquisa.  A  análise  empreendida  foi  estruturada  de  modo  a  destacar  os  objetivos

inicialmente  propostos,  quais  sejam,  efetuar  uma  caracterização  sociodemográfica  e

funcional  dos  servidores  efetivos,  cedidos  e  comissionados  do  Ministério  Público

Potiguar, verificar em que medida cada uma das três dimensões (exaustão emocional,

cinismo e baixa realização pessoal no trabalho) da síndrome está presente na amostra

estudada e aferir se há relação entre as varáveis sociodemográficas e funcionais e as

dimensões encontradas.

. No  que  se  refere  à  caracterização  do  perfil  sociodemográfico  e  funcional  dos

funcionários, a partir de uma análise baseada na estatística descritiva das respostas junto

ao instrumento  utilizado na pesquisa,  observa-se  que os  servidores,  em sua maioria,

encontram-se na faixa etária de 31 a 45 anos (62,8%), o que equivale ao momento tido

como de grande capacidade produtiva  e  maior  adaptação ao trabalho.  Golveia,  et  al

( 2008, p. 467) afirmam que “a relação entre idade e bem-estar sugere que, com o avanço

da  idade,  as  emoções  parecem  ser  mais  bem  reguladas,  ou  seja ,  os  indivíduos  já

conseguem maximizar os afetos positivos e minimizar os negativos, fato que promoveria

maior adaptação aos eventos da vida e proporcionaria sentimentos de bem-estar”.

No  âmbito  do  MPRN,  percebeu-se  uma  considerável  predominância  do  sexo

feminino  em  relação  aos  homens  que  aderiram  à  pesquisa.  O  aumento  do  gênero

feminino está centrado em diversos determinantes sócio-históricos que contribuem com a

inserção  feminina  nos  setores  ocupacionais.  Até  a  década  de  60,  as  mulheres  eram

criadas prioritariamente para o papel de mãe e dona de casa, enquanto que os homens

eram os provedores do lar. Hoje, as mulheres se consolidam no mercado de trabalho e

invertem-se  os  papéis,  deixando  o  homem  de  ser  o  principal  mantenedor  financeiro

(CARNEIRO, 2010).

No tocante ao estado civil dos servidores, é considerável a quantidade de sujeitos

casados  ou  convivendo  em  união  estável,  o  que  significa  59,3%  da  amostra.  O
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relacionamento conjugal está associado à segurança, à qualidade de vida e à saúde. Para

Norgren  et  al.  (2011)  a  manutenção  de  relacionamentos  íntimos  é  um dos  aspectos

centrais da vida adulta e a qualidade dos mesmos tem implicações não só na saúde

mental, mas também na saúde física e profissional de homens e mulheres. 

 O nível  de qualificação dos servidores do MP é alto e entre os respondentes,

57,1%  são  pós-graduados  (especialização,  mestrado  ou  doutorado).  O  estímulo  à

progressão na carreira, assim como a obrigatoriedade especificada no Regimento Interno

de a instituição destinar anualmente uma carga horária mínima para o aperfeiçoamento

funcional  dos seus servidores visando garantir  um quadro de pessoal  bem preparado

tecnicamente,  mediante  qualificação,  contribui  para  este  percentual.  Jesus  (2002)

evidencia  a  importância  da  qualificação profissional  dos trabalhadores,  visto  que esta

pode torná-los mais eficazes no confronto com fatores estressores, pois a aquisição de

competências  pode está diretamente  ligada à  autoconfiança.  Já  Maslach  et  al (2001)

defendem que a Síndrome de burnout surge como uma resposta crônica aos estressores

interpessoais ocorridos na situação laboral, sendo mais comum entre jovens e pessoas

com um maior nível de escolaridade, pois estes podem ser qualificados mas se veem

diante  de  falta  de  oportunidades  para  o  desenvolvimento  pessoal,  e  isso  pode  ser

frustrante.

Com relação ao cargo ocupado, a maioria dos respondentes (64,7%), em que são

Técnicos do MPE (36,5%) ou Assessores do MPE (28,2%). Saliente-se que estes dois

cargos são os predominantes na instituição (os Técnicos tem vínculo efetivo, enquanto

que Assessores são comissionados), podendo variar entre puramente comissionados, ou

efetivos que acumulam função de assessoria. 

Um dado que chamou a atenção foi a baixa adesão dos gestores/administradores

(que também podem ser  puramente  comissionados,  bem como efetivos  em cargo de

gestão). Apenas 4,2% (Diretor 0,6%, Gerente 1,0%, Chefe de Setor 2,6%) aderiram à

pesquisa, o que pode explicar o baixo índice de queixas relacionadas à saúde e ao bem-

estar,  e mesmo a ausência de registros de casos da  burnout,  uma vez que, segundo

Stoner (2000), os administradores são planejadores, organizadores, líderes, controladores

da organização, que trabalham com outras pessoas e por meio delas e, devido as suas

responsabilidades, estão mais sujeitos à pressão. Supõe-se que a ausência de queixas

tem uma relação direta com o fato de que os gestores se abstêm, já que eles estão mais

facilmente  expostos  aos  riscos  e,  principalmente,  são  continuamente  submetidos  a

estímulos estressores, que tende a se cronificar e levar ao adoecimento.



76

Em relação ao tempo na instituição, um percentual significativo (36,9%) tem entre

três e seis anos de vinculação, o que é bastante compreensível, uma vez que até 2011 o

quadro funcional do MPRN era reduzido em função da sua pouca estrutura. A partir de

2011  o  órgão  ministerial  se  reaparelhou,  realizou  dois  concursos  que  ensejaram  a

nomeação de cerca de 200 (duzentos) servidores para os níveis médio e superior, tendo

sido também aumentada a quantidade de servidores comissionados, principalmente os

ocupantes do cargo de Assessor Jurídico Ministerial.

Quando  questionados  se  possuíam  outro  vínculo  empregatício  além  daquele

mantido com o MPRN, o resultado mostrou que a grande maioria trabalha apenas na

instituição, sendo um total de 97,8%. Conclui-se deste item que a carga horária de 38

horas semanais a qual o servidor é submetido, reflete sobremaneira neste resultado, visto

que  o  tempo  que  sobra  para  exercer  uma  segunda  atividade  profissional  é  pouco,

merecendo atenção, portanto, os 2,2% que responderam possuir um outro vínculo, pois

estes podem acumular funções que geram uma alta carga mental, o que pode levar ao

trabalho fragmentado, alienado, incapaz de ser promotor de prazer para quem o realiza,

que parece vão, que esvanece o trabalhador, onde ele dificilmente consegue perceber a

importância  ou  mesmo  o  seu  lugar,  a  sua  marca  no  produto.  Isso  desgasta,  cansa,

esgota,  torna  o  trabalho  pesado,  custoso,  difícil,  mesmo  que  esta  dificuldade  não

corresponda ao nível de complexidade ou de exigências reais (SORATTO; PINTO apud

CODO, 1999).

No MPRN são diversas as atribuições desempenhadas por seus servidores. A fim

de facilitar a compreensão destas, elas foram reunidas nos dois grandes grupos laborais

identificados em nível de Ministério Público, quais seja, atividade-fim e atividade-meio, em

que aquelas visam ao cumprimento direto de demandas que justificam a razão de ser da

instituição, ou seja, aquelas fiscalizatórias, e ora de fomento, que envolvem promoção da

saúde, educação, proteção da infância e juventude, minorias, meio ambiente, combate à

criminalidade  e  zelo  com o  patrimônio  público.  Já  as  atividades-meio  dão  suporte  à

atividade-fim, de modo a possibilitar a continuidade do serviço mediante a administração

de pessoal, manutenção física, elaboração de orçamento, suporte tecnológico, controle

das  atividades  e  muitos  outros.  Os  resultados  obtidos  indicam  que  65,7%  estão

vinculados à atividade-fim, enquanto que 34,3% estão atuando com a atividade-meio, o

que  era  esperado,  visto  que  a  atividade-fim possui  mais  atores,  se  estendendo  pelo

estado como um todo, enquanto que a atividade-meio está fixada na capital, com menos

colaboradores, dando suporte ao interior.
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Em relação à incidência da síndrome, apesar de, efetivamente, nenhum caso ter

sido detectado e um percentual bastante significativo de servidores (66,66%) estarem no

grupo tido como de baixa propensão ao desenvolvimento da doença, deve-se considerar

que  uma  parcela  dos  respondentes  (33,33%)  teria  uma  moderada  propensão  ao

adoecimento. O resultado sugere que não se faz necessária uma intervenção maciça,

mas, considerando que 1,92% se encontram em estado de propensão extrema à doença,

é imprescindível a identificação destes a fim de atuar de forma pontual e preventivamente

ao desencadeamento da doença.

Todavia,  chama  a  atenção  que  a  única  pergunta  aberta  disponibilizada  no

questionário destacou que são inúmeras as queixas, principalmente no que se refere ao

impacto do trabalho sobre a saúde e o bem-estar  psíquico,  havendo insatisfação em

relação a diversos aspectos, o que não deixa de ser um indicativo de que o contexto de

trabalho é propício ao desencadeamento da doença.

Fica claro, no que se refere à incidência e prevalência da Síndrome de  burnout,

que efetivamente  é possível  afirmar  que trata-se de uma patologia que não afeta  os

servidores do MPRN na atualidade. No entanto, há todo um conjunto de fatores (externos,

interpessoais, relativos ao baixo reconhecimento institucional) tidos como críticos pelos

respondentes, e que merecem ser vistos com cuidado, isto porque, a burnout é insidiosa e

constitui a fase final de um processo contínuo e cumulativo (MORENO et al, 2011).

O termo “estresse”  apareceu  com frequência,  principalmente  entre  os  gestores

ouvidos, no sentido de que as atividades diárias demandam respostas efetivas e ás vezes

acontece de a carga horária diária ser pequena, sendo necessário realizar horas extras,

pois a cobrança é alta e ele tem que se mostrar forte, a ponto de não poder pensar em

adoecer. Ora, mas é exatamente neste contexto que a patologia encontra terreno fértil,

pois ela tem maior incidência em trabalhadores extremamente determinados, que reagem

ao estresse ocupacional trabalhando ainda mais até que entram em falência (CODO E

VASQUES-MENEZES, 1999).

Assim,  por  mais  que tenham sido  identificados elementos  potencializadores  da

doença, estes fatores ora são camuflados, ora são omitidos, pois prevalece na instituição

a cultura de que não se permitido adoecer. Em um ambiente em que o nível de exigência

é alto, o que leva o servidor a querer ou ter que produzir muito, sendo a doença um fator

negativo (que impede ou dificulta o atingimento de objetivos pessoais e institucionais) que

destaca fragilidades e torna o sujeito vulnerável. Por outro lado, predomina um descrédito

com as políticas que visam a promoção da manutenção de uma boa saúde e qualidade de
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vida, o que prejudica um mapeamento fidedigno, visto que os respondentes se apegam

ao argumento de que o bem-estar do trabalhador não importa para a instituição.

Fleury e Fisher (1989) já defendiam que a cultura é concebida como um conjunto

de  valores  e  pressupostos  básicos  expressos  em elementos  simbólicos,  que  em sua

capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade organizacional, tanto

age  como  elemento  de  comunicação  e  consenso,  como  oculta  e  instrumentaliza  as

relações de dominação. E no contexto estudado, é necessário o descongelamento de

pressupostos criados com o tempo, mediante ações de promoção, prevenção da saúde

do trabalhador (com o apoio da Administração) paralelo ao estímulo à carreira e estímulo

ao  autoconhecimento  e  autocuidado,  com  vistas  a  levar  o  servidor  a  se  tratar

continuamente, jamais descuidando de sua saúde em prol da manutenção de cargo ou

função.

No que se refere à correlação entre as varáveis sociodemográficas e funcionais, e

as dimensões da síndrome, observa-se que, no tocante ao fator  gênero, os resultados

obtidos indicam maiores índices de média no fator baixa realização profissional, os quais

se mostraram equivalentes (diferença de apenas 4% entre gêneros), de 3,89% (mulheres)

e 3,84% (homens), e o percentual de cinismo nos homens foi maior do que nas mulheres,

2,38% e 2,22%, respectivamente

De acordo com Benevides-Pereira (2002),  não existe unanimidade neste ponto.

Muito  embora  alguns  estudos  apontam  maior  relação  entre  exaustão  emocional  em

mulheres e maior desumanização/cinismo nos homens. Justificando os achados, acredita-

se que as mulheres, por possuírem dupla jornada de trabalho (a profissão e a casa), bem

como  a  maior  propensão  em  expressar  os  sentimentos,  apresentam  exaustão,  mas

aliviam  as  suas  tensões  através  do  choro  e  da  fala,  enquanto  que  os  homens

expressariam suas emoções de forma mais inadequada,  apenas quando os limites já

estão  ultrapassados,  favorecendo,  assim,  as  atitudes  de  cinismo.  (BENEVIDES-

PEREIRA, 2002; MASLACH et al 2001).

Os resultados confirmam o defendido no parágrafo anterior. Por outro lado, foram

os homens os mais exaustos emocionalmente (3,20% contra 2,95% das mulheres, que

são numericamente superiores), o que não ratifica a tese de Benevides-Pereira (2002).

Os  estudos  não  são conclusivos,  visto  que Benevides-Pereira  (2002)  chama a

atenção para a qualidade das relações em detrimento de ter ou não um parceiro. De todo

modo, Maslach et al.(2001) afirmam ter encontrado valores mais elevados nas dimensões

de  burnout em indivíduos sem parceiros, do que naqueles que têm um relacionamento
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afetivo  estável.  O  presente  estudo  confirma  as  teorias,  uma  vez  que  os  servidores

divorciados ou separados apresentaram maior propensão aos três fatores em relação aos

casados, sendo seguidos pelos solteiros.

No  que  se  refere  ao  quesito  lotação, houve  equivalência  entre  os  resultados

obtidos  para  os  fatores  exaustão  emocional  (3,05%  e  3,07%)  e  baixa  realização

profissional (3,89% e 3,83%). Os servidores, tanto da área-fim como da área-meio, se

mostraram mais propensos a uma baixa  realização profissional  que a  uma exaustão,

tendo sido um pouco mais diferente o percentual entre tipos de atividades para o cinismo

(2,35%) e os da atividade-fim (2,25%). Usando o critério de atividade-fim e atividade-meio,

a lotação do servidor é irrelevante para a incidência da  burnout, pois, independente da

atividade desenvolvida, as dimensões se manifestaram de forma equivalente, o que pode

ser  justificado  por  serem  atividades  que  não  têm  cunho  assistencial,  visto  que  é

consensual na literatura que, apesar de o estresse está presente em qualquer atividade

ocupacional, o tipo de ocupação dos profissionais prestadores de serviço, sobretudo os

de cuidado com o outro e que estão em interação direta com os usuários do serviço,

estão mais propensos a Síndrome de burnout (BENEVIDES-PEREIRA, 2002; MASLACH,

2007).

Com relação ao tempo de profissão, Shaufeli (2009) afirma que o pouco tempo na

instituição é gerador de insegurança e é possível que aja choque entre a realidade do

trabalho e as expectativas. Codo e Vasques-Menezes (1999) defendem que os anos de

função são geradores de adoecimento e desgaste e que, por volta dos 10, 15 anos de

atuação no trabalho, é possível que haja manifestação da burnout. Shaufeli (2009) ainda

diz  que  os  sujeitos  que  sofrem com a  doença  abandonam a  carreira  logo  no  início.

Ratificando o pensamento de Codo e Vasques-Menezes (1999), a pesquisa constatou que

a exaustão profissional apareceu em maior grau entre os servidores com mais de 10 anos

na  carreira,  estes  que  também  se  mostraram  mais  céticos  nesta  idade.  Importante

observar que a baixa realização na carreira se manifestou em maior grau nos servidores

com até um ano de carreira, o que pode confirmar o choque entre a perspectiva de um

novo cargo e a realidade do trabalho, conforme defendido por Shaufeli (2009).

Relacionando a variável escolaridade às dimensões, percebe-se que os servidores

com  maior  qualificação,  notadamente  graduados,  pós-graduandos  e  pós-graduados,

apresentam os maiores índices de baixa realização profissional (3,92%, 3,84% e 3,90%,

respectivamente).  É possível  inferir  que, uma vez que o nível de escolaridade cresce,

aumenta a vontade interna de ascender na carreira, sendo que tais índices denotam uma
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frustração com um cenário em que prevalece a dicotomia onde de um lado tem-se o

servidor qualificado, e do outro,  a falta de oportunidade de atuação em funções mais

desafiantes, defendido por Angeloni (2012). Os resultados da pesquisa confirmam o que

os estudos apontam: indivíduos com nível mais alto de instrução são mais tendentes à

síndrome. Maslach et al. (2001) encontram incidências mais altas das três dimensões nos

sujeitos com nível superior do que naqueles de nível educacional mais baixo.

Os servidores com idade entre 36 e 45 anos de idade mostraram-se mais exaustos

e propensos ao cinismo manifesto, o que vai de encontro ao defendido por Maslach et al.

(2001), sobre haver uma maior incidência nos sujeitos mais jovens com idade abaixo de

30 anos, assim como o proposto por Golveia, et al ( 2008) que afirmam que com o avanço

da idade, os sujeitos tendem a controlar mais as emoções, maximizando afetos positivos

e minimizando os negativos, de modo a proporcionar sentimentos de bem-estar.

A estratégia de combinar recursos variados de pesquisa permitiu que se pudesse

ampliar a compreensão sobre os aspectos facilitadores da incidência da Síndrome de

burnout,  independente de se poder afirmar que há uma prevalência da doença. Neste

sentido, as análises das respostas às questões abertas e às entrevistas com os gestores

foram muito esclarecedoras quando aos aspectos dinâmicos que organizam o dia a dia do

trabalho no MPRN. 

A utilização da pergunta com possibilidade de resposta dissertativa do questionário,

foi bastante utilizado para criticar a carga horária, com citações do tipo: “Dependendo da

tarefa, esta é executada de forma lenta, pois corre-se o risco de ficar sem ter o que fazer

depois. Exemplo: quando o destinatário da sua tarefa não cumpre o mesmo horário que

você, por ter liberdade de fazer o horário que desejar”. Respostas com esse teor indicam

haver, pelo menos do ponto de vista de alguns, uma certa injustiça no que se refere à

distribuição  de  tarefas  e  flexibilidade  de  carga  horária,  o  que  propicia  a  eclosão  de

frustração e mal estar nos servidores.

Por se tratar de uma Instituição que atua em todo o Estado, e possuir diferentes

frentes de trabalho, seja de natureza fim ou meio, algumas unidades podem demandar

mais trabalho do que outras, justificando uma carga horária flexível em alguns setores,

enquanto que em outros não. Entretanto, se efetivamente a distribuição não é equitativa,

o interesse e motivação na entrega por parte do servidor tenderá a ser minimizado, se

fazendo  necessário  discutir  em  profundidade  a  questão  da  distribuição  justa  de

atribuições por parte da Administração Superior, a fim de evitar desperdício de insumos,
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estrutura física e estímulo ao desenvolvimento do servidor medíocre ou desmotivado. 

Outro  aspecto  que  se  destaca,  é  a  falta  de  reconhecimento  e  pressão  da

administração  superior,  bem  como  a  insegurança  na  manutenção  do  vínculo

empregatício, dita pelos entrevistados. Em relação ao segundo aspecto, como no MPRN

são  muitos  os  profissionais  não  efetivos,  a  insegurança  na  manutenção  do  vínculo

empregatício  gera  uma  carga  psicológica  grande  no  servidor,  que  teme  sua  chefia

imediata,  ante  possibilidade  de  perder  o  seu  emprego  a  qualquer  momento.  Esta

insegurança pode ser entendida como um aspecto decorrente de uma cultura institucional

em que o servidor, principalmente aquele com vínculo puramente comissionado, vinculado

a  uma  organização  com  hierarquia  forte  e  consolidada,  tem  pouca  autonomia  e

desenvolve seu trabalho sob pressão intensa pelo receio do desligamento.

Assim, o estudo constata a forte influência da cultura organizacional nas relações e

práticas diárias, onde ela é tomada como um conjunto de elementos que expressam as

referências, os padrões ou configurações das interpretações, bem como as formas como

elas são cumpridas (Santos, 2014). 

No caso do MPRN, o aspecto da cultura organizacional que ganhou mais relevo foi

a  dificuldade,  principalmente  por  parte  dos  gestores,  em  falar  sobre  questões

relacionadas à saúde e ao bem-estar. O modelo cultural adotado estabelece como padrão

que é preciso trabalhar muito, dedicar várias horas ao trabalho e ser capaz de suportar as

pressões  e  frustrações  sem  chamar  a  atenção  para  o  próprio  desconforto.  Por  isso

mesmo, o ambiente de trabalho tende a ser estressante e o risco de que este estresse se

cronifique é alto. Tem-se, assim, diversos elementos favoráveis ao desenvolvimento da

Síndrome de  burnout,  apesar de pouco se falar sobre o assunto. Pode-se inferir  que,

apesar de o principal  instrumento proposto para averiguar a incidência da doença no

MPRN não  tenha  indicado  que  se  trata  de  uma  instituição  que  precisa  de  cuidados

urgentes, sem dúvida,  há de se reconhecer que,  independente de o MBI-GS não ser

sensível a essas nuances, o mal estar, de alguma forma, existe e persiste.
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6 CONCLUSÕES

A Síndrome de  burnout é um fenômeno psicossocial que surge em resposta aos

estímulos  estressores  ocorridos  na  situação  de  labor,  afetando  diretamente  ou

indiretamente o trabalho e todas as esferas da vida da pessoa. Inicialmente, os estudos

em torno  da  patologia  se  limitavam  a  áreas  assistenciais,  notadamente,  serviços  de

saúde, assistência social, segurança, educação, que têm um trato direto com o público.

Todavia,  com o decorrer  do tempo e a solidificação dos instrumentos  de pesquisa,  o

campo foi ampliado, abarcando gradativamente as mais diversas searas, prova disso é

este  trabalho,  que  se  focou  nos  servidores  efetivos,  comissionados  e  cedidos  do

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.

Os resultados apontaram que na amostra estudada dos servidores do MPRN foi

possível detectar, em índices abaixo da média, com relação aos estudos referendados, a

propensão  à  Síndrome de  burnout,  com manifestação  mais  expressiva,  mas  não  em

níveis altos, na dimensão da baixa realização profissional.

É  importante  frisar  que  a  dimensão  mais  manifesta  no  cenário  ministerial  é

totalmente explicável quando temos um contexto em que mais de cinquenta por cento dos

entrevistados são pós-graduados, especialistas, mestres e/ou doutores, e a maior parte

dos  respondentes  (36,5%)  ocupa  o  cargo  de  Técnico  do  MPE  com  exigência  para

assunção  do  cargo  de  apenas  o  ensino  médio  completo.  Assim,  a  dimensão  mais

manifesta  nos  mostra  com  clareza  a  dicotomia  profissional  qualificado  x  profissional

subutilizado. Afinal, apesar de um servidor ter sido aprovado em um concurso cujo grau

de  escolaridade  está  aquém  daquele  que  atualmente  ele  possui,  a  instituição  pode

valorizar  o  seu  aporte  humano  mediante  promoções,  oferta  de  cargos  de  gestão,

programas de bonificação, dentre outros, vinculando à sua formação acadêmica.

A baixa realização profissional  favorece a uma leitura em que o servidor  pode

colecionar  diplomas,  mas  as  suas  funções  estarão  sempre  estagnadas,  sem  a

possibilidade  de  mudança  para  melhor,  causando-lhe  desmotivação  e  sensação  de

fracasso, tendente à Síndrome de burnout, se envolvermos este fator a outros que geram

o constructo necessário à doença.

No tocante à exaustão emocional,  os servidores do sexo masculino,  apesar de

numericamente inferiores aos do sexo feminino, demonstraram maior propensão neste

fator, o que chama a atenção, pois, em estudos sobre o tema, a mulher, por assumir as

suas funções domésticas e profissionais fora de casa, geralmente é mais tendente a esta
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dimensão. 

O cinismo se manifestou em maior grau entre os servidores com idade entre 26 e

30 anos e entre 36 e 45 anos, sugerindo uma presença naqueles mais novos e no outro

extremo, naqueles mais velhos, gerando uma necessidade de aprofundar os estudos a

fim  de  entender  esta  realidade  na  instituição,  em  que  os  resultados  desta  pesquisa

neutralizaram aqueles com idade entre 31 e 35 anos, exatamente a média significativa de

idade do quadro funcional do MPRN. Quanto ao estado civil, os dados relacionados à

Síndrome  de  burnout entre  os  servidores  do  MPRN  não  apresentaram  diferenças

significativas, apesar de os servidores separados ou divorciados, seguido dos solteiros,

terem se sobressaído aos casados ou conviventes em união estável.

Mesmo que os resultados obtidos indiquem que, no que se refere a prevalência e

incidência  da  Síndrome  de  burnout na  amostra  dos  servidores  do  Ministério  Público

Potiguar  os  índices  foram  levemente  abaixo  dos  encontrados  em  outras  pesquisas,

inúmeras foram as queixas que assinalam haver altos níveis de estresse, principalmente

entre  gestores,  assim  como  reclamações  voltadas  ao  horário  do  expediente  que

compromete uma vida mais saudável,  o  que torna necessária  a proposição de ações

voltadas para a valorização destes profissionais e a melhoria da sua qualidade de vida.

Deste  modo,  restou  perceptível  uma não  manifestação  latente  da patologia  na

instituição, todavia, uma propensão ao desencadeamento desta, seja por meio da aferição

numérica dos dados respondidos junto ao MBI-GS, quanto na análise das entrevistas

feitas com os gestores, não abstendo os comentários feitos no questionário, no tocante à

pergunta aberta.

A instituição MPRN, ao mesmo tempo em que favorece um ambiente de trabalho

estruturado, no quesito tecnologia atualizada e estrutura física satisfatória, perpetua em

sua cultura, paradigmas que contribuem com o adoecimento do seu contingente humano.

Esta constatação foi possível após análises de respostas em que o integrante sente que

está na iminência de desenvolver um problema de saúde cujo trabalho o ensejou ou o

acentuou,  ou pior,  já  convive com ele,  mas pela manutenção de um cargo e/ou pela

necessidade  de  responder  às  demandas  da  instituição  de  forma  eficiente  e  eficaz,

negligencia a sua saúde.

Assim, foi possível perceber que deve haver programas e iniciativas que estimulem

o integrante a se cuidar, de forma a manter a sua saúde em dia, sem o receio de ser visto

como um fraco, incapaz de suportar as pressões diárias, pois só assim os indícios de

propensão ao desencadeamento da burnout tendem a sucumbir.
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A limitação da pesquisa se deu por ser um estudo de caso que impossibilita a

generalização dos resultados obtidos, bem como pela resistência de alguns servidores em

aderirem a ela em virtude da forte cultura institucional em que pouco se fala em doenças

laborais, por descrença por parte dos servidores de ações de prevenção ou corretivas

oriundas da Administração Superior que visem uma melhor qualidade de vida destes, ou

por receio de transparecerem fraqueza ante cenários críticos de saúde que possam a

culminar com a perda do cargo, no caso daqueles comissionados.

A pesquisa foi levada para os servidores como uma investigação acerca da relação

saúde laboral x trabalho, não deixando transparecer que o foco era o mapeamento da

incidência  da  Síndrome  da  burnout na  Instituição,  com  a  finalidade  de  que  os

respondentes  o  fizessem  conforme  o  seu  atual  estado,  sem  a  implicação  de  uma

patologia determinando possivelmente sendo manifesta neles. Optou-se, portanto, pela

camuflagem na investigação para que os respondentes não atenuassem ou elevassem as

suas compreensões face uma doença pesquisada.

A  partir  do  mapeamento  feito  por  este  trabalho,  é  importante  tanto  para  a

pesquisadora quanto para a instituição, difundir e debater sobre a temática, para que se

possa criar um projeto de intervenção em saúde mental para a prevenção e administração

do  estresse,  melhorando  a  QVT  dos  servidores  e  consequentemente  buscando  a

prevenção da Síndrome de burnout.

Assim, embora os resultados desta pesquisa tenham sido satisfatórios, torna-se

necessário um aprofundamento do estudo sobre a temática com um novo período de

questionamento de caráter quantitativo junto a uma parcela de integrantes do MPRN que

não foi  questionada, trata-se dos membros, procuradores e promotores de Justiça, os

quais detêm cargo de gestão pois assumem a condução das suas unidades, possuem

alta carga de pressão na execução das suas funções ora vinculadas à atividade-fim, ora à

atividade-meio, sendo estes também entrevistados, pois assim obteríamos um panorama

macro do comportamento da patologia na instituição, balizando ações mais sólidas que

visem ao bem-estar dos integrantes do MPRN como um todo.
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ANEXO 1

A relação entre a saúde e o trabalho do servidor do MPE/RN

Prezado(a) servidor(a),

Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre os servidores efetivos, comissionados e cedidos ao MPE/RN
a fim de verificar como está a saúde dos mesmos, relacionando-a com as suas atividades desenvolvidas
nesta Instituição.

O  presente  instrumento  se  justifica  ante  necessidade  de  mapear  a  relação  de  saúde  e  trabalho  dos
servidores,  com  a  finalidade  de  obter  um  diagnóstico  situacional  que  embasará  ações  institucionais
preventivas  e/ou  corretivas,  assim  como  subsidiará  os  resultados  de  pesquisa  científica,  em  nível  de
mestrado, desenvolvida por servidora desta Instituição.

Gostaríamos de contar com a sua participação mediante o preenchimento deste questionário, o qual é
dividido em dois blocos. A sua colaboração é de fundamental importância para o sucesso deste trabalho!

PRIMEIRO BLOCO:  Gostaríamos  de  saber  de  quem se  trata  o  respondente,  mas  não  de  forma
nominal, portanto, por gentileza, preencha os campos abaixo com os seus dados:

Idade: Sexo: Estado Civil:
Número de filhos: Escolaridade: Cargo:
Lotação: Tempo no MPRN: Possui outro vínculo empregatício?

SEGUNDO  BLOCO:  Agora,  por  favor,  leia  os  itens  abaixo  e  marque  a  alternativa  que  melhor
corresponde  à  avaliação  que  o(a)  senhor(a)  faz  do  seu  trabalho.  Lembre-se  que  não  existem
respostas certas ou erradas, mas sim, aquelas que melhor representam seu modo de pensar e seu
estado de saúde.

NUNCA RARAMENTE ÀS VEZES FREQUENTEMENTE SEMPRE

Sinto-me emocionalmente esgotado com o meu trabalho

Sinto-me esgotado no final de um dia de trabalho

Sinto-me  cansado  quando  me  levanto  pela  manhã  e
preciso encarar outro dia de trabalho
Trabalhar o dia todo é realmente motivo de tensão para
mim
Sinto-me acabado por causa do meu trabalho

Só desejo fazer meu trabalho e não ser incomodado

Sou  menos  interessado  no  meu  trabalho  desde  que
assumi essa função
Sou menos entusiasmado com o meu trabalho

Sou  mais  descrente  sobre  a  contribuição  de  meu
trabalho para algo
Duvido da importância do meu trabalho

Sinto-me  entusiasmado  quando  realizo  algo  no  meu
trabalho
Realizo muitas coisas valiosas no meu trabalho

Posso  efetivamente  solucionar  os  problemas  que
surgem no meu trabalho
Sinto  que  estou  dando uma contribuição  efetiva  para
essa organização
Na minha opinião, sou bom no que faço

No  meu  trabalho,  me  sinto  confiante  de  que  sou
eficiente e capaz de fazer com que as coisas aconteçam

Use este campo para expor, caso queira, como o(a) senhor(a) percebe os impactos do trabalho que exerce na sua

saúde e bem-estar.
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ANEXO 2

PERGUNTAS VOLTADAS PARA OS GESTORES DO MPRN.

1) Me fale sobre o seu trabalho no MPRN, atribuições, carga horária, chefia, servidores

vinculados a você.;

2) Quantas pessoas estão vinculadas a você?;

3) Há quanto tempo está nesta função e setor?;

4) Consegue sentir esgotamento físico e/ou mental decorrente do seu trabalho?;

5) Já se afastou por motivos de doença possivelmente decorrente do trabalho?;

6) Se não, acha que deveria ter se afastado? Por que não o fez?;

7)  Com relação  aos  servidores  vinculados a  você,  houve  ou há de forma recorrente

afastamentos  para  tratamento  de  saúde,  e  esses  tratamentos  recomendados,  você

saberia dizer se é por problemas de saúde relacionados ao trabalho?;

8) Você acredita que faz a diferença exercendo a função atual? Acredita na importância

do seu trabalho?


