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RESUMO 

 



As mudanças que tem ocorrido a nível mundial, nas organizações, nas relações 

políticas e sociais, têm provocado alterações no mundo do trabalho e gerado um 

forte impacto na saúde e qualidade de vida do trabalhador, a exemplo do estresse.  

Permitindo que os indivíduos tornem-se vulneráveis a Síndrome de Burnout, esta é 

caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. 

Nesse contexto, teve-se por objetivo geral analisar a qualidade de vida e os fatores 

de risco de burnout e verificar as possíveis associações entre as dimensões de 

burnout e os domínios da qualidade de vida apresentadas por médicos, enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. Avaliou-se uma amostra de 436 profissionais em dois 

hospitais universitários da região Nordeste do Brasil, em um estudo transversal e 

descritivo com abordagem quantitativa. Procedeu-se a avaliação por meio da 

autoaplicação dos seguintes instrumentos: Inventário da Síndrome de Burnout, 

World Health Organization Quality of Life Bref e um questionário complementar 

abordando as variáveis sociodemográficas e do trabalho. Os dados obtidos foram 

analisados por meio da estatística descritiva e inferencial. Foram detectados que a 

maioria dos profissionais estudados apresentava baixa exaustão emocional, alta 

despersonalização e baixa realização profissional entre médicos e técnicos de 

enfermagem, entretanto, os enfermeiros expressaram alta realização profissional (p 

= 0,04 e 0,01). Verificaram-se associações, na classe dos enfermeiros, entre 

despersonalização e grau de formação; na classe dos técnicos de enfermagem (p = 

0,04), exaustão emocional e as variáveis: grau de formação e local de trabalho, e 

entre despersonalização e sexo; e na classe médica, entre despersonalização e 

número de vínculos e realização profissional e grau de formação (p = 0,01). 

Verificaram-se associações entre a exaustão emocional e o domínio psicológico da 

qualidade de vida na classe de enfermeiros; entre a exaustão e os domínios 

psicológico e relações sociais em técnicos de enfermagem; e realização profissional 

e relações sociais na classe médica (p = 0,03). Pode-se observar que existem 

fatores peculiares do exercício dos profissionais de saúde que podem desencadear 

a síndrome nos profissionais investigados, bem como a influencia da síndrome na 

qualidade de vida desses trabalhadores. Sugere-se que novas pesquisas sejam  
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realizadas com esses profissionais, e que esses resultados podem contribuir para 

instrumentar a proposição de medidas preventivas quanto à saúde mental dos  

profissionais de saúde.  

 
Descritores: síndrome de burnout; qualidade de vida, profissional de saúde, 
hospital. 
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ABSTRACT 

 

The changes that have taken place worldwide, in organizations, in political and social 

relations, have caused changes in the world of work and have generated a strong 

impact on workers' health and their quality of life, such as stress. Allowing individuals 

to become vulnerable to Burnout Syndrome, characterized by emotional exhaustion, 

depersonalization, and professional achievement. In this context, the general 

objective was to analyze the quality of life and the risk factors for burnout and to 

verify the possible associations between the dimensions of burnout and the domains 

of quality of life presented by doctors, nurses and nursing technicians. A sample of 

436 professionals was evaluated in two university hospitals in the Northeast of Brazil, 

in a cross-sectional and descriptive study with a quantitative approach. The 

evaluation was carried out through the self-application of the following instruments: 

Burnout Syndrome Inventory, World Health Organization Quality of Life Brief and a 

complementary questionnaire addressing socio-demographic and labor variables. 

Data were analyzed through descriptive and inferential statistics. It was detected that 

most professionals studied had low emotional exhaustion, high depersonalization and 

low professional achievement between physicians and nursing technicians, however 

the nurses expressed high professional achievement (p = 0,04 e 0,01). There were 

associations in the nurses' class between depersonalization and degree of formation; 

In the nursing technicians' class (p = 0.04), emotional exhaustion and the variables: 

degree of training and place of work, and between depersonalization and gender; In 

the medical class, between depersonalization and number of links and professional 

achievement and degree of training (p = 0.01). We found associations between 

emotional exhaustion and the psychological domain of quality of life in the nurses' 

class; Between exhaustion and the psychological domains and social relations in 

nursing technicians; And professional achievement and social relations in the medical 

profession (p = 0.03). It can be observed that there are factors peculiar to the 

exercise of health professionals that can trigger the syndrome in the professionals 

investigated, as well as the influence of the syndrome on the quality of life of these 

workers. It is suggested that new research be carried out with these professionals, 

and that these results may contribute to implement the proposition of preventive  
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measures regarding the mental health of health professionals. 

 

Keywords: burnout syndrome; quality of life, health professional, hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As crescentes transformações, no mundo do trabalho têm exercido forte 

influência sobre a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores, o que tem 

desencadeado consequências negativas como o estresse,1 especialmente aos 

profissionais de saúde. As condições insatisfatórias de trabalho, a baixa 

remuneração, a intensificação e a complexidade das atividades e procedimentos 

técnicos, bem como o aumento da exposição a fatores de risco à saúde tem se 

destacado como os grandes causadores dessas consequências.2,3  

Dentre os trabalhadores destacam-se aqueles da área da saúde, devido às 

dificuldades encontradas no exercício profissional, já que muitas vezes trabalha em 

ambientes insalubres, expostos aos mais diversos agentes nocivos, além da exposição a 

riscos laborais, tais como um ambiente formado por intensos estímulos emocionais, na 

medida em que seu objeto de trabalho trata-se de um ser doente.4-6    

Dessa forma, esse trabalhador precisa suportar um conjunto de angústias, 

conflitos e obstáculos diante do ato de cada pessoa com quem se defronta no seu 

cotidiano, podendo suscitar a sensação de fracasso, impotência, estresse e 

esgotamento. Assim, diante dessa relação conflituosa surgem enfermidades 

decorrentes do estresse ocupacional, entre elas destaca-se a Síndrome de 

Burnout.7,8 
 

A Síndrome de Burnout atinge indivíduos de diferentes categorias 

profissionais, em qualquer faixa etária, observa-se, sobretudo, que essa afeta 

principalmente profissões assistenciais por desenvolverem atividades que exigem 

um alto grau de contato diário, intenso e contínuo com as pessoas sob os seus 

cuidados.2,5 Ressalta-se que embora o diagnóstico para esse problema não seja 

recente, apenas atualmente estudos sobre a síndrome estão dispostos a avaliar 

suas causas, efeitos e estratégias de prevenção nesses profissionais.8,9 

Nessa perspectiva, os trabalhadores da área da saúde, especificamente, 

aqueles que atuam em instituições hospitalares, estão expostos a diferentes 

estressores ocupacionais que afetam diretamente o seu bem-estar e repercutem na 

saúde física e mental, principalmente, sobre a qualidade de vida desses 

profissionais.8,9 Corroborando com essa prerrogativa, estudos destacam a elevada 

vulnerabilidade dos profissionais da saúde em especial médicos e enfermeiros da 

saúde para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout.10,11 
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Ademais, estudos específicos para os trabalhadores de enfermagem relatam 

que não há consenso na literatura quanto à prevalência e a incidência do 

Burnout.11,12 Ao longo das três últimas décadas muito tem se falado do estresse no 

ambiente de trabalho, caracterizado como uma doença do século XXI. Percebido 

como ameaçador ao indivíduo, advindo das mudanças sociais que alteram as 

condições de trabalho que surge quando a pessoa percebe que não consegue lidar 

com as exigências impostas pelo trabalho, o que ameaça seu bem-estar e implica no 

aumento dos fatores de risco, propiciando danos à saúde, como doença, acidente, e 

até mesmo sofrimento do trabalhador.13,14  

Assim, dentre os diversos fatores que podem interferir na qualidade de vida 

(QV) dos indivíduos tem-se as fragilidades relacionais, ao adoecimento biológico, 

principalmente relacionado ao trabalho, antes considerado fonte de realização 

pessoal, nos dias atuais tem se tornado um potencial gerador de problemas, 

insatisfação e irritabilidade, levando estes profissionais ao estresse e 

consequentemente a Síndrome de Burnout.13,14 

Dentro dessa perspectiva e diante das mudanças sociais, políticas e 

econômicas percebe-se a necessidade por estudos e intervenções buscando uma 

maior compreensão do impacto dessas mudanças no adoecimento do trabalhador, 

tendo como meta principal analisar os diversos fatores de risco que contribuem para 

o surgimento das fragilidades relacionais, transtornos mentais, adoecimento laboral e 

o estresse, gerando prejuízos para a saúde e a QV do trabalhador.2,5,15  

Assim, observa-se que o estresse no trabalho aparece quando as exigências 

do ambiente de trabalho ultrapassam a capacidade do trabalhador de fazer frente a 

essas exigências ou de controlá-las, sendo as principais: incerteza quanto à carreira, 

falta de apoio, conflitos de papéis, cultura organizacional, falta de comunicação, 

baixos salários, insegurança do emprego, baixo valor social do trabalho, falta de 

participação no processo de decisão, isolamento social ou físico, relações 

deficientes com os superiores, conflitos interpessoais, falta de apoio social, 

incompatibilidade das exigências trabalho/vida privada, falta de apoio em casa, 

duplos problemas de carreira.5,16 

Essa condição ocorre porque a QV representa um grande desafio no contexto 

da pesquisa científica por apresentar uma abrangência em distintos campos do 

saber, como economia, sociologia, educação e, principalmente, nas várias 

especialidades que compõem a área da saúde16 bem como em diversos aspectos 
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relacionados à família, ambiente, conforto, bem-estar, social e no âmbito da 

cultura.17 

Diante destes pressupostos há necessidade de se preservar e ampliar esse 

bem-estar, pois é ele que mantém a saúde mental dos trabalhadores, evitando o 

estresse e o possível surgimento da Síndrome de Burnout, mantendo a satisfação 

laboral e a esperança de um crescimento pessoal no ambiente de trabalho e, desse 

modo, preservando o compromisso com o trabalho e o bom nível de desempenho e 

produtividade.  

Frente à complexidade da temática e a fim de possibilitar uma melhor 

compreensão, neste estudo, adotou-se a definição proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) conceituando a qualidade de vida como a “percepção do 

indivíduo de sua posição de vida no contexto da cultura dos sistemas de valores aos 

quais vivencia e em relação as suas expectativas, padrões e preocupações”.18-20 

O grupo da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-bref) na sua versão 

brasileira utiliza essa mesma conceituação, ao dar importância para que a qualidade 

de vida seja percebida por profissionais de saúde, pesquisadores e interessados 

tendo a pessoa como o centro da avaliação.21,22 

Convém considerar, que a qualidade de vida dos profissionais de saúde está 

cada vez mais sendo caracterizada como um dos indicadores dos serviços de saúde, 

mas precisam-se ampliar cada vez mais as discussões devendo estar vinculada a 

prevenção, controle e planejamento pessoal, reforçando ainda mais a participação 

de uma gestão compartilhada.5,23 

Resultados de estudos apontam que em média, 90% da população mundial é 

afetada pelo estresse. No Brasil, 30% da população economicamente ativa já atingiu 

algum estado de estresse causado por pressão excessiva. Este percentual que 

ultrapassa os Estados Unidos (20%) e fica atrás apenas do Japão (70%).13,19 

Estudo desenvolvido pela Universidade do Estado da Califórnia denota que, 

pesquisas no campo da qualidade de vida dos profissionais da saúde corroboram 

para a identificação dos possíveis fatores estressores. Isso foi previsto nos 

resultados da pesquisa que além dos riscos laborais inerentes a profissão o 

destaque foi à longa jornada de trabalho que interfere diretamente nas relações 

sociais dos indivíduos acarretando, entre outros, problemas que poderão afetar a 

saúde e o estado psicológico do trabalhador.13,24 
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Observa-se no Mundo, tendência crescente em abordar os aspectos 

negativos da experiência no trabalho, utilizando a perspectiva da Síndrome de 

Burnout.24 Epistemologicamente o termo Burnout, em inglês, significa “queimar até à 

exaustão”, isto é, aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. O 

termo foi proposto pela primeira vez pelo psicanalista Freudenberger (1974) depois 

de constatar em si mesmo e em outros funcionários que trabalhavam em uma clínica 

de dependentes de substancias químicas na cidade de Nova York, Estados 

Unidos.25,26 

O conceito de referência sobre a Síndrome de Burnout fundamenta-se na 

perspectiva social e psicológica de Christina Maslach e Susan Jackson, considerada 

a de maior impacto e aceitação acadêmica, definindo-a como uma reação à tensão 

emocional crônica, formada por três dimensões distintas e independentes, como a 

exaustão emocional, a despersonalização e a reduzida realização profissional, 

sendo desencadeada por um processo multicausal, com repercussões pessoais, 

sociais e organizacionais.26,27 

A exaustão emocional (EE) caracteriza-se quando o indivíduo não consegue 

combater os agentes estressores, sendo perceptível uma perda progressiva de 

energia, com consequente esgotamento físico e mental. A EE pode repercutir em 

diversos tipos de manifestações, sendo expressas por fadiga intensa, falta de forças 

para enfrentar o dia de trabalho e a sensação de estar sendo exigido além de seus 

limites.18,28 

A despersonalização (DE) se distingue por insensibilidade emocional, reação 

imediata após a instalação do cansaço emocional, quando o indivíduo não se 

importa mais em atingir seus objetivos e cumprir suas metas, relacionando-se 

friamente com as outras pessoas, principalmente com os usuários. E na reduzida 

realização profissional (RRP), o sentimento de frustração, arrependimento e 

insatisfação fazem parte da vida do sujeito, o qual se julga incapaz de cumprir com 

as demandas.18,29 

Destarte, essa síndrome é reflexo de um processo contínuo de sentimentos 

de inadequação ao trabalho que ocorre quando o indivíduo não possui mais recursos 

para enfrentar as situações de conflitos laborais7,16 e de modo geral, a Síndrome de 

Burnout ou a estafa profissional é uma resposta ao estresse laboral, um estado de 

esgotamento crônico, condição na qual o trabalhador apresenta um forte desgaste 
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físico e emocional, apresentando sintomas físicos como cefaleia, dispneia, tontura e 

insônia.1,27 

Alterações psicológicas como dificuldade de relacionamento social, labilidade 

emocional, ansiedade e irritabilidade também estão presentes. Assim, a baixa 

produtividade, conflitos de natureza laboral, dependência de substâncias 

psicotrópicas, perda de satisfação e do sentido do trabalho, pode resultar, caso não 

seja tratado, em casos mais graves, ao suicídio.30,31 O que é reforçado pelo estudo, 

apontando que os profissionais que prestam serviços assistenciais e de saúde, são 

os mais afetados pela Síndrome de Burnout, pelo fato de estarem em contato direto 

com pessoas sob seus cuidados.12,32 

Autores em seus estudos estimaram a incidência da Síndrome de Burnout em 

809 médicos de Taiwan, nas três dimensões dessa síndrome, sendo o nível mais 

elevado encontrado em 13,1% dos médicos na exaustão emocional; 9,3% deles em 

despersonalização e 49,9% na dimensão realização profissional. Ainda, 62,3% 

estavam insatisfeitos com a relação médico-paciente.33 
  

A incidência da Síndrome de Burnout nos médicos em início de carreira 

apresentaram alto nível na dimensão despersonalização e nos médicos que 

encontravam-se na metade da carreira alto nível na dimensão exaustão 

emocional.33,34 Em estudos realizados com residentes de obstetrícia e ginecologia 

apresentaram uma maior prevalência da Síndrome de Burnout do que todas as 

outras especialidades médicas, no Texas (EUA) e na Espanha.35,36  

Ademais, alguns estudos específicos para os trabalhadores de enfermagem 

relatam que não há consenso na literatura quanto à prevalência e a incidência do 

Burnout.11,37 Segundo a Health Education Authority, a enfermagem é classificada 

como a quarta profissão mais estressante no setor público. Embora haja 

reconhecimento de que a enfermagem é uma das profissões mais estressantes, 

existem controvérsias entre o estresse e os níveis esperados de Burnout entre os 

enfermeiros.38 

Estudos reconhecem que as implicações financeiras específicas da Síndrome 

de Burnout merecem serem avaliados diante da insatisfação, absenteísmo, 

rotatividade e aposentadoria precoce causada pela SB.10,13 Outros fatores que 

contribuíram para o aumento da SB foram a tendência individualista da sociedade 

moderna e a sobrecarga funcional dos trabalhadores, resultantes da redução de 

quadro e de custos governamentais.28 
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De acordo com Organização Internacional do Trabalho (OIT) o número de 

acidentes laborais não mortais no mundo, atingiu cerca de 317 milhões de 

trabalhadores por ano em todo o mundo. Além disso, cerca de 160 milhões de 

pessoas com doenças não letais relacionadas ao trabalho, indicando que a cada 15 

segundos um trabalhador morre por acidente laboral ou doenças ocupacionais e 

outros 115 milhões se acidentam no ambiente de trabalho.  

No Brasil, as mortes e acidentes laborais no ano de 2014 atingiram 2,02 

milhões de trabalhadores por ano, segundo os dados do Ministério do Trabalho e do 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).39 Na linha de reconhecimento da 

proteção e promoção da saúde do trabalhador, no Brasil a SB considerada doença 

relacionada com o trabalho, é reconhecida como doença na Classificação 

Internacional das Doenças nº 10 (CID-10), com o código Z-73.0, e contemplada no 

Decreto nº 3048 de 06 de maio de 1999 do Ministério da Previdência e Assistência 

Social do Brasil (Diário Oficial da União 12.05.99 - nº 89).40 

Diante desse contexto, a Síndrome de Burnout é considerada um problema de 

saúde pública, ao se considerar as suas implicações na saúde física e mental do 

trabalhador.1,5 Neste sentido percebe-se que as organizações estão cada vez mais 

preocupadas com a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde física e mental de 

seus colaboradores, devido ao fato de que a Síndrome de Burnout produz sérias 

repercussões, tanto no âmbito laboral como pessoal, além de repercutir na qualidade 

da assistência prestada. 

A partir dos resultados desse estudo, considera-se importante analisar os 

fatores de risco que estão associados à Síndrome de Burnout, nos médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem que interferem para seu desenvolvimento. 

Assim este trabalho busca analisar a qualidade de vida e o risco da Síndrome de 

Burnout em profissionais de saúde que atuam na assistência de dois hospitais 

universitários de média e alta complexidade e se existe associação das variáveis 

qualitativas relativas aos dados sociodemográfios com as dimensões do MBI (EE, 

DE, RRP) e identificar quais desses profissionais estavam com maior risco para o 

desenvolvimento da SB fornecerá subsídios para melhorar o processo de trabalho 

em saúde e redefinir políticas públicas direcionadas a esses profissionais. 

Por fim, sugere-se a criação de programas de apoio social, de aprimoramento 

do trabalho em equipe, planejamento dos serviços com auxílio dos membros das 
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equipes, para favorecer o crescimento pessoal e profissional dos mesmos, favorecer 

a qualidade dos serviços públicos e prevenir o estresse laboral. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Nos dias atuais a Síndrome de Burnout vem sendo considerada como um 

sério processo de deterioração da qualidade de vida do trabalhador, tendo em vista 

suas implicações para a saúde física e mental.40,41
  

Trata-se de uma forma de resposta ao estresse laboral, um estado de 

esgotamento crônico, sendo esta uma condição na qual o trabalhador apresenta um 

forte desgaste físico e emocional, que podem afetar sua saúde e o desempenho no 

trabalho, sendo considerado um problema social de extrema relevância em vários 

países.42 

Ressalta-se que a vivência profissional na área da saúde implica em grandes 

responsabilidades e numa tensão emocional constante. Permitindo que os 

profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, por encontrarem-se 

expostos aos diversos fatores de risco tornem-se predispostos ao desequilíbrio 

biopsicossocial.26 

Para maior compreensão do ambiente laboral, faz-se mister conhecer quais 

fatores interferem na qualidade de vida dos profissionais de saúde, visando o 

planejamento de ações que atenuem os fatores estressores, para que estes 

profissionais não desenvolvam a SB, visto que alguns estudos se direcionam a 

implementação de estratégias, como a elaboração de cartilhas informativas que 

discutam a respeito da síndrome.43 

O interesse para a realização deste estudo decorreu da preocupação com a 

saúde dos profissionais de saúde, considerando a inserção deste trabalhador no 

processo de trabalho em saúde e o número expressivo destes profissionais no 

cenário brasileiro. Assim, os profissionais que atuam na área hospitalar constituem 

um grupo de profissionais exposto a uma variedade de fatores adversos, de 

diferentes naturezas, facilmente desencadeadores de doenças profissionais, 

tornando-se uma realidade preocupante, tendo em vista que haverá 

comprometimento da qualidade da assistência prestada aos usuários.43 No Brasil, as 

mortes e acidentes laborais no ano de 2014 atingiram 2,02 milhões de trabalhadores 

ao ano, em decorrências das enfermidades relacionadas com trabalho, segundo 

dados do Ministério do Trabalho e do Instituto de Seguridade Social (INSS).44 

Entendendo-se por fatores de estresse laboral todos aqueles que estão 

relacionados com as condições de trabalho e que possam ter impacto na saúde e 
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bem-estar do colaborador (carga laboral, excesso de responsabilidade, pressão e 

relações de conflito).45  

Sendo assim, a relevância do presente estudo está em conhecer quais fatores 

de riscos interferem na qualidade de vida dos profissionais, visando o planejamento 

de ações que atenuem os fatores estressores, para que estes profissionais não 

desenvolvam a SB. 

Entende-se que as informações e conclusões resultantes desta pesquisa 

poderão ser úteis para auxiliar os profissionais de saúde, principalmente os 

profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, contribuindo na 

amplicação do conhecimento e saberes especialmente do que trata a qualidade de 

vida e a Síndrome de Burnout. 

Consideramos que esse estudo também possui uma justificativa de ordem 

gerencial/prática. Como a gestão de pessoas de lidar com complexos e múltiplos 

fatores humanos, também é necessária uma preocupação com elementos confiáveis 

para mensurar os fatores de saúde e bem-estar dos trabalhadores. E permita 

reflexões acerca da construção de programas laborativos para os profissionais da 

área de saúde, pois, a cada dia, vivencia-se uma corrida em busca de produção e, 

consequentemente, uma desqualificação laboral.  

Enfim, este estudo torna-se relevante por contribuir para ampliação do 

conhecimento e compreensão das dificuldades laborais encontradas pelos 

profissionais da saúde e como eles lidam no dia a dia com as condições de trabalho 

e as estratégias encontradas para reduzir os níveis de estresse que podem gerar a 

Síndrome de Burnout. 

 Diante da preocupação com a saúde dos profissionais de saúde, esse estudo 

teve o objetivo de analisar a qualidade de vida e os fatores de risco da SB em 

profissionais de saúde. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a qualidade de vida e os fatores de risco da Síndrome de Burnout em 

profissionais de saúde.    

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar os profissionais de saúde quanto aos aspectos 

sociodemográficos e do trabalho. 

 

 Identificar os fatores de risco da Síndrome de Burnout em enfermeiros. 

 

 Identificar a satisfação no trabalho e fatores associados à síndrome de 

Burnout entre os profissionais de saúde que atuam em hospitais 

universitários. 
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4 MÉTODOS  

 

 A pesquisa foi realizada segundo abordagem quantitativa, sendo um estudo 

sobre a análise da qualidade de vida e fatores de risco para a Síndrome de Burnout 

em profissionais de saúde em dois hospitais públicos de referência para o estado. 

 O enfoque quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de coleta bem como o tratamento de informações por meio de 

técnicas estatísticas baseadas em números que oferece confiabilidade quanto ás 

inferências feitas por garantir precisão dos resultados. 

 O estudo teve um delineamento transversal e descritivo, onde foram 

apresentadas características do grupo pesquisado, com relação ao perfil 

sociodemográfico, a associação entre os domínios do WHOQOL-bref com as 

dimensões do MBI. 

 A população do estudo foi compreendida por 564 profissionais de saúde 

lotados nos dois hospitais em Natal/RN. Os dados referentes ao número total de 

profissionais alocados foram informados pela chefia do setor de pessoal dos 

hospitais da pesquisa. A amostra foi composta por 436 profissionais de saúde, 

incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A escolha dos 

pesquisados foi por meio de amostra estratificada, sendo o estrato um composto por 

81 médicos, o estrato dois por 101 enfermeiros e o estrato três por 254 técnicos de 

enfermagem.    

 Para a seleção da amostra foram estabelecidos os seguintes critérios de 

inclusão: ser médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem; e estar em plena 

atividade a partir de cinco anos de desempenho das atividades assistenciais nas 

instituições da pesquisa. Foram excluídos aqueles que se encontravam de férias; 

licença-prêmio; licença médica para tratamento de saúde; licença maternidade; e os 

afastados para capacitação profissional em nível stricto sensu. No período da coleta 

(36) encontravam-se de férias, (30) encontravam-se afastados (24) não concluíram 

os procedimentos de coleta e (38) não aceitaram participar do estudo. 

 O estudo foi desenvolvido em duas unidades hospitalares do município de 

Natal, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil. O hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) e a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), que fazem parte do 

Complexo de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

integrados à rede de hospitais-escola do Ministério da Educação, com atenção a 
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saúde da população de forma diferenciada, de natureza pública e integrante do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo caracterizadas como instituições de ensino 

universitário para alunos de nível médio, graduação e pós-graduação da área da 

saúde.  

 O HUOL é classificado como instituição terciária de médio porte, alta 

complexidade, voltada para o ensino, pesquisa e extensão, que integra o grupo dos 

45 hospitais de ensino do Ministério da Educação (MEC), ligado a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), conveniado ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

O HUOL possui instalações amplas e modernamente equipadas, constituindo-se em 

um dos hospitais de referencia mais bem aparelhados do Nordeste brasileiro, 

oferece assistência em mais de 30 especialidades e realiza, anualmente, cerca de 

130 mil consultas e cinco mil internações.46 

 A instituição oferece 281 leitos, 84 salas ambulatorial, 12 salas cirúrgicas, 

sendo cinco destinados a cirurgias ambulatoriais, unidade de transplantes renal, 

centro de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e de patologias e 

unidade de diálise.46 Possui uma unidade de terapia intensiva com 19 leitos 

destinados ao cuidado aos pacientes adultos clínicos gerais e cirúrgicos, além de 

referência no atendimento de pós-operatório de cirurgias cardíacas, neurológicas e 

urgências cardiológicas e uma unidade de terapia intensiva pediátrica. 

 Destacamos que este hospital é uma unidade de referência para diversas 

especialidades médicas para toda a população do município de Natal que é usuária 

do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como a população dos demais municípios 

do Rio Grande do Norte.  Por trata-se de um hospital de ensino, os usuários poderão 

ser atendidos por Residentes (Residência Médica Multiprofissional), mas sempre sob 

a supervisão de um professor ou preceptor responsável pela área. 

 A MEJC é classificada como médio porte e média complexidade oferece 141 

leitos, considerando os campos de atuação, dispõe de serviços de saúde da mulher, 

de alto risco gestacional, cirurgia ginecológica, dispõe de centro cirúrgico, unidade 

de terapia intensiva neonatal com 20 leitos, unidade de terapia materna com 6 leitos 

e setores de internação clínica materna e cirúrgica, com capacidade de internação 

para 141 pacientes, com 794 internações mês. O atendimento ambulatorial atende 

734 pacientes mensalmente.47 
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 A escolha pelas instituições se deu por ser referência no Rio Grande do Norte 

no atendimento ambulatorial e pré e pós-operatório, além de ser excelente campo 

aberto para as áreas de ensino, pesquisa e extensão a todos os usuários do SUS. 

De forma a viabilizar o estudo, procedeu-se ao cumprimento dos requisitos 

formais e éticos previstos, tendo-se obtido aprovação em dezembro de 2012. Tendo 

início à coleta de dados após a emissão de Parecer favorável de número 181.046 e 

CAAE 11674712.2.0000.5292 (ANEXOS 1). Considerados os pressupostos da 

Resolução 466, 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS, que dispõe sobre 

pesquisas que envolvem seres humanos.50 

Para a coleta de dados, os participantes foram contatados nos seus respec-

tivos setores e esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, preenchimento dos 

questionários, assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, garantia 

do sigilo e anonimato das respostas e, também, sobre eventuais dúvidas. Somente 

após a anuência do entrevistado e assinatura do referido termo, conduziu-se a 

aplicação dos instrumentos. (APÊNDICE 2)  

Para tanto, cada participante recebeu três questionários autoaplicáveis, em 

formato de papel os quais foram respondidos pelos próprios profissionais. O 

primeiro, contendo questões sobre a caracterização profissional e sociodemográfica, 

abordando as variáveis: sexo (homem, mulher), faixa etária (24 a 30; 31 a 40; 49 a 

50 e mais de 51 anos), estado civil (solteiro/a, divorciado/a, casado/a, união estável, 

viúvo/a), grau de formação (ensino médio, graduado, especialização, mestre/doutor), 

tempo de serviço (5 a 10 anos, 11 a 15 anos, 16 a 20 anos, 21 a 25 anos e acima de 

25 anos), número de vínculos (1 veículo, 2 veículos, 3 veículos, acima de 3 veículos) 

e renda (3 salários mínimos, de 3 a 5 salários mínimos e mais de 5 salários mínimos) 

(APÊNDICE 1).  

O segundo foi o instrumento sobre a qualidade de vida, o World Health 

Organization Quality of Life – WHOQOL-bref20,21 (ANEXO 2), o qual é válido, 

confiável e específico para a avaliação da QV conforme estipula a Organização 

Mundial da Saúde (OMS),20,22 sendo considerado útil em muitos ensaios clínicos e 

pesquisas. O WHOQOL-bref (versão abreviada), a qual foi testada em várias 

culturas, tendo sido traduzido e validado para o Brasil por meio da versão 

desenvolvida em português51 é composto por 26 questões, das quais as duas 

primeiras avaliam a percepção da qualidade de vida e a percepção da saúde 
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individual e as demais 24 questões representam cada uma, as 24 facetas que 

compõe o instrumento original. 

O WHOQOL-bref abrange os domínios físico (sete questões), psicológico 

(seis questões), social (três questões) e ambiental (oito questões). No domínio físico, 

foram avaliados dor e desconforto, energia/fadiga, sono e repouso, mobilidade, 

atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou tratamentos, e a 

capacidade de trabalho. No domínio psicológico, foram analisados sentimentos 

positivos, pensar, aprender, memória e concentração, autoestima, imagem corporal 

e aparência, sentimentos negativos e espiritualidade/religião, crenças pessoais. No 

domínio relações sociais, trata da satisfação com os amigos, parentes, colegas, 

apoio social e a atividade sexual. Por último, no domínio meio ambiente, avalia-se a 

segurança física e a proteção, o ambiente no domicílio, recursos financeiros, saúde, 

lazer e transporte.21-23 

As respostas do instrumento para cada domínio foram mensuradas por uma 

escala do tipo Likert, de cinco pontos. Portanto, os resultados dos escores dos 

quatro domínios do instrumento WHOQOL-bref (físico, psicológico, relações sociais 

e meio ambiente) foram classificados com valores entre zero e cem, sendo piores 

escores os mais próximos de zero e, melhores escores os mais próximos de 100.21 

O questionário selecionado para a avaliação da Síndrome de Burnout, o 

Maslach Burnout Inventory (MBI) (ANEXO 3), é o instrumento mais aceito e usado 

em mais de 95% dos estudos sobre Burnout, fornecendo dados sobre as principais 

características dessa síndrome.42,44 O inventário traduzido e adaptado é 

autoaplicável e contempla 22 itens relacionados à frequência com que as pessoas 

vivenciam determinadas situações em seu ambiente de trabalho. Sua escala de 

pontuação do tipo Likert, varia de zero a seis, sendo (0) nunca, (1) uma vez ao ano 

ou menos, (2) uma vez ao mês ou menos, (3) algumas vezes no mês, (4) uma vez 

por semana, (5) algumas vezes por semana, e (6) todos os dias 10, 27 de acordo com 

as três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e realização 

profissional.10,11,27 

De acordo com as três dimensões da MBI, nove questões avaliam a 

“exaustão emocional” que investiga sentimentos de se estar emocionalmente 

exausto e esgotado com o trabalho; cinco questões avaliam a “despersonalização” 

que avaliam respostas impessoais e a última dimensão com oito questões avaliam 
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“realização profissional” onde descreve os sentimentos e sucessos alcançados no 

trabalho com pessoas, tendo esta última subescala, escores inverso.37,48,49 

A partir da somatória dos pontos de cada subescala, os resultados foram 

avaliados frente às três dimensões da síndrome, como a exaustão emocional  (EE) 

nível alto (maior ou igual a 27 pontos), nível moderado (19 a 26 pontos) e nível baixo 

(menor que 19 pontos).11,24,25 Para a despersonalização (DE), nível alto (maior ou 

igual a 10 pontos), nível moderado (seis a nove pontos) nível baixo (menor que seis). 

A pontuação relacionada à reduzida realização profissional (RRP) vai em direção 

oposta às outras, uma vez que pontuações de zero a 33 indicam alto nível, de 34 a 

39 indica nível moderado e maior ou igual a 40, baixo nível.10,25 

Para o processamento os dados coletados foram organizados em banco de 

dados eletrônicos por meio de digitação em planilha do aplicativo Microsoft Windows 

Excel. A etapa seguinte foi de validação do banco de dados e sua inserção ao 

software Statistical Parckage Social Science (SPSS) 20.0. O estudo utilizou o nível 

de significância de 5%, considerando p-valor de 0,05. 

Para a análise dos dados, foram utilizadas análises descritivas das variáveis 

qualitativas através da distribuição de frequência absoluta e relativa das variáveis 

sociodemográficas, em seguida aplicou-se o teste de Qui-quadrado e Fischer com o 

objetivo de verificar a existência de associação dos profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem) com as dimensões do MBI (exaustão 

emocional, despersonalização e reduzida realização profissional) com as variáveis 

sociodemográficas (sexo, faixa etária, estado civil, grau de formação e vínculos). 

Análise de Variância (ANOVA). 

Esta pesquisa teve seu desenvolvimento de acordo com a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que aprova as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, baseando-se nos 

princípios básicos da bioética autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. 

As informações sobre a pesquisa estão contidas no TCLE (APÊNDICE 2) que 

foi assinado pelos participantes, atestando a voluntariedade de participação no 

estudo, ficando assegurado total anonimato e sigilo sobre as informações coletadas, 

como também, a privacidade e o direito de desistir em qualquer momento da 

pesquisa. 

Enquanto pesquisadora responsável pelo estudo assume-se toda a 

responsabilidade da pesquisa e diante dos resultados levantados, mantendo respeito 
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ao participante da pesquisa e sigilo das informações coletadas, por um período de 

cinco anos após o término desta. 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS 

 

5.1  ARTIGO 1 -   RISK FACTORS IDENTIFICATION FOR BURNOUT SYNDROME 

IN NURSES.  
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5.2. ARTIGO – BURNOUT SUNDROME IN HEALTH CARE PROFESSIONALS 

IN A UNIVERSITAY HOSPITAL 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES. 

 

O interesse relativo ao tema surgiu, pelo fato de trabalhar na área de saúde, 

como enfermeira, e em geral somos um grupo (médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem) de profissionais afetados pelo estresse ocupacional. Reforçando que 

os fatores de estresse laboral ou ocupacional são todos aqueles que estão 

relacionados com as condições de trabalho e que possam ter impacto na saúde e 

bem-estar do profissional, como excesso de responsabilidade, pressão, carga laboral 

e relações conflituosas. 

Portanto, torna-se essencial que intervenções sejam garantidas no sentido de 

prevenir e resolver o risco da SB, focalizando soluções tanto no trabalhador quando 

no ambiente de trabalho, com o objetivo de desenvolver um processo que permita 

recuperar o equilíbrio, entre as expectativas do indivíduo e as exigências do seu 

trabalho.42,48 

A grande maioria dos trabalhos anteriores foram realizados avaliando-se 

isoladamente, cada grupo profissional quanto ao tema estudado, uma vez que, a 

presente pesquisa abordou a qualidade de vida e os fatores de risco para síndrome 

de Burnout em profissionais de saúde em dois hospitais de ensino, do Nordeste do 

Brasil. 

Destarte, visualiza-se a partir deste estudo a presença de determinantes da 

síndrome de Burnout em profissionais da saúde, bem como a influência dessa 

síndrome na qualidade de vida desses trabalhadores. Nesse aspecto, é vital que 

medidas sejam tomadas para a diminuição no impacto da qualidade de vida desses, 

haja vista a possível interferência na saúde desses indivíduos e consequente má 

qualidade do cuidado prestado na assistência dos pacientes. 

Como limitação este estudo apresenta uma amostra de profissionais que 

trabalham apenas em hospitais públicos, de modo que seus resultados não podem 

ser extrapolados para profissionais de saúde atuantes na rede privada, os quais 

possuem outro contexto de trabalho, e consequentemente, outros determinantes de 

qualidade de vida e da síndrome de Burnout. 

A amostra foi composta por 436 profissionais de saúde, dos quais houve uma 

predominância do sexo feminino (79,4%), e com a faixa etária de mais de 51 anos 

(33,0%). No que se refere ao estado civil, verificou-se que a maior parte dos 

profissionais era constituída por casados/união estável (62,8%). A maioria possuía 
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especialização (34,2%), entretanto, apenas 7,8% e 1,1% eram mestres e doutores, 

respectivamente. Quanto ao tempo de trabalho, 34,6% tinham entre 5 a 10 anos e 

24,3% apresentavam mais de 25 anos de serviço. Quanto ao local de trabalho 

(73,8%) são servidores com exercício profissional no HUOL e (26,2%) com exercício 

profissional na MEJC.  Mais da metade (55,3%) possuíam um vínculo, mas 42% 

expressaram ter dois vínculos. Por fim, a maioria, 57,6%, ganhava mais de cinco 

salários mínimos. 

Quanto ao índice da Síndrome de Burnout, os resultados evidenciaram por 

meio do Maslach Burnout Inventory, que os médicos apresentaram alta exaustão, 

alta despersonalização e reduzida realização profissional. Seguindo dos enfermeiros 

com alta exaustão emocional, alta despersonalização e reduzida realização 

profissional; os técnicos de enfermagem pontuaram moderada exaustão emocional, 

alta despersonalização e alta realização profissional. A partir destes resultados 

verificou-se a associação entre essa dimensão do instrumento de Maslach, o grau de 

formação e local de trabalho dos técnicos de enfermagem. Apesar de grande parte 

desses profissionais considerarem ter uma baixa exaustão, um número expressivo 

considerou essa exaustão de moderada a alta. 

A exaustão emocional pode repercutir em diversos tipos de manifestações. 

Esse sinal caracteriza-se pela falta de energia, entusiasmo e sentimento de 

esgotamento de recursos, podendo estar associada à frustração e tensão, quando é 

percebido que não é possível despender maior energia para a assistência do 

cliente.9,10  

O ambiente da prática profissional e a exaustão emocional pode estar 

associada com a autonomia baixa, pouco controle no ambiente da prática e relações 

conflituosas com profissionais médicos, consequentemente tornando-os suscetíveis 

a um maior nível de exaustão e influenciando, sobremaneira, em sua satisfação no 

trabalho, na qualidade do cuidado prestado e nas chances de abandono do 

emprego.27 

No tocante a realização profissional observou-se que médicos e técnicos de 

enfermagem apresentaram uma baixa realização profissional, e em contraponto, os 

enfermeiros apresentam alta realização. Nessa dimensão do MBI verificou-se 

associação com o grau de formação da classe médica, na qual se destacaram 

graduados e especialistas, com baixo grau de realização profissional. 
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A baixa realização profissional, pode ter relações com a alta carga de trabalho 

na semana, maior tempo requerido para o deslocamento, e um consequente 

aumento do cansaço físico e mental, de modo a prejudicar momentos de descanso. 

Além disso, ressalta-se que o tipo de contrato de trabalho, como no caso do 

emprego terceirizado, possui como consequência a baixa realização profissional 

desses trabalhadores, os quais se sentem menos valorizados por deixarem de 

receber benefícios advindos do trabalho, tornando-o precarizado.28 

Outro estudo relaciona que quanto menor a satisfação com as atividades de 

supervisão, o ambiente de trabalho, os benefícios e políticas de organização e com o 

trabalho em si, maior se torna a exaustão emocional dos profissionais de saúde.29 

Sendo assim há uma relação entre a exaustão e realização profissional, sendo esta 

decisiva, podendo tornar o indivíduo susceptível à síndrome de Burnout. 

De acordo com a razão de chances percebe-se que os enfermeiros que 

trabalham no HUOL possuem uma maior chance de desenvolver EE com 2,17%. 

Quanto aos médicos que conservam 03 vínculos, foi observado 3,44% mais chance 

de ter alta despersonalização, enquanto que os técnicos de enfermagem são com 

maior chance de despersonalização com 2,15%, logo das três categorias do estudo 

os profissionais com maior chance de desenvolver a Síndrome de Burnout. 

A despersonalização, muitas vezes, é uma estratégia defensiva para lidar com 

o sofrimento do outro conforme aborda a literatura,28 nesse sentido, infere-se que o 

alto grau de despersonalização encontrado neste estudo, poderá ter sido 

influenciado pelo fato de especialistas e mestres, mais alto grau de formação 

encontrada neste estudo, ter suscitado o distanciamento destes com os pacientes e 

outros profissionais por se considerarem superiores ou a despersonalização 

provocada por outros fatores poderá ter influenciado esses profissionais a 

procurarem a elevar seu grau de formação. 

Na classe médica, a despersonalização se apresentou alta e associou-se ao 

número de vínculos, sendo prevalente o quantitativo de profissionais com dois 

vínculos. Nesse aspecto, infere-se que quanto maior o número de vínculos que o 

profissional médico obtém, maior será sua despersonalização com o local de 

trabalho, o que pode influenciar em um maior distanciamento entre esse e seus 

colegas de trabalho e seus pacientes, resultante provavelmente do tempo de 

permanência restrito em cada trabalho, com consequente diminuição do vínculo 

estabelecido entre os envolvidos. 
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Ao se avaliar a relação existente entre a qualidade de vida e a síndrome de 

Burnout nos enfermeiros identificou-se que a dimensão exaustão emocional 

associou-se estatisticamente ao domínio psicológico da escala de QV. Desse modo, 

verificou-se uma maioria com baixa exaustão emocional, mas ainda assim, uma 

qualidade de vida regular no domínio psicológico. Esse achado indica que mesmo 

com a baixa exaustão emocional desses profissionais, ainda assim, essa, afeta a 

qualidade de vida dessas pessoas. 

Nesse sentido, dentre os fatores que interferem na qualidade de vida, com 

consequente perturbação no domínio psicológico dos profissionais da saúde, 

envolvendo enfermeiros e técnicos de enfermagem, são o estresse proveniente do 

ambiente laboral e as atividades exercidas por cada profissional, as inadequadas 

condições de trabalho, bem como o descontentamento com a remuneração 

recebida.32 

Ademais, a literatura acrescenta que cargas psíquicas que predispõe os 

profissionais de saúde, principalmente os de enfermagem, são decorrentes 

geralmente das condições de trabalho a que estão sujeitos e a relações desiguais na 

equipe de enfermagem e em relação aos outros profissionais, bem como a 

sobrecarga de trabalho interfere veemente no domínio psicológico da qualidade de 

vida.33 

Apesar destes achados encontrados nesta tese, sugere-se a realização de 

estudos futuros que possibilitem ampliar a amostra, como também a inclusão de 

outros profissionais (psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas). Outro obstáculo 

concernente ao estudo foi à utilização de apenas duas instituições públicas de 

ensino universitário, o que não possibilitou observar se há diferenças entre outros 

contextos públicos e em instituições particulares. 

Essa pesquisa foi muito gratificante, pois proporcionou a pesquisadora o 

crescimento pessoal e intelectual, já que houve oportunidade de aprimorar o 

crescimento no contexto das duas instituições e buscar o que existe de novo em 

pesquisas através de leituras e participação em eventos e produção de artigos 

científicos. 

No que se refere a produção de artigos científicos, foi possível a realização de 

dois estudos: Activity, fatigue and quality of life in breast cancer patients, conduzido 

pelo Health Sciences Graduate Program e Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (2014); e Avaliação da qualidade de vida e o risco da Síndrome de Burnout em 
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plantonistas de maternidade pública, conduzido pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (2014). 

Dentre as participações em eventos pode-se destacar o 4º Seminário 

Internacional sobre o Trabalho de Enfermagem, em 2015, no qual ocorreu a atuação 

como relatora e autora do estudo: Desgaste Laboral: os fatores desencadeantes da 

Síndrome de Burnout em Enfermeiros. 

Diante dos resultados aqui encontrados, planeja-se retornar as instituições da 

pesquisa para apresentar e discutir as descobertas, e apontar caminhos para futuras 

investigações, prevenções e intervenções, continuar a elaborar novos artigos 

científicos e divulgar, por meio de seminários e congressos nacionais e 

internacionais, a temática de estudo. 

É nossa expectativa que esta investigação possa ter contribuído no sentido de 

enriquecer o conhecimento dos fatores de risco, e ainda constituir incentivo a 

investigações futuras de forma a promover a saúde do trabalhador. E segundo o 

estudo, a saúde é uma área em que existem inúmeros acidentes de trabalho (até 

subnotificados) e na qual os problemas de saúde ocupacional e de segurança no 

trabalho podem comprometer o bom desempenho e cuidados prestados aos 

utentes.52 

Por fim, sugere-se a criação de programas de apoio social, de aprimoramento 

do trabalho em equipe, planejamento dos serviços com auxílio dos membros das 

equipes, para favorecer o crescimento pessoal e profissional dos mesmos, favorecer 

a qualidade dos serviços públicos e prevenir o estresse laboral. 

Diante desses resultados confirma-se que os profissionais de saúde 

pesquisados são afetados em algumas dimensões referentes à síndrome de 

Burnout, sendo comprometidos, principalmente, psicologicamente e nas suas 

relações sociais. Além disso, características pessoais e profissionais podem 

determinar o desenvolvimento da síndrome de Burnout nesses indivíduos. 
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APÊNDICE 1 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO E DO TRABALHO 
 
 
 
     Data:_____/_____/_____                                     Iniciais:________ 
 

 
1. Sexo 

Feminino  (   ) 
Masculino (   ) 
 

2. Faixa Etária 
24 a 30 anos      (   ) 
31 a 40 anos      (   ) 
49 a 50 anos      (   ) 
Mais de 51 anos(   ) 
 

3. Estado Civil 

Solteiro                       (   ) 
Divorciado                  (   ) 
Viúvo                          (   ) 
Casado/união estável (   ) 
 

4. Local de Trabalho 

HUOL      (   ) 
MEJC      (   ) 
 

5. Grau de Formação    

Ensino Médio            (   ) 
Graduado                  (   ) 
Especialista               (   ) 
Mestre/Doutorado     (   ) 
 

6. Tempo de Trabalho 

De 5 a 10 anos         (   ) 
De 11 a 15 anos       (   ) 
De 16 a 20 anos       (   ) 
De 21 a 25 anos       (   ) 
Acima de 25 anos    (   ) 
 

7. Nº de Vínculos 

01 vínculo    (   ) 
02 vínculos  (   ) 
03 vínculos  (   ) 
 

8. Renda Mensal 
Até 3 salários mínimos       (   ) 
De 3 a 5 salários mínimos  (   ) 
Mais de 5 salários mínimos(   ) 
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Avaliação da Qualidade de Vida e o 

Risco da Síndrome de Burnout nos Profissionais de Saúde”, que tem como orientadora Professora 

Doutora Ana Katherine da Silveira Gonçalves. Esta pesquisa pretende Avaliar qualidade de vida e o 

risco da síndrome de Burnout em profissionais de saúde. 

             O motivo que nos leva a fazer este estudo é mostrar que a incidência de doenças 

relacionadas ao trabalho está bem presentes no dia-a-dia dos trabalhadores, principalmente o 

estresse. E através das respostas dos questionários poderemos “Avaliar qualidade de vida e o risco 

da síndrome de Burnout em profissionais de saúde”. 

            Caso você decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista individual, onde deverá 

responder a 3 questionários: um será preenchido com os dados sociodemográficos e ocupacional, o 

segundo sobre a Qualidade de Vida (WHOQOL-bref, uma versão abreviada do WHOQOL-100, e 

validada em português) e o terceiro Inventário para Identificação da Síndrome de Burnout – Maslach 

Burnout Inventory – MBI. 

A aplicação da entrevista será realizada pela pesquisadora responsável Lucila Corsino de 

Paiva, em uma sala destinada no Hospital Universitário Onofre Lopes e na Maternidade Escola 

Januário Cicco, com duração de 30 minutos aproximadamente, em horário e momento que você 

queira escolher, portanto, sem custos adicionais. 

A previsão de riscos com a sua participação são mínimas. Para evitar este risco, todas as 

informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. 

           Você terá como benefício conhecer os fatores que interferem na sua qualidade de vida, 

melhorias nas instalações da instituição, orientações para mudanças no estilo de vida no trabalho. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada, como indenização, fornecida pelos pesquisadores. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Lucila 

Corsino de Paiva, Fone: 3211-9874.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes/UFRN, telefone 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Ms. Lucila Corsino de Paiva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “Avaliação da 

Qualidade de Vida e o Risco da Síndrome de Burnout nos Profissionais de Saúde”, e autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 

que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal,       de                           de  

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE 1 – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO AO CEP 
 

UFRN - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
DA UNIVERSIDADE 

 

                                          COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO  
 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E O RISCO DA SÍNDROME 
DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Pesquisador: Lucila Corsino de Paiva 

Versão: 1 

CAAE:   11674712.2.0000.5292 

Instituição Proponente: Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL/UFRN 
 

DADOS DO COMPROVANTE 

 

Número do Comprovante: 063330/2012 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 

 

Informamos que o projeto AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E O RISCO DA SÍNDROME 

DE BURNOUT NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE que tem como pesquisador responsável Lucila 

Corsino de Paiva, foi recebido para análise ética no CEP UFRN - Hospital Universitário Onofre 

Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do  Norte -  HUOL/UFRN em  20/12/2012 às    

14:31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



64 
 

APÊNDICE 1 - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

ONOFRE LOPES-HUOL/UFRN 

                                   PARECER CONSUBSTANCIADO DO 
CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Titulo da Pesquisa:   AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E O RISCO DA SÍNDROME DE BURNOUT 

EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Pesquisador: Lucila Corsino 

de Paiva       

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 11674712.2.0000.5292 

Instituição Proponente: Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL/UFRN 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

181.046 

 Data da Relatoria: 

21/12/2012 

Apresentação do Projeto: 

Estudo que objetiva avaliar a qualidade de vida no trabalho e o risco da síndrome de 

Burnout em profissionais da saúde, com idade de até 70 anos, a qual será realizada através 

de entrevista no Hospital Universitário Onofre Lopes e Maternidade escola Januário Cicco 

em Natal/RN. 

Objetivo da Pesquisa: 

Primário: Avaliar a qualidade de vida e o risco da síndrome de Bumout em profissionais de 

saúde. Secundário: Detectar e quantificar os fatores de risco para a síndrome de Burnout 

em profissionais de saúde. Detectar e quantificar os fatores determinantes de ansiedade 

em profissionais de saúde de um hospital público. Detectar e quantificar os fatores 

determinantes de estresse no trabalho. Detectar e quantificar os fatores determinantes de 

qualidade de vida. Avaliar a fadiga e a qualidade de vida no trabalho dos profissionais de saúde. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Benefícios que superam os mínimos riscos. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa importante para contribuir com a melhoria da qualidade de vida e, 

consequentemente, a melhoria da saúde dos trabalhadores da saúde. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
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 Todos apresentados. TCLE completo e de fácil compreensão. 

 
Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620,  
Bairro: Petrópolis                                              CEP: 59.012-300 

UF: RN Município: NATAL 

    Telefone: ((843)342-5003      Fax: (84)3202-3941   Email: cep_huol@yahoo.com.br 
 
 

 



66 
 

 

 
Recomendações: 
Sem recomendações 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Aprovado 
Situação do Parecer: 
Aprovado. 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
Considerações Finais a Critério do CEP 
1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do 
início da mesma. 
2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da 
mesma. 
3. O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos 
relevantes que alterem o curso normal do estudo. 
4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter 
junto uma Carta de Encaminhamento, em que conste o objetivo e 
justificativa do que esteja sendo apresentado. 
5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP 
HUOL deverá ser comunicado, estando os motivos expressos no relatório 
final a ser apresentado. 
6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e 
a outra com o sujeito de pesquisa. 
7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se 
obrigatório à rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa 
ou seu responsável e pelo pesquisador. 
 
 
 
                               
 
                             NATAL, 22 de Dezembro de 2012 
                       ___________________________________          
                                                Assinado por: 
                                Karla Patrícia Cardoso Amorim 
                                       (Coordenador) 

 
 

 

 

 

Endereço: Avenida Nilo Peçanha, 620,  
Bairro: Petrópolis                                              CEP: 59.012-300 

UF: RN Município: NATAL 

    Telefone: ((843)342-5003      Fax: (84)3202-3941   Email: cep_huol@yahoo.com.br 
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ANEXO 2 
  

 INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 
RELACIONADA A SAÚDE -  WHOQOL – ABREVIADO 

 
Instrumento de Qualidade de Vida 

 
Versão em Português do Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde 
(WHOQOL – ABREVIADO) 1998. 

 
Este questionário é como o Sr (a) se sente em relação a sua qualidade de vida, saúde e outras áreas de sua vida nas 
duas últimas semanas. Após a leitura o Sr (a) deverá escolher a resposta que lhe parecer mais adequada para o seu 

caso. 
 
Q1 – Como você avaliaria sua qualidade de vida? 

Muito ruim Ruim Nem ruim nem boa Boa Muito boa 

1 2 3 4 5 

 
Q2 – Quão satisfeito (a) você está com a sua saúde? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito  Nem 

insatisfeito 

Satisfeito Muito 

satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas duas últimas semanas. 
 

Q5 – O quanto você aproveita a sua vida? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Q6 – Em que medida você acha que sua vida tem sentido? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

Q7 – O quanto você consegue se concentrar? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Q8 – Quão seguro você se sente em sua vida diária? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
Q9 – Quão saudável é o seu ambiente físico (clima, barulho, poluição, atrativos)? 

Nada Muito pouco Mais ou menos Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes perguntam sobre o quão completamente você tem sido capaz de fazer certas coisas nestas 

duas últimas semanas. 
 
Q10 – Você tem energia o suficiente para o seu dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 
Q11 – Você é capaz de aceitar sua aparência física? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

Q12 – Você tem dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 
Q13 – Quão disponíveis estão para você as informações que precisa no seu dia-a-dia? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 

 

 
Q14 – Em que medida você tem oportunidades de atividades de lazer? 

Nada Muito pouco Médio Muito Completamente 

1 2 3 4 5 
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As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de vários aspectos de sua 

vida nas últimas duas semanas. 
 
Q15 – Quão bem você é capaz de se locomover? 

Muito ruim Ruim Nem ruim nem bom Bom Muito bom 

1 2 3 4 5 

 

 
Q16 – Quão satisfeito (a) você está com o seu sono? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
Q17 – Quão satisfeito (a) você está com a sua capacidade de desempenhar as atividades 
do seu dia-a-dia? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
Q18 – Quão satisfeito (a) você está com sua capacidade para o trabalho? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
Q19 – Quão satisfeito (a) você está consigo mesmo? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
Q20 – Quão satisfeito (a) você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
Q21 – Quão satisfeito (a) você está com sua vida sexual? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
Q22 – Quão satisfeito (a) você está com o apoio que recebe dos seus amigos? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 

Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

Q23 – Quão satisfeito (a) você está com as condições do local onde mora? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

Q24 – Quão satisfeito (a) você está com o seu acesso a serviços de saúde? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

Q25 – Quão satisfeito (a) você está com o seu meio de transporte? 

Muito insatisfeito Insatisfeito Nem satisfeito 
Nem insatisfeito 

Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 
As questões seguintes referem-se a com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas nas últimas duas 

semanas. 
 
Q26 – Com que frequência você tem sentimentos negativos, tais como mau humor, desespero, ansiedade e 

depressão? 

Nunca Algumas vezes Frequentemente Muito 
frequentemente 

Sempre 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 
INVENTÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESGOTAMENTO PROFISSIONAL -  
MASLACH BURNOUT INVENTORY – MBI 
 
 

Por favor, leia atentamente cada um dos itens a seguir e responda se já 
experimentou o que é relatado, em relação a seu trabalho. Não existem 
respostas certas ou erradas e não haverá nenhum dado que possa lhe 
identificar. Neste primeiro momento pedimos que você leia com atenção as 
questões abaixo e responda conforme a legenda, com qual frequência estes 
eventos ocorrem. Pontue de 0-6 os itens a seguir conforme seus sentimentos 
e sintomas. 
 
0) nunca  
1) uma vez ao ano ou menos  
2) uma vez ao mês ou menos  
3) algumas vezes ao mês  
4)uma vez por semana  
5) algumas vezes por semana  
6) Todos os dias 

 
 

Nº Questões 0 1 2 3 4 5 6 

1 Sinto-me esgotado (a) ao final de um dia de trabalho        

2 Sinto-me como se estivesse no meu limite        

3 Sinto-me emocionalmente exausto/a com o meu trabalho        

4 Sinto-me frustrado/a com o meu trabalho        

5 Sinto-me esgotado/a com o meu trabalho        

6 Sinto que estou trabalhando demais neste emprego        

7 Trabalhar diretamente com pessoas me deixa muito 
estressado/a 

       

8 Trabalhar com pessoas o dia todo m exige um grande esforço        

9 Sinto-me cansado/a quando me levanto de manhã e tenho que 
encarar outro dia de trabalho 

       

10 Sinto-me cheio/a de alegria        

11 Sinto-me estimulado/a depois de trabalhar em contato com os 
pacientes 

       

12 Sinto que posso criar um ambiente tranquilo para os pacientes        

13 Sinto que influencio positivamente a vida dos outros através do 
meu trabalho 

       

14 Lido de forma adequada com os problemas dos pacientes        

15 Posso entender com facilidade o que sentem os pacientes        

16 Sinto que sei tratar de forma tranquila os problemas emocionais 
no meu trabalho 

       

17 Tenho conseguido muitas realizações em minha profissão        

18 Sinto que os pacientes culpam-me por alguns dos seus 
problemas 

       

19 Sinto que trato alguns pacientes como se fossem objetos        

20 Tenho me tornado mais insensível com as pessoas desde que 
exerço este trabalho 

       

21 Não me preocupo realmente com o que ocorre com alguns dos 
meus pacientes 

       

22 Preocupa-me o fato de que este trabalho esteja me 
endurecendo emocionalmente 
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