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RESUMO 
 

Dos problemas de saúde existentes no ambiente de trabalho, 18% 

afetam o aparelho psíquico, a exemplo do estresse, atingindo cerca de 30% 

dos trabalhadores em geral. A persistência e intensidade do estresse, 

associada às sucessivas tentativas de lidar com os mesmos, tornam os 

indivíduos vulneráveis ao surgimento da Síndrome de Burnout. O objetivo deste 

trabalho foi identificar a relação dos aspectos socioeconômicos e demográficos 

com o estresse e a Síndrome de Burnout em fisioterapeutas do Brasil. Para 

isso, este estudo teve uma abordagem do tipo transversal, com 1040 

fisioterapeutas do Brasil, através de uma amostragem do tipo snowboll e não 

probabilística. Utilizou-se um questionário socioeconômico, demográfico e 

profissional, a Escala de Estresse no Trabalho (EET) e a adaptação do 

Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo 

(CESQT). Na análise dos dados, foram utilizadas a estatística descritiva e 

inferencial. Dentre os principais resultados obtidos, percebeu-se uma maior 

representatividade da região Nordeste (48,7%), com idade média de 31anos, 

sexo feminino (75,7%), carga horária semanal de 35,4 horas, com 3-5 anos de 

atuação profissional. Observou-se que 37,0% apresentavam estresse 

relacionado estatisticamente com a idade (p=0,008), atividade física (p=0,039) 

e satisfação com a saúde (r=-0,322; p<0,001). Não foi observado nenhum caso 

de Burnout, porém houve uma média elevada nas dimensões, desgaste 

psíquico, indolência e culpa, totalizando 49,0% com tendência ao 

desenvolvimento da síndrome. Portanto, as variáveis, idade, prática da 

atividade física e satisfação com a saúde obtiveram relação com o estresse. 

Para o Burnout, destacaram-se a região de moradia (centro-oeste), satisfação 

com a saúde, local de trabalho (clínicas e hospitais), além do maior número de 

locais de trabalho. Diante desse contexto, os estudos sobre o estresse e a 

Síndrome de Burnout se apresentam como elementos de relevância dentro do 

contexto da prevenção dos riscos laborais e da análise das condições de 

trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Esgotamento Profissional; Fisioterapia; 

Estresse; Burnout. 

vii
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 A saúde coletiva, entendida hoje como campo científico, é definida como 

área de produção de conhecimentos que tem como objeto as práticas e os 

saberes em saúde, referidos ao coletivo, enquanto campo estruturado de 

relações sociais onde a doença adquire significação1. Para nossa sociedade 

capitalista, repleta de contradições, a saúde e a doença são pensadas em 

primeira instância como fatores de produção, e os sistemas de saúde são 

organizados de forma a tornar o indivíduo produtivo2.  

O trabalho é uma atividade essencial para a sobrevivência do homem, 

um gerador de expectativas, frustrações ou triunfos, ao mesmo tempo em que 

consome metade da vida, desperta e define interesses e identidade pessoal3.  

O mundo do trabalho tem sofrido transformações importantes nos últimos anos. 

O processo de globalização da economia, aumento da sofisticação tecnológica, 

ambiente altamente competitivo, perda do senso de comunidade e diminuição 

do valor intrínseco do trabalho, dando lugar à busca de recompensas 

extrínsecas, são apenas alguns acontecimentos que vem afetando o bem-estar 

físico e mental dos trabalhadores4. Logo, valorizar a luta pela saúde dos 

trabalhadores é muito importante, pois o fato de que muitos trabalhadores 

expõem seu equilíbrio e funcionamento físico e mental à ameaça que contém o 

trabalho para fazer frente a uma exigência que é mais imperiosa: sobreviver5.  

Ainda que existam especificidades que diferenciam o mundo do trabalho 

industrial e o do trabalho em saúde, tanto um como outro vêm sofrendo e 

respondendo às pressões por mudanças para que, assim, tornem-se mais 

eficientes e eficazes. Diante disso, a Fisioterapia, como profissão e prática 

social, não fica isenta das novidades introduzidas no mundo do trabalho e, 

consequentemente, de suas implicações na saúde dos que estão inseridos 

nesta profissão.  

A Resolução nº 80 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional (COFFITO), de 1987, afirma que a Fisioterapia é considerada uma 

ciência aplicada, cujo objeto de estudo é o movimento humano em todas as 

suas formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações 

patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos 
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de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade do órgão, sistema 

ou função6. 

A origem da Fisioterapia esteve vinculada às grandes guerras, surgindo 

da necessidade de se tratarem as pessoas fisicamente lesadas com perdas de 

membros, paralisias, atrofias, entre outras. O surgimento dessa profissão no 

Brasil também esteve ligado ao curar e reabilitar, nesse caso, as vítimas da 

poliomielite e de acidentes de trabalho, esses últimos provocados pelo rápido e 

explorador processo de industrialização. A Fisioterapia teria como função 

principal reintegrar esse indivíduo ao sistema produtivo ou, ao menos, atenuar 

o seu sofrimento7.  

No Brasil, a prática da Fisioterapia foi iniciada dentro da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, quando era considerada uma atividade de nível 

técnico. Em relação à formação profissional, em 1951, começava o primeiro 

curso para formação de fisioterapeutas no Serviço de Fisioterapia do Hospital 

das Clínicas de São Paulo com duração de um ano. Essa formação continuou 

assim até 1956. No Rio de Janeiro, em 1954, foi criada a Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação (ABBR), que deu origem ao Técnico de 

Reabilitação, hoje denominado fisioterapeuta. Devido ao alto índice de 

indivíduos portadores de sequelas motoras da poliomielite, a demanda por 

essa formação aumentou na década de 608. Diante desse crescimento, em 13 

de Outubro de 1969, no Brasil, a profissão de fisioterapeuta foi regulamentada 

através do Decreto-Lei 938, tornando a profissão do fisioterapeuta 

indispensável dentro dos serviços de saúde.  Em 2002, existiam 44.897 

fisioterapeutas registrados nos conselhos profissionais no Brasil9. Em 2013, de 

acordo com o COFFITO, atualmente existem 176.176 mil fisioterapeutas 

registrados no conselho. 

 As rápidas transformações pelas quais a sociedade vem passando tem 

demandado dos fisioterapeutas não só o domínio de habilidades técnicas, mas 

também um desempenho socialmente competente para que se tenham 

relações profissionais e sociais mais satisfatórias, duradouras e gratificantes, 

buscando, dessa forma, uma autodefinição da sua identidade profissional para 

poder obter o reconhecimento pessoal da sua profissão. O fisioterapeuta torna-

se cada vez mais complexo face à constante qualificação dos serviços de 

assistência à saúde, que não se limita mais garantir sobrevida, mas oferecer 
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qualidade de vida às pessoas10. Os problemas de saúde resultantes dessa 

profissão são antigos e criados por processos de produção de situações de 

risco, devido à complexidade e responsabilidade que permeiam as atividades 

do fisioterapeuta, seja no âmbito profissional, individual ou social, submetendo-

o a vários estressores dentro do seu processo de trabalho. 

O sofrimento psíquico no trabalho tem-se constituído na segunda causa 

de afastamento no trabalho nos Estados Unidos11. Estudos relatam que 18% 

dos problemas de saúde que afetam o aparelho psíquico são consequências 

da organização do trabalho, a exemplo do estresse, depressão e ansiedade12.  

Diversos são os modelos teóricos que procuram analisar as relações entre 

trabalho e saúde mental. Alguns se situam na linha do estresse, outros 

procuram entender essas relações a partir dos efeitos psicopatológicos do 

trabalho e a sua psicodinâmica e colocam no centro das discussões as 

relações intersubjetivas13. Este trabalho tem como base a teoria do estresse 

para explicar a relação entre o trabalho e a saúde, tendo um enfoque 

direcionado para a Síndrome de Burnout.   

O termo estresse se popularizou e, consequentemente, é empregado 

com variados significados. Ele é usado, frequentemente, como sendo a causa 

ou a explicação para inúmeros acontecimentos que afligem a vida humana 

moderna. A utilização generalizada, sem maiores reflexões, simplifica um 

problema e oculta os reais significados de suas implicações para a vida 

humana3. Atualmente, o termo estresse tem ocupado lugar de destaque pela 

sua divulgação em livros, jornais, revistas, estudos e pela sua importância na 

vida das pessoas, especialmente, quando associado às sensações de 

desconforto psicológico e físico. É considerado hoje como um dos fatores que, 

na escala de mortalidade, perde apenas para o câncer14.  

Nos dias de hoje, estresse é um fator inevitável em nossas vidas e tem 

sido usado para explicar uma diversidade de questões. Numa visão subjetiva 

do fenômeno, pode-se dizer que, dependendo da percepção que o indivíduo 

tem de uma situação, da sua interpretação do evento estressor e do sentido a 

ele atribuído, teremos ou não a condição de estresse15. 

O estresse também pode ser entendido como uma reação do organismo 

diante da quebra do sistema homeostático, podendo ser físico, no caso de uma 

enfermidade, como também psicológico, através dos sentimentos e 
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acontecimentos16. Ele é um desgaste geral do organismo, causado pelas 

alterações psicofisiológicas que ocorrem quando o indivíduo é forçado a 

enfrentar situações que o irritem, excitem, amedrontem ou mesmo que o façam 

imensamente feliz17. Em uma visão biopsicossocial, o estresse constitui-se de 

uma relação particular entre pessoa, seu ambiente e as circunstâncias que está 

submetida, a qual é avaliada como uma ameaça ou algo que exige dela mais 

que suas próprias habilidades ou recursos e que põe em perigo o seu bem-

estar18. Cabe salientar, no entanto, que o estresse por si só não é suficiente 

para desencadear uma enfermidade orgânica ou para provocar uma disfunção 

significativa na vida da pessoa. Para que isso ocorra, é necessário que outras 

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

inadequada de avaliar e enfrentar a situação estressante. 

Além do conceito de estresse, existe a definição de estressor, que é tudo 

o que causa quebra na homeostase interna e que exija alguma adaptação. 

Fatos que envolvem adaptação a mudanças, sejam eles positivos ou negativos, 

constituem-se em estressores importantes porque a pessoa necessitará 

despender energia adaptativa para poder lidar com essas mudanças19. Os 

estressores podem ser classificados em duas categorias: os externos, que são 

os eventos que ocorrem na vida de uma pessoa, como acidentes, mortes, 

brigas; ou internos, que se constituem nas cognições do indivíduo, suas 

crenças, seus valores pessoais, comportamento e seu esquema de vida20. 

Quando algum desses estressores interfere negativamente no ambiente de 

trabalho do indivíduo, pode gerar o estresse ocupacional.  

O estresse ocupacional não é um fenômeno novo, mas um novo campo 

de estudo que é enfatizado devido ao aparecimento de doenças vinculadas ao 

estresse no trabalho21. Nesse sentido, ele é definido como a soma de 

respostas físicas e mentais, bem como reações fisiológicas que, quando 

intensificadas de modo a exceder a capacidade de enfrentamento do indivíduo, 

transformam-se em reações emocionais negativas. O estresse ocupacional 

apresenta impacto negativo na saúde dos trabalhadores, bem como no 

funcionamento das organizações, ocasionando perda de produtividade, 

diminuição da qualidade dos produtos e dos serviços prestados22. 

As desordens psicológicas no trabalho constituem uma das dez 

frequentes categorias de doença ocupacional23. Portanto o estresse 
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ocupacional, é o processo de perturbação (que seria momentâneo), 

engendrado no indivíduo pela mobilização excessiva de sua energia de 

adaptação, para o enfrentamento das solicitações de seu meio ambiente 

profissional, solicitações essas que ultrapassam as capacidades atuais, físicas 

ou psíquicas desse indivíduo24. A persistência e intensidade destas 

solicitações, que seriam os estressores inerentes ao processo sócio 

organizacional do trabalho, bem como as características típicas de 

determinadas funções e modalidades de trabalho, associadas às sucessivas 

tentativas de lidar adequadamente com os mesmos, tornam os indivíduos 

vulneráveis ao surgimento do Burnout4. 

Burnout, em inglês, refere-se “àquilo que deixou de funcionar por 

absoluta falta de energia”. É aquilo, ou aquele, que chegou ao seu limite e, por 

falta de energia, não tem mais condições de desempenho físico e mental16. O 

termo Burnout surgiu como uma metáfora para exprimir o sentimento de 

profissionais que trabalhavam diretamente com pessoas dependentes de 

substâncias químicas. Nos primeiros anos da década de 1970, um estudo com 

profissionais ligados ao tratamento de usuários de drogas mostrou que, após 

alguns meses de trabalho, esses profissionais compartilhavam alguns sintomas 

que já haviam sido observados e até estudados, mas de forma isolada25. 

Não existe uma definição unânime sobre Burnout, mas há um consenso 

em considerar que essa síndrome apenas acontece no indivíduo como uma 

resposta ao estresse laboral. Trata-se de uma experiência subjetiva interna que 

agrupa sentimentos e atitudes e que tem um semblante negativo para o 

indivíduo, dado que implicam alterações, problemas e disfunções 

psicofisiológicas, com consequências nocivas para a pessoa e para a 

organização23. 

É caracterizado por baixos níveis de ilusão pelo trabalho, associados a 

altos níveis de desgaste psíquico, indolência e culpa. A ilusão pelo trabalho é 

caracterizada pela expectativa do indivíduo em alcançar metas laborais, pois 

isso supõe uma fonte de realização pessoal e profissional. O desgaste 

psíquico, definido como a presença de esgotamento emocional e físico 

decorrente da atividade de trabalho, tem em vista a necessidade de relacionar 

diariamente com pessoas que possuem ou geram problemas. A indolência é 

definida como a presença de atitudes negativas de indiferença e cinismo frente 



16 

 

 

aos clientes. E por fim, a culpa, percebida como a ocorrência de sentimentos 

de culpa pelo comportamento e atitudes negativas desenvolvidas no trabalho, 

principalmente, frente às pessoas com as quais o trabalhador deve relacionar-

se profissionalmente26.  

As causas e os sintomas da Síndrome de Burnout não são universais, 

dependendo das características da pessoa e das circunstâncias em que se 

encontre, o grau e as manifestações serão diferentes27. Acometem, 

principalmente, profissionais da área de serviços ou cuidadores, quando em 

contato direto com os usuários, como os trabalhadores da educação, da saúde, 

policiais, assistentes sociais, agentes penitenciários, entre outros28. 

Burnout, em fisioterapeutas, significa um sentimento de exaustão física e 

emocional, acompanhado de um profundo sentimento de frustração e 

insucesso, além de um negativo autoconceito e atitudes profissionais, 

manifestando-se por uma diminuição da preocupação com o paciente e uma 

alienação ao seu ambiente de trabalho29. Atualmente, essa síndrome 

apresenta-se como um dos grandes problemas psicossociais, o que tem 

gerado grande interesse e preocupação, não só da comunidade científica 

internacional, mas também de entidades governamentais, empresariais e 

sindicais norte-americanas e europeias, devido à severidade de suas 

consequências, tanto em nível individual como organizacional4.  

Assim, o presente estudo apresenta um pressuposto de que o estresse e 

a Síndrome de Burnout estão presentes nos fisioterapeutas, pois esse 

profissional, durante toda a sua trajetória, tem enfrentado dificuldades que 

comprometem o desempenho do seu trabalho e que também repercutem na 

sua vida pessoal.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O estresse pode manifestar-se de tal forma que a pessoa simplesmente 

não consegue mais lidar com o que está acontecendo e adoece, seja física ou 

mentalmente30. 

No Brasil, a primeira publicação sobre Burnout31 data de 1987, na 

Revista Brasileira de Medicina, que discorre sobre A Síndrome de Burnout. Na 

década de 1990, as primeiras teses e outras publicações começam a aparecer, 

alertando alguns profissionais sobre esse tema, a ponto de, em 06 de maio de 

1996, na Regulamentação da Previdência Social, a Síndrome de Burnout vir a 

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

de Doenças Profissionais. E, em 2001, a Síndrome de Burnout foi incluída no 

Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, na seção das Doenças 

Relacionadas ao trabalho, publicado pelo Ministério da Saúde32. 

Um dos primeiros estudos sobre a Síndrome de Burnout em 

fisioterapeutas foi publicado em 1984, por Schuter, Nelson e Quiling. Eles 

avaliaram 160 fisioterapeutas nos Estados Unidos e verificaram que 53% deles 

declararam que estavam experimentando sensações de Burnout. Alguns 

autores nos Estados Unidos e na Holanda têm publicado estudos sobre 

Burnout em fisioterapeutas, porém a pesquisa sobre Burnout em profissionais 

de saúde no Brasil ainda é muito escassa, e, quando existe, é mais direcionada 

para os médicos e enfermeiros.  No Brasil apenas um estudo com 255 

fisioterapeutas, em 2002 concluíram que era necessário o reconhecimento dos 

fatores que contribuíam para o desenvolvimento do Burnout, pois, só assim, 

poder-se-ia tentar controlar os níveis de estresse e manter um ambiente de 

trabalho positivo com qualidade no cuidado dos pacientes16. 

Os níveis de estresse e Burnout diferem de cultura para cultura. 

Investigações efetuadas em diferentes nações têm demonstrado resultados 

diversos, indicando variações, não só quanto à cultura, como também para 

categorias profissionais e características relativas ao trabalho, evidenciando a 

necessidade de estudos particularizados para cada população33. Atualmente, 

os estudos sobre o estresse e a Síndrome de Burnout se apresentam como 
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elementos de relevância dentro do contexto da prevenção dos riscos laborais e 

da análise das condições de trabalho.  

O momento histórico em que vivemos mostra-nos que é preciso abrir 

para a construção de outros saberes, que possam dar conta das exigências de 

uma sociedade que nunca é, mas que está sempre sendo. Além disso, a saúde 

é um campo transdisciplinar e, para a compreensão da sua totalidade, faz-se 

necessário um olhar amplo para todos os campos do saber que a compõe, 

como também um olhar específico para cada segmento34. Logo, este estudo 

justifica-se pela sua contribuição para a minimização da escassez de estudos 

sobre a saúde mental dos fisioterapeutas, além de que o conhecimento 

construído poderá ser de relevância para esta classe profissional, as demais 

categorias profissionais, a sociedade plural e os gestores em saúde, podendo 

servir de instrumento de prevenção e controle.  
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

• Avaliar os aspectos socioeconômicos e demográficos relacionados ao 

estresse e a Síndrome de Burnout em fisioterapeutas no Brasil. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico dos fisioterapeutas 

no Brasil. 

• Verificar as variáveis socioeconômicas e demográficas relacionadas ao 

desenvolvimento do estresse e da Síndrome de Burnout nestes 

profissionais, nas diferentes regiões do Brasil. 

• Identificar a prevalência do estresse e da Síndrome de Burnout, 

elencando os seus principais estressores laborais. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO 
  

Esta pesquisa foi delineada em um modelo de estudo de caráter 

descritivo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, realizada 

de março a julho de 2012.  

 

4.2. ASPECTOS ÉTICOS  
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), de acordo com a Resolução nº 

196/96-CNS sob parecer 0551.0.133.000-09 (ANEXO 1). Os fisioterapeutas 

foram esclarecidos quanto à viabilidade do estudo e consentiram a sua 

realização. Todos os questionários foram preenchidos virtualmente, 

observando-se os aspectos éticos e legais no que se referem ao anonimato 

dos entrevistados. 

 

4.3. POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

A população-alvo para o desenvolvimento da pesquisa foi composta 

pelos fisioterapeutas do Brasil, sendo incluídos, na amostra, os profissionais de 

ambos os sexos, que estavam inscritos no Conselho Regional de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (CREFITO), de sua jurisdisprudência. A amostra foi 

composta por fisioterapeutas das diversas regiões (Norte, Nordeste, Sul, 

Sudeste e Centro-oeste) do Brasil, através de uma amostragem do tipo 

snowboll e não probabilística.  Não houve perdas amostrais, pois apenas os 

interessados preenchiam os instrumentos. 
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4.4. INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Dentre os instrumentos, inicialmente, foi utilizado um questionário 

contendo questões de caráter socioeconômico e demográfico, como também 

questões inerentes à atuação profissional do fisioterapeuta, composto de 19 

itens, elaborado pelos autores (APÊNDICE 1).  

Para mensurar o estresse, foi utilizada a Escala de Estresse no Trabalho 

(EET)35, em que se avaliam através de 23 itens os maiores estressores 

laborais. Esses itens são respondíveis a uma escala Likert de 5 pontos, indo de 

1, discordo totalmente, a 5, como concordo totalmente. Para a validação desse 

instrumento, foram utilizados 437 trabalhadores de diversas organizações 

públicas e privadas, obtendo-se um coeficiente alfa de Cronbach de 0,91. Os 

resultados são dados através da média de todos os fatores, que, quando for 

igual ou maior que 2,5, já devem ser compreendidos como indicador de 

estresse. A EET não é um teste psicológico, mas uma ferramenta para 

diagnóstico organizacional que foi submetida a testes e requisitos 

psicométricos (ANEXO 2).  

Relacionado à Síndrome de Burnout foi utilizado uma adaptação feito 

pelos autores do Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse 

por el Trabajo (CESQT)36 para os fisioterapeutas. Esse instrumento é composto 

por 20 itens, divididos em escalas que avaliam a ilusão pelo trabalho, desgaste 

psíquico, indolência e culpa, respondendo a uma escala Likert de 5 pontos, 

indo de 0, nunca, a 4, muito frequentemente: todos os dias. Para a validação 

desse instrumento, foram utilizados 714 professores de todos os níveis de 

ensino, obtendo-se um coeficiente alfa de Cronbach de 0,80. Cada subescala 

foi calculada pela média da pontuação dos itens que a compunham. Baixas 

pontuações na Ilusão pelo trabalho (<2) e altas pontuações em Desgaste 

psíquico, Indolência e Culpa (≥ 2) supõe altos níveis de Burnout (APÊNDICE 

2). 

 

 

 



22 

 

 

4.5. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 

A coleta de dados foi realizada através de uma homepage (APÊNDICE 

3), elaborada pelos autores exclusivamente para esta pesquisa, onde 

inicialmente os participantes aceitavam o consentimento informado 

(APÊNDICE 4) e, em seguida, respondiam os questionários. A divulgação da 

pesquisa foi feita nas redes sociais, conselhos e associações de fisioterapia, 

porém encontrou-se muita dificuldade em parcerias com os conselhos e 

associações para divulgação da pesquisa, além da não contribuição de muitos 

profissionais em responder a pesquisa. 

 

4.6. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS  
 

Após o término das entrevistas, todos foram inseridos em um banco de 

dados em planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® para 

armazenamento dos dados coletados, destinados as análises do tipo 

descritivas, utilizando medidas de freqüência e porcentagem, tendência central 

(média) e de variabilidade (desvio-padrão) das variáveis. Em seguida, os dados 

foram transportados para o programa estatístico “Statistical Package for Social 

Sciences” (SPSS), versão 19.0, para proceder às análises. As análises dos 

dados foram realizadas de acordo com a padronização e validação de cada 

instrumento, com o nível de significância de 95%. 

Para análise dos dados, foram utilizadas análises descritivas e teste, 

como Qui-quadrado, Mann Whitney, correlação de Spearman, Análise de 

Variância (ANOVA), Post Hoc de Tuckey e Kruskal-Wallis. Os resultados foram 

apresentados em forma de gráficos e tabelas, cruzando-se os dados para 

melhor compreensão dos fatores que estão associados ao estresse e ao 

Burnout. 
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5 ARTIGOS PRODUZIDOS  

 

5.1 ARTIGO 1 – Perfil Sócio demográfico e Hábitos de Vida dos 

Fisioterapeutas Brasileiros (Socio demographic Profile and Habits of Life of 

Brazilian Physiotherapists). Aprovado na  Revista Fisioterapia Ser ISSN: 1809-

3469. Qualis B5 da CAPES para Área Medicina II (ANEXO 3). 

 
 

RESUMO 

 

Os estudos sobre o perfil de profissionais de saúde são informações relevantes 

para possibilitar o planejamento de ações assistenciais e educativas. 

OBJETIVOS: Traçar um perfil sócio demográfico do fisioterapeuta brasileiro, 

conhecendo os seus principais hábitos de vida. MÉTODOS: Trata-se de um 

estudo descritivo, do tipo transversal, realizado com 1040 fisioterapeutas de 

todas as regiões do Brasil, através de uma amostragem do tipo snowboll e não 

probabilística. Foi utilizado um questionário contendo questões de caráter 

socioeconômico e demográfico, como também questões inerentes à atuação 

profissional e aos hábitos de vida. RESULTADOS: Houve uma maior 

participação da região Nordeste (48,7%, 506), com predomínio do sexo 

feminino, idade média de 31 anos, residente em cidades do interior, tendo 

carga horária média semanal de 35,4 horas, a maioria possui pós-graduação e 

tem de 3 a 5 anos de atuação profissional. Em relação aos hábitos de vida, 

possui uma média de sono de 6,8h diárias, tem uma prática religiosa, poucos 

são praticantes de exercícios e estão satisfeitos com a sua situação de saúde. 

CONCLUSÃO: Fisioterapeutas jovens, qualificados e com hábitos de vida 

satisfatórios, porém no exercício da profissão ainda há muito a se conhecer, 

sendo necessária mais pesquisa acerca desses profissionais de saúde.  

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Profissão; Hábitos; Brasil. 

 

ABSTRACT 

 

Studies on the profile of health professionals are relevant information to enable 

action planning assistance and educational. OBJECTIVES: To define the socio 
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demographic profile of the Brazilian physiotherapists, knowing their main 

lifestyle habits. METHODS: This was a descriptive, cross-sectional study, 

conducted in 1040 with physiotherapists from all regions of Brazil, through a 

sampling of the type snowboll and not probabilistic. We used a questionnaire 

with demographic and socioeconomic character, as well as issues related to 

professional and lifestyle habits. RESULTS: There was a greater share of the 

Northeast (48.7%, 506), predominantly female, mean age 31 years, residing in 

the inner cities, and average weekly working time of 35.4 hours, most have 

graduate and have 3-5 years of professional experience. Regarding lifestyle, 

has an average of 6.8 h of sleep daily, has a religious practice, few exercisers 

and are satisfied with their health status. CONCLUSION: Physiotherapists 

young, qualified and lifestyle satisfactory, but the profession is still much to 

learn, requiring more research about these health professionals. 

KEY-WORDS: Physiotherapy; Profession; Habits; Brazil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Fisioterapia (do grego phýsis, natureza e therapeía, terapia) é definida 

como tratamento de doenças mediante massagens, exercícios físicos, 

aplicações de luz, calor, eletricidade e utilização de aparelhos mecânicos, 

elétricos e eletrônicos. É o método de tratar doenças e distúrbios da saúde, 

tratamento de saúde[1]. 

O fisioterapeuta é um profissional de nível superior da área de saúde, 

pleno, autônomo, que atua isoladamente ou em equipe, em todos os níveis de 

assistência à saúde. É o profissional de saúde que se ocupa do movimento 

humano em toda a sua plenitude, com o objetivo de preservar, manter, 

desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções corporais. 

A sua atuação engloba todos os níveis de atenção, desde a prevenção, 

passando pela promoção, desenvolvimento, tratamento e recuperação da 

saúde de indivíduos, grupos de pessoas ou comunidades[2]. A Resolução nº 80 

do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), de 

1987, afirma que a fisioterapia é considerada uma ciência aplicada, cujo objeto 

de estudo é o movimento humano em todas as suas formas de expressão e 

potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas 
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repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos de preservar, manter, 

desenvolver ou restaurar a integridade do órgão, sistema ou função[3]. 

A origem da fisioterapia esteve ligada a Revolução Industrial na qual 

foram desenvolvidos trabalhos para recuperar os trabalhadores acidentados e 

criados diversos tipos de ginástica e exercícios com a finalidade de aumentar a 

produtividade. As jornadas de trabalho abusivas de mais de 16 horas diárias, o 

trabalho infantil e todo o contexto de exploração dos operários e camponeses 

pela classe dominante, geraram uma quantidade de novas doenças em grande 

parte da população[4]. A principal motivação para a criação da fisioterapia no 

Brasil, a partir de 1929, foi o grande número de portadores de sequelas da 

poliomielite com distúrbios do aparelho locomotor, bem como o crescente 

aumento de acidentes de trabalho[5]. Nessa época, surgiram, grandes centros 

de reabilitação, locais onde eram prescritas e realizadas as atividades de 

reaprendizagem do movimento, reeducação funcional, entre outras, através, 

principalmente, das técnicas cinesioterápicas[6].  

No Brasil, a prática da fisioterapia foi iniciada dentro da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, quando era considerada uma atividade de nível 

técnico. Em relação à formação profissional, em 1951, começava o primeiro 

curso para formação de fisioterapeutas no Serviço de Fisioterapia do Hospital 

das Clínicas de São Paulo, com duração de um ano. Essa formação continuou 

assim até 1956. No Rio de Janeiro, em 1954, foi criada a Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação (ABBR), que deu origem ao Técnico de 

Reabilitação, cuja denominação ficou sendo mesmo fisioterapeuta. Devido ao 

alto índice de indivíduos portadores de sequelas motoras da poliomielite, a 

demanda por essa formação aumentou na década de 60[7]. Por isso, em 13 de 

outubro de 1969, no Brasil, a profissão de fisioterapeuta foi regulamentada 

através do Decreto-Lei 938. No cenário nacional, o desenvolvimento da 

profissão foi acompanhado pelo crescimento da oferta de cursos de graduação, 

que evoluíu de 6, em 1970, para 48, em 1991,  alcançando o aumento 

considerável, em 2008, para 505 cursos de graduação em fisioterapia no 

Brasil[8].  

A partir do grande crescimento obtido dentro da fisioterapia, tanto 

nacional como internacionalmente, a profissão do fisioterapeuta tem se tornado 

indispensável dentro dos serviços de saúde.  Em 2002, existiam 44.897 
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fisioterapeutas registrados nos conselhos profissionais no Brasil[9]. Em 2013, de 

acordo com o COFFITO, atualmente existem 176 mil fisioterapeutas 

registrados no Conselho, o que mostra um alto crescimento da profissão.  

As rápidas transformações pelas quais a sociedade vem passando, 

principalmente a partir do século XXI, têm demandado dos fisioterapeutas não 

só o domínio de habilidades técnicas, mas também um desempenho 

socialmente competente para que se tenham relações profissionais e sociais 

mais satisfatórias, duradouras e gratificantes, buscando, dessa forma, uma 

autodefinição da sua identidade profissional para poder obter o reconhecimento 

pessoal da sua profissão[10]. 

O fisioterapeuta torna-se cada vez mais complexo face à constante 

qualificação dos serviços de assistência à saúde, que não se limitam mais a 

garantir sobrevida, mas oferecer qualidade de vida às pessoas. Em decorrência 

disso, temos a ampliação da área de atuação profissional do fisioterapeuta, que 

cresce a cada dia, descobrindo novas possibilidades de intervenção[10]. 

O fisioterapeuta pode atuar em diferentes áreas, sendo as mais 

conhecidas: a ortopedia, neurologia, cardiologia, angiologia, ergonomia, 

reumatologia, dermato-funcional (estética), reabilitação de queimados, 

pediatria, ginecologia e obstetrícia, geriatria, pneumologia, desportiva, 

oncologia, tendo as seguintes especialidades reconhecidas: Acupuntura; 

Quiropraxia; Osteopatia; RPG; Pilates; Fisioterapia Pneumo-funcional; 

Fisioterapia Neurofuncional[11]. Em consequência das habilidades e 

competências adquiridas na graduação e em cursos de pós-graduação, o 

fisioterapeuta, atualmente, exerce a profissão atuando nos mais diferentes 

locais, tais como: hospitais (ambulatórios, enfermarias, UTIs, serviços 

especializados), clínicas, consultórios, indústrias, postos de saúde, creches, 

escolas, universidades, centros de pesquisa, clubes, órgãos governamentais, 

dentre outros[4]. 

Embora, nos últimos anos, a fisioterapia tenha ampliado e aprofundado 

seus conhecimentos técnicos e alargado sua área de atuação, essa ampliação 

ocorreu, majoritariamente, no nível terciário. Mesmo com a ampliação das 

possibilidades de atuação do profissional, ainda predomina uma atenção 

destinada à recuperação de distúrbios ortopédico-traumatológicos e 

neurológicos[5]. 
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Seja qual for à área de intervenção do fisioterapeuta, a característica 

comum a todos eles é a relação interpessoal, com maior ou menor 

envolvimento afetivo que estabelece com a pessoa que necessita da sua 

ajuda[12]. No Brasil, diferentemente de alguns países, como os Estados Unidos, 

não há nenhum outro profissional de qualquer nível acadêmico que execute 

técnicas de Fisioterapia ou auxilie o fisioterapeuta[13]. Diante do avanço da 

profissão e de suas construções no campo da saúde, este artigo teve por 

objetivo traçar um perfil sócio demográfico do fisioterapeuta brasileiro, 

conhecendo os seus principais hábitos de vida.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, realizado de março 

a julho de 2012, com 1040 fisioterapeutas registrados no conselho profissional 

das diversas regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste) do Brasil, 

através de uma amostragem do tipo snowboll e não probabilística. Dentre os 

instrumentos, inicialmente, foi utilizado um questionário contendo questões de 

caráter socioeconômico e demográfico, como também questões inerentes à 

atuação profissional do fisioterapeuta, composto de 19 itens, elaborado pelos 

autores.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), de acordo com a 

Resolução nº 196/96-CNS. A coleta de dados foi realizada através de um site 

elaborado pelos autores exclusivamente para esta pesquisa, no qual 

inicialmente os participantes aceitavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido (CAAE: 0551.0.133.000-09) e em seguida, respondiam os 

questionários. A divulgação da pesquisa foi feita nas redes sociais, conselhos e 

associações de Fisioterapia de modo a reduzir perdas amostrais, pois apenas 

os interessados preenchiam os instrumentos. Para os dados foi adotado um 

nível de significância de 95%, utilizando a estatística descritiva e inferencial.  
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RESULTADOS 

 

Para caracterização da amostra, foram analisados aspectos 

socioeconômicos, demográficos, profissionais e hábitos de vida de 1040 

fisioterapeutas das regiões do Brasil. A maior representatividade foi da região 

Nordeste (48,7%, 506), seguida do Sudeste (21,8%, 227), Sul (15,6%, 162), 

Centro-Oeste (11,5%, 120) e por último, a região Norte (2,4%, 25). 

A idade média foi de 31anos ±7,43 variando entre 20 a 61 anos, o sexo 

feminino foi mais predominante (75,7%, 787), com 55,1% (573) de solteiros e 

69,4% (722) que possuíam filhos. Em relação à moradia e local de trabalho, 

79,3% (824) de fisioterapeutas moravam em cidades do interior e 47,6% (495) 

trabalhavam nessas cidades (TABELA I).  

 
Tabela I: Características socioeconômica e demográfica dos fisioterapeutas 

brasileiros  (N=1040) 
Característica n % 
Sexo 
Masculino 
Feminino 
Estado Civil 
Solteiro 
Casado 
Separado/Divorciado 
Viúvo 
Filhos 
Sim 
Não 
Cidade onde reside 
Capital 
Interior de pequeno porte 
Interior de médio porte 
Interior de grande porte 
Cidade onde trabalha 
Capital 
Interior  
Capital e Interior 

 
253 
787 

 
573 
403 
61 
3 

 
722 
318 

 
216 
306 
168 
350 

 
477 
495 
68 

 
24,3 
75,7 

 
55,1 
38,8 

5,9 
0,3 

 
69,4 
30,6 

 
20,8 
29,4 
16,2 
33,7 

 
45,9 
47,6 

6,5 
   
Fonte: Dados da pesquisa (Natal, RN, 2012) 

 
Quanto aos aspectos profissionais, a carga horária média de trabalho 

semanal foi de 35,4 ±16,35 horas. Houve predominância de fisioterapeutas 
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com pós-graduação (69%, 717), que possuíam de 3 a 5 anos de atuação 

profissional (22,5%, 234), seguidos de 6 a 10 anos (21,7%, 225).  

Foi identificado que 61,7% (641) trabalham em apenas 1 local, tendo 

49,2% (512) como local de trabalho as clínicas e 81,7% (850) tem 

exclusivamente a fisioterapia como sua atividade profissional (TABELA II). 

 
Tabela II: Características profissionais dos fisioterapeutas brasileiros  (N=1040) 
Característica N % 
Formação educacional 
Graduado 
Especialista 
Mestre 
Doutor 
Pós-Doutor 
Tempo de atuação profissional 
0 a 2 anos 
3 a 5 anos 
6 a 10 anos 
11 a 15 anos 
Mais de 15 anos 
Local de trabalho 
Clinica 
Hospital 
Domicílio 
IES 
Outro local 
Outra atividade profissional 
Sim 
Não 

 
323 
552 
131 
27 
7 

 
365 
234 
225 
99 

117 
 

512 
161 
156 
94 

117 
 

190 
85 

 
31,1 
53,1 
12,6 

2,6 
7 

 
35 

22,5 
21,7 
9,55 

11,25 
 

49,2 
15,5 
15 
9 

11,3 
 

18,3 
81,7 

   
Fonte: Dados da pesquisa (Natal, RN, 2012) 
 

Para análise dos hábitos de vida, foram pesquisadas  informações  

acerca do sono, atividade física, prática religiosa e estado geral de saúde. A 

média de sono foi de 6,8±1,15  horas por dia e o nível de satisfação com o 

horário do sono, em uma escala de 0 a 10, apresentou escore médio de 6,37 

±2,38.  

Questionados quanto à prática religiosa, foi observado que 77,6% 

(n=807) praticam algum tipo de atividade religiosa e que 22,4% (n=233) não 

têm nenhuma atividade religiosa. 

Na análise do estado geral de saúde, os participantes atribuíram um 

escore médio de 7,1 ±1,83, em que 10 indicam maior satisfação com a saúde. 
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Quanto à realização de atividade física, 55% (572) dos participantes praticavam 

regularmente. 

 
DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, detectou-se grande presença de mulheres como 

fisioterapeutas, em comparação com os fisioterapeutas homens. Na maioria 

dos países, observa-se ao longo da história que o ato de cuidar é exercido por 

mulheres[10]. Como a Fisioterapia é uma área voltada à reabilitação, 

consequentemente, o cuidado, as mulheres tornam-se maioria nessa profissão.  

Alguns estudos apresentam sempre o sexo feminino como prevalente na 

fisioterapia, porém, ao correlacionar com especialidades específicas, como a 

área desportiva, há uma prevalência do sexo masculino[14,15,16].  

A idade média dos fisioterapeutas foi de 31 anos, e esse fato reflete, 

possivelmente, o tempo necessário para, após o término da graduação, o 

fisioterapeuta realizar os cursos de especialização e aperfeiçoamento 

necessários para complementar sua formação. Os dados da pesquisa 

corroboram com outros estudos, que mostram uma idade média de 30 anos, 

indicando profissionais jovens e em início de carreira[15,16,17].  

Para a carga horária de trabalho semanal, foi ultrapassado o que 

preconiza a Resolução nº 8.856, de 01/03/1994 do COFFITO[3] que estabelece 

a carga horária semanal de 30hs para o fisioterapeuta. Esse dado é importante, 

pois retrata uma sobrecarga laboral, uma vez que a maioria dos fisioterapeutas 

possui unicamente a fisioterapia como atividade profissional. 

Os fisioterapeutas estão se aprimorando cada vez mais, verificou-se que 

a maioria dos fisioterapeutas possui curso de pós-graduação. Ao especializar, 

os profissionais adquirem maior segurança profissional, principalmente no 

momento da conquista de uma vaga no mercado de trabalho[18]. 

 Os resultados apontam que a inserção dos fisioterapeutas no mercado 

de trabalho mostra uma predominância pelo setor privado, na área clínica e 

com tempo de profissão pequeno, confirmando os mesmos resultados em 

outros estudos[17, 18]. A maioria dos profissionais tem na fisioterapia sua única 

ocupação, o que torna um fator de satisfação com a profissão.  

Nos últimos 50 anos, predominaram as condições relacionadas ao estilo 

de vida, incluindo doença cardíaca isquêmica, doenças relacionadas ao fumo, 
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hipertensão, acidente vascular cerebral, obesidade, diabetes e câncer[18]. Por 

ser profissionais da saúde, os hábitos de vida não mudam em sua totalidade 

em relação a população em geral. A quantidade diminuída do sono pode estar 

correlacionada com a carga horária de trabalho elevada dos fisioterapeutas, 

atribuindo uma satisfação moderada com a saúde[17]. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os estudos sobre o perfil de profissionais de saúde são informações 

relevantes para possibilitar aos órgãos de saúde, às instituições de ensino e 

aos órgãos de classe o planejamento de ações assistenciais e educativas. 

Diante desse contexto, pode-se concluir que o perfil dos fisioterapeutas 

brasileiros caracteriza-se por profissionais jovens, do sexo feminino, 

qualificados, que trabalham exclusivamente com a fisioterapia, principalmente 

na área clínica e com carga horária elevada.  

Em relação aos hábitos de vida, como a maioria dos brasileiros, os 

fisioterapeutas dormem pouco, alguns praticam atividade física e tem sua 

percepção de saúde como satisfatória. As ações em saúde e suas avaliações 

precisam considerar o perfil dos profissionais e o contexto macroeconômico 

dos grupos, de acordo com a época e a região em que se encontram para o 

sucesso e a qualidade das atividades planejadas. Para isso, no exercício dessa 

profissão, ainda há muito a se conhecer, sendo necessária mais pesquisa 

acerca destes profissionais de saúde. 
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5.2 ARTIGO 2 – Aspectos Socioeconômicos e Demográficos relacionados ao 

Estresse e a Síndrome de Burnout em Fisioterapeutas Brasileiros 

(Socioeconomic and Demographic aspects related to Stress and the Burnout 

Syndrome  Among Brazilian physiotherapists). Submetido à Salud Mental. 

ISSN: 0185-3325. Qualis B3 da CAPES para Área Medicina II (ANEXO 4).  

 
RESUMO 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Dos problemas de saúde que afetam o trabalhador, 

18% se referem ao aparelho psíquico, a exemplo do estresse e da Síndrome 

de Burnout. OBJETIVO: Identificar a relação dos aspectos socioeconômicos e 

demográficos com o estresse e a Síndrome de Burnout em fisioterapeutas. 

MÉTODO: Estudo do tipo transversal, com 1040 fisioterapeutas do Brasil, 

através de uma amostragem do tipo snowboll e não probabilística. Utilizou-se 

um questionário socioeconômico, demográfico e profissional, a Escala de 

Estresse no Trabalho (EET) e a adaptação do Cuestionario para la Evaluación 

del Síndrome de Quemarse por el Trabaio (CESQT). Os dados foram 

analisados por estatística descritiva e inferencial. RESULTADOS: Maior 

representatividade da região Nordeste (48,7%), idade média de 31anos, sexo 

feminino (75,7%), carga horária semanal de 35,4 horas, com 3-5 anos de 

atuação profissional. Observou-se que 37% apresentavam estresse 

relacionado estatisticamente com a idade (p=0,008), atividade física (p=0,039) 

e satisfação com a saúde (r=-0,322; p<0,001). Não foi observado nenhum caso 

de Burnout, porém houve uma média elevada nas dimensões, desgaste 

psíquico, indolência e culpa, totalizando 49% com tendência à desenvolver a 

síndrome. As variáveis, idade, prática da atividade física e satisfação com a 

saúde obtiveram relação com o estresse. Para o Burnout, destacou-se a região 

de moradia (Centro-oeste), satisfação com a saúde, local de trabalho (clínicas 

e hospitais), além do maior número de locais de trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental; Esgotamento Profissional; Fisioterapia; 

Estresse; Burnout. 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Of the health problems affecting workers, 18% are related to 

the psychic system, such as stress and Burnout Syndrome. OBJECTIVE: To 

identify the relationship between the socioeconomic and demographic aspects 

with stress and Burnout Syndrome in physiotherapists. METHOD: This is a 

cross-sectional study, with 1040 Brazilian physiotherapists, through a snowball 

and non-probabilistic sampling type. We have used a socioeconomic, 

demographic and professional questionnaire, the Work Stress Scale (WSS) and 

the adaptation of the Cuestionario Questionario para la Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT). The data was analyzed by 

means of descriptive and inferential statistics. RESULTS: The greater 

representativeness was of the Northeast Region (48,7%), average age of 31 

years, female gender (75,7%), weekly working time of 35,4 hours, with 3-5 

years of professional practice. It was found that 37% had stress statistically 

related with age (p=0,008), physical activity (p=0,039) and satisfaction with 

health status (r=-0,322; p<0,001). There were no cases of Burnout, but there 

was a high average in the dimensions Psychic wear, Indolence and Guilt, 

totaling 49% with a tendency to develop the syndrome at stake. 

CONCLUSIONS: The variables age, physical activity and satisfaction with 

health status have demonstrated relation to stress. For Burnout, it should be 

emphasized the region of residence (Mid-West), satisfaction with health status, 

workplace (clinics and hospitals), in addition to the highest number of 

workplaces. 

 

KEYWORDS: Mental Health; Professional Exhaustion; Physiotherapy; Stress; 

Burnout. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, o trabalho tem sido considerado uma das mais 

importantes maneiras do homem se posicionar como indivíduo, constituindo a 

principal forma de organização da sociedade, podendo ser fonte de realização 

de diversas necessidades humanas, como também pode ser considerado fonte 
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de sofrimento, insatisfação e adoecimento1. As atividades no trabalho têm 

sofrido transformações importantes nos últimos anos, essa situação deve-se ao 

processo de globalização da economia, ao aumento da sofisticação 

tecnológica, ao ambiente altamente competitivo, a perda do senso de 

comunidade e a diminuição do valor intrínseco do trabalho. Esses 

acontecimentos vem afetando o bem-estar físico e mental dos trabalhadores2. 

Em consequência a esses problemas no aparelho psíquico, diversos modelos 

teóricos procuram analisar as relações entre trabalho e saúde mental, sendo 

muitos na linha do estresse3. 

O estresse tem ocupado lugar de destaque pela sua divulgação em 

livros, jornais, revistas, estudos e pela sua importância na vida das pessoas. 

Ele é usado como sendo a causa ou a explicação para inúmeros 

acontecimentos que afligem a vida humana moderna4. Selye, em 1956, foi o 

primeiro autor a utilizar na área da saúde o termo estresse, caracterizando-o 

como uma “Síndrome Geral de Adaptação” (SGA), decorrente de um evento 

que exige esforço do indivíduo em termos de adaptação. Esse estressor gera a 

quebra da homeostase interna do indivíduo, alterando a capacidade do 

organismo de manter sua constância5. Portanto, o estresse é um desgaste 

geral do organismo, causado pelas alterações psicofisiológicas que ocorrem 

quando o indivíduo é forçado a enfrentar situações que o irritem, excitem, 

amedrontem ou mesmo que o façam imensamente feliz6. Em uma visão 

biopsicossocial, o estresse constitui-se de uma relação particular entre a 

pessoa, o ambiente e as circunstâncias às quais está submetida7.   

Nos últimos anos, estudos sobre estresse foram conduzidos em 

múltiplos contextos, associando-o a diferentes variáveis. Entre esses estudos, 

tem-se observado a preocupação com a investigação acerca da relação entre 

estresse e trabalho, destacando-se o construto do estresse ocupacional8. O 

estresse ocupacional não é um fenômeno novo, mas um novo campo de 

estudo que é enfatizado devido ao aparecimento de doenças vinculadas ao 

estresse no trabalho9. Nesse sentido, ele é definido como a soma de respostas 

físicas e mentais, bem como reações fisiológicas que, quando intensificadas de 

modo a exceder a capacidade de enfrentamento do indivíduo, transformam-se 

em reações emocionais negativas. O estresse ocupacional apresenta impacto 

negativo na saúde dos trabalhadores, bem como no funcionamento das 
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organizações, ocasionando perda de produtividade, diminuição da qualidade 

dos produtos e dos serviços prestados10. 

Em meio à evolução dos estudos sobre o estresse ocupacional, surge a 

Síndrome de Burnout, que é o resultado de fontes crônicas de estresse 

emocional e interpessoal no ambiente de trabalho. Essa síndrome não é o 

resultado do estresse em si, mas sim, o resultado da falta de suporte que o 

sistema organizacional proporciona ao indivíduo2. No Brasil, a primeira 

publicação sobre Burnout11 data de 1987, na Revista Brasileira de Medicina, 

discorre sobre A Síndrome de Burnout. Na década de 1990, as primeiras teses 

e outras publicações começam a aparecer, alertando alguns profissionais sobre 

esse tema, a ponto de, em 06 de maio de 1996, na Regulamentação da 

Previdência Social, a Síndrome de Burnout vir a ser incluída no Anexo II, no 

que se refere aos Agentes Patogênicos causadores de Doenças Profissionais. 

E, em 2001, a Síndrome de Burnout foi incluída no Manual de Procedimentos 

para os Serviços de Saúde, na seção das Doenças Relacionadas ao trabalho, 

publicado pelo Ministério da Saúde12. Burnout é considerado um dos agravos 

ocupacionais de caráter psicossocial mais importante na sociedade atual 13,14. 

A Síndrome de Burnout é caracterizada por baixos níveis de ilusão pelo 

trabalho, associados a altos níveis de desgaste psíquico, indolência e culpa. A 

ilusão pelo trabalho é caracterizada pela expectativa do indivíduo em alcançar 

metas laborais, pois isso supõe uma fonte de realização pessoal e profissional. 

O desgaste psíquico, definido como a presença de esgotamento emocional e 

físico decorrente da atividade de trabalho, tendo em vista a necessidade de 

relacionar diariamente com pessoas que possuem ou geram problemas. A 

indolência é definida como a presença de atitudes negativas de indiferença e 

cinismo frente aos clientes. E por fim, a culpa, percebida como a ocorrência de 

sentimentos de culpa pelo comportamento e atitudes negativas desenvolvidas 

no trabalho, principalmente, frente às pessoas com as quais o trabalhador deve 

relacionar-se profissionalmente15.  

As causas e os sintomas do Burnout não são universais, dependendo 

das características da pessoa e das circunstâncias em que se encontre, o grau 

e as manifestações serão diferentes16. Acometem, principalmente, profissionais 

da área de serviços ou cuidadores, quando em contato direto com os usuários, 

como os trabalhadores da educação, da saúde, policiais, assistentes sociais, 
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agentes penitenciários, entre outros17. O fisioterapeuta, como parte integrante 

da categoria saúde, apresenta um ritmo de trabalho cansativo, pois, muitas 

vezes, tem que desempenhar várias funções ao mesmo tempo. Burnout, em 

fisioterapeutas, significa um sentimento de exaustão física e emocional, 

acompanhado de um profundo sentimento de frustração e insucesso, além de 

um negativo autoconceito e atitudes profissionais, manifestando-se por uma 

diminuição da preocupação com o paciente e uma alienação ao seu ambiente 

de trabalho18.  

A Síndrome de Burnout apresenta-se como um dos grandes problemas 

psicossociais, o que tem gerado grande interesse e preocupação, não só da 

comunidade científica internacional, mas também de entidades 

governamentais, empresariais e sindicais norte-americanas e europeias, devido 

à severidade de suas consequências, tanto em nível individual como 

organizacional19. Alguns autores nos Estados Unidos e na Holanda têm 

publicado estudos sobre Burnout em fisioterapeutas, porém a pesquisa em 

profissionais de saúde no Brasil ainda é muito escassa, e, quando existe é 

mais direcionada para os médicos e enfermeiros.  Esses estudos se 

apresentam como elementos de relevância dentro do contexto da prevenção 

dos riscos laborais e da análise das condições de trabalho. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo identificar a 

relação dos aspectos socioeconômicos e demográficos relacionados ao 

estresse e a Síndrome de Burnout em fisioterapeutas, haja visto a inexistência 

de estudos que caracterizem os fatores extrínsecos da profissão que possam 

levar o indivíduo a desenvolver o estresse e o Burnout. Logo identificar se os 

fatores socioeconômicos e demográficos estão correlacionados com o 

desenvolvimento dessas patologias poderá ser de relevância para a prevenção 

e o controle dessas doenças ocupacionais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, realizado de março 

a julho de 2012, com 1040 fisioterapeutas registrados no conselho profissional 

das diversas regiões (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste) do Brasil, 

através de uma amostragem do tipo snowboll e não probabilística. Dentre os 



39 

 

 

instrumentos, inicialmente, foi utilizado um questionário contendo questões de 

caráter socioeconômico e demográfico, como também questões inerentes à 

atuação profissional do fisioterapeuta, composto de 19 itens, elaborado pelos 

autores.  

Para mensurar o estresse, foi utilizada a Escala de Estresse no Trabalho 

(EET)20, no qual se avalia através de 23 itens os maiores estressores laborais. 

Esses itens são respondíveis a uma escala Likert de 5 pontos, indo de 1, 

discordo totalmente, a 5, como concordo totalmente. Para a validação desse 

instrumento, foram utilizados 437 trabalhadores de diversas organizações 

públicas e privadas, obtendo-se um coeficiente alfa de Cronbach de 0,91. Os 

resultados são dados através da média dos fatores, que, quando for igual ou 

maior que 2,5, já devem ser compreendidos como indicador de estresse. A 

EET não é um teste psicológico, mas uma ferramenta para diagnóstico 

organizacional que foi submetida a testes e requisitos psicométricos.  

Relacionado à Síndrome de Burnout foi utilizado uma adaptação feito 

pelos autores do Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse 

por el Trabaio (CESQT)21 para os fisioterapeutas. Esse instrumento é composto 

por 20 itens, divididos em escalas que avaliam a ilusão pelo trabalho, desgaste 

psíquico, indolência e culpa, respondendo a uma escala Likert de 5 pontos, 

indo de 0, nunca, a 4, muito frequentemente: todos os dias. Para a validação 

desse instrumento foram utilizados 714 professores de todos os níveis de 

ensino, obtendo-se um coeficiente alfa de Cronbach de 0,80. Cada subescala 

foi calculada pela média da pontuação dos itens que a compunham. Baixas 

pontuações na Ilusão pelo trabalho (< 2) e altas pontuações em Desgaste 

psíquico, Indolência e Culpa (≥ 2) supõe altos níveis de burnout.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

seres humanos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), de acordo com a 

Resolução nº 196/96-CNS. A coleta de dados foi realizada através de um site 

elaborado pelos autores exclusivamente para esta pesquisa, na qual 

inicialmente os participantes aceitavam o termo de consentimento livre e 

esclarecido (CAAE: 0551.0.133.000-09) e em seguida, respondiam os 

questionários. A divulgação da pesquisa foi feita nas redes sociais, conselhos e 

associações de Fisioterapia de modo a reduzir perdas amostrais, pois apenas 

os interessados preenchiam os instrumentos. Os dados foram inseridos em 
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uma planilha eletrônica e analisados pelo programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows versão 19.0. Foi 

adotado um nível de significância de 95%. Na análise dos dados foram 

utilizadas a estatística descritiva e inferencial.  

 

RESULTADOS 

 

Para caracterização da amostra, foram analisados aspectos 

socioeconômicos, demográficos, profissionais, hábitos de vida e autoavaliação 

do estado geral de saúde de 1040 fisioterapeutas das regiões do Brasil. A 

maior representatividade foi da região Nordeste (QUADRO 1), com 79,3% 

(824) de fisioterapeutas que moravam em cidades do interior e 47,6% (495) 

trabalhavam nestas cidades.  

 

Quadro 1: Participação dos fisioterapeutas por regiões do Brasil. 

Região N  % 

Nordeste 506 48,7 

Sudeste 227 21,8 

Sul 162 15,6 

Centro Oeste 120 11,5 

Norte 25 2,4 

Fonte: Dados da pesquisa (Natal, RN, 2012) 
 

A idade média foi de 31anos ±7,43 variando entre 20 a 61 anos, o sexo 

feminino foi mais predominante (75,7%, 787), com 55,1% (573) de solteiros, 

69,4% (722) que possuíam filhos e 77,6% (807) tinham alguma prática 

religiosa. Quanto aos aspectos profissionais, a carga horária média de trabalho 

semanal foi de 35,4 ±16,35 horas, com predominância de fisioterapeutas com 

pós-graduação (69%, 717), que possuíam de 3 a 5 anos de atuação 

profissional (22,5%, 234), seguidos de 6 a 10 anos (21,7%, 225). Foi 

identificado que 61,7% (641) trabalham em apenas 1 local, tendo 49,2% (512) 

como local de trabalho as clínicas e 81,7% (850) tem exclusivamente a 

fisioterapia como sua atividade profissional.    
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 Em relação aos hábitos de vida, a média de sono foi de 6,8±1,15  horas 

por dia, e o nível de satisfação com o horário do sono, em uma escala de 0 a 

10, apresentou escore médio de 6,37 ±2,38. Quanto à realização de atividade 

física, 55% (572) dos participantes praticavam regularmente. Na análise do 

estado geral de saúde, os participantes atribuíram um escore médio de 7,1 

±1,83, 10 indicando maior satisfação com a saúde.  

Ao analisar o estresse ocupacional e os seus estressores, percebeu-se 

que 37% dos fisioterapeutas apresentavam estresse, obtendo uma média geral 

de 2,3±0,861. Os maiores estressores encontrados foram poucas perspectivas 

de crescimento (3,4±1,48), deficiência na capacitação profissional (2,99±1,44), 

deficiência na divulgação das decisões organizacionais (2,85±1,40), divisão de 

tarefas no trabalho (2,71±1,22) e tempo prolongado no trabalho (2,62± 1,43). 

A análise dos aspectos socioeconômicos com o estresse, através do 

teste do Qui-quadrado, obteve-se associação significativa para a variável idade 

(p=0,008), sendo mais frequente nos fisioterapeutas com idade acima de 30 

anos. Apesar de não haver diferença significativa, percebeu-se que os 

profissionais do sexo masculino, com maior nível de escolaridade, como pós-

graduação e mais de 10 anos de atividade profissional, possuíam maior nível 

de estresse. Através do teste de Mann Whitney, a variável atividade física 

demonstrou significância estatística entre os grupos (p=0,039), observando que 

os profissionais que praticam atividade física apresentam menor nível de 

estresse.  

Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre 

os escores médios das características profissionais dos sujeitos do estudo 

(p>0,05). Utilizando o teste de correlação de Spearman, observou-se que a 

satisfação com a saúde, associada ao estresse obteve correlação inversa e 

significativa (r=-0,322; p<0,001), mostrando que à medida que aumenta o 

estresse diminui a satisfação com a saúde.  

 Para a caracterização da Síndrome de Burnout foram avaliadas as 

dimensões ilusão pelo trabalho (3,93±0,166), desgaste psíquico (1,72±0,523), 

Indolência (1,82±0,314) e Culpa (1,76±0,201). A análise comparativa dos 

domínios foi realizada por meio da análise de variância (ANOVA) e do teste 

Post Hoc de Tukey. Os resultados demonstram significância estatística entre os 

domínios (p<0,001) e aponta o domínio ilusão pelo trabalho com maior escore. 
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De acordo com a padronização do instrumento, não foi observado nenhum 

caso de Burnout, no entanto, observou-se uma média elevada nas dimensões 

desgaste psíquico, indolência e culpa, totalizando 49% (509) dos 

fisioterapeutas com tendência ao desenvolvimento do Burnout.  

 Através do teste do Qui-quadrado, a associação entre as variáveis sexo, 

idade, escolaridade e tempo de atividade profissional com a Síndrome de 

Burnout não demonstrou nenhuma associação significativa. Utilizando o teste 

de Kruskal Wallis, foi encontrada significância estatística (p=0,009) entre os 

escores médios da variável região de moradia entre os sujeitos do estudo 

indicando, portanto, os sujeitos que residem na região Centro-Oeste 

apresentam maior tendência de desenvolver o burnout (QUADRO 2).  

 

Quadro 2: Medidas descritivas do escore médio do Burnout nas regiões do 

Brasil. 

Região Escore médio  Desvio Padrão 

Norte 2,45 0,379 

Nordeste 2,44 0,452 

Sul 2,55 0,434 

Sudeste 2,55 0,462 

Centro Oeste 2,63 0,430 

Fonte: Dados da pesquisa (Natal, RN, 2012) 
 

De forma semelhante foi encontrada diferença significativa entre os 

escores médios das variáveis locais de trabalho (p=0,018) e número de locais 

de trabalho (p=0,050), e os resultados sugerem que os profissionais que 

trabalham em hospitais e clínicas, como também diferentes locais de trabalho 

possuem maior probabilidade de desenvolvimento do Burnout. A análise da 

correlação por meio do teste de Spearman demonstrou correlação significativa 

entre a satisfação com a saúde e o Burnout (r=-0,223; p<0,001), significando, 

portanto, que à medida que aumenta o Burnout diminui a satisfação com a 

saúde. 
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DISCUSSÃO 

 

O estudo do estresse e da Síndrome de Burnout em profissionais de 

saúde tem suscitado a atenção de muitos pesquisadores que procuram 

compreender esse problema, em termos das manifestações e consequências 

no funcionamento desses trabalhadores3,4,9. Nesse sentido, buscou-se 

indicações acerca dos aspectos socioeconômicos e demográficos relacionados 

ao trabalho numa amostra de fisioterapeutas brasileiros e, adicionalmente, 

procurando contribuir para o desenvolvimento de metodologias de 

acompanhamento e avaliação de aspectos de saúde específicos para esses 

profissionais. 

Estudos relatam que 18% dos problemas de saúde que afetam o 

aparelho psíquico são consequências da organização do trabalho, a exemplo 

do estresse, depressão e ansiedade4. A avaliação do estresse por meio de um 

instrumento que focaliza as reações do indivíduo frente aos estressores 

mostrou que a minoria dos fisioterapeutas apresentava sintomas indicativos de 

estresse ocupacional, tendo como maiores estressores as perspectivas de 

crescimento e aceitação profissional, além da organização do trabalho. 

Profissionais, como os enfermeiros, têm demonstrado maior prevalência de 

estresse ocupacional do que a amostra estudada22, 23. 

Uma resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais 

crônicos no trabalho é conhecida como Síndrome de Burnout, a qual é 

considerada um dos agravos ocupacionais de caráter psicossocial mais 

importantes na sociedade atual13, 14, 24. O ser humano vem sofrendo processos 

de Burnout, em seu contínuo processo de luta pela sobrevivência e adaptação 

às constantes mudanças e estilos de vida cada vez mais competitivos e até 

mesmo agressivos. Em relação à Síndrome de Burnout não foi observado 

nenhum caso, porém quase a metade da população estudada apresentava 

tendência para desenvolvê-la. Esse dado corrobora com um dos primeiros 

estudos sobre a Síndrome de Burnout em fisioterapeutas, em que uma amostra 

de 160 fisioterapeutas nos Estados Unidos verificou-se que 53% declararam 

que estavam experimentando sensações de Burnout18 e em outro estudo com 

enfermeiros, 4,7% apresentavam Burnout 25. 
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A idade destacou-se como um aspecto sociodemográfico significativo, 

pois foi encontrado um grupo relativamente jovem, compatível com a atividade 

profissional do fisioterapeuta, que exige um grau elevado de destreza, agilidade 

e energia, características essas de pessoas jovens. Houve significância 

estatística do estresse com a faixa etária menor de 30 anos, o que difere de 

outro estudo26.  Em relação ao sexo, houve uma predominância de mulheres, o 

que já era esperado, uma vez que o trabalho em saúde é mais voltado para o 

sexo feminino e vários autores26, 27, 28 reforçam esses dados em seus trabalhos, 

não havendo relação estatisticamente significativa nessa categoria com o 

estresse e Burnout. 

Nos hábitos de vida, para a prática da atividade física foi observado 

relação estatisticamente significativa, o que corrobora com alguns autores29, os 

quais relatam que variáveis situacionais que não se restringem a aspectos 

organizacionais, como a atividade física regular, também parecem ter uma 

influência sobre o estresse ocupacional. Trabalhadores que não praticam 

exercícios físicos regularmente tendem a apresentar um nível de estresse 

superior. O exercício físico regular desenvolve o condicionamento cardíaco que 

provoca, na corrente sanguínea, uma redução de substâncias associadas ao 

estresse. Além da dimensão fisiológica, destaca-se a dimensão psicossocial de 

várias modalidades de atividade física, sendo que a interação social e a 

comunicação interpessoal podem servir de estratégias para lidar com situações 

estressantes.  

Apesar de apresentar uma carga de trabalho alta, com horas de sono 

insuficientes, houve uma análise do estado geral de saúde satisfatório, 

contribuindo assim para uma baixa prevalência de estresse ocupacional e de 

tendência ao desenvolvimento do Burnout. Isso pode ser percebido como um 

fator para resiliência, cujo conceito original é tentar explicar como as pessoas 

conseguem administrar suas vidas apesar de condições de vida adversas30. Já 

em relação às características demográficas, houve uma tendência para o 

desenvolvimento do Burnout nos fisioterapeutas que moravam em regiões mais 

populosas e que possuíam maiores números de locais de trabalho.  

Quanto aos aspectos profissionais, a carga horária média de trabalho 

semanal ultrapassava o que preconiza a Resolução nº 8.856, de 01/03/1994 do 

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) que 
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estabelece a carga horária semanal de 30hs para o fisioterapeuta. Esse dado é 

importante, pois retrata uma sobrecarga laboral, uma vez que a maioria dos 

fisioterapeutas possui unicamente a fisioterapia como atividade profissional. 

 Esses resultados nos permitem recomendar aos fisioterapeutas a 

adoção de medidas preventivas e mecanismos de enfretamento do estresse e 

proteção contra o Burnout, considerando a inclusão de atividades de 

desenvolvimento profissional.  
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6 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

 

 O interesse pelo tema originou-se pelo trabalho dentro da área da 

saúde, onde observava uma alta demanda laboral dos fisioterapeutas, porém 

com grande desilusão pelo trabalho e um alto índice de estresse, desde 

meados de 2006. Nessa perspectiva, o estudo iniciou nesse período com a 

realização do Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva pela UEPB, com o qual 

foi possível avaliar a prevalência do estresse e da síndrome de Burnout em 

fisioterapeutas no município de Campina Grande – PB. 

 Nesse estudo foi utilizado o Inventário de Sintomatologia do Estresse 

(ISE) proposto por Benevides-Pereira (2002) e Maslach Burnout Inventory (MBI 

– HSS) para profissionais de serviços humanos33. Como resultado para o 

estresse, observou-se que 17,5% dos fisioterapeutas estavam com níveis altos 

de estresse, sendo 20% sintomatologia psicológica e 40% sintomatologia física. 

Contudo, para o Burnout, observou apenas 0,83% com a sintomatologia 

instalada, o que diferencia da literatura, porém 5,9% encontravam em situação 

de risco para o desenvolvimento da síndrome. 

  Como resultados desse estudo foram apresentados trabalhos no 4º 

Congresso Internacional de Fisioterapia, em Maceió – AL: “O Estresse na 

Profissão do Fisioterapeuta” (ANEXO 5) e “Aspectos socioeconômicos e 

demográficos associados à Síndrome de Burnout em Fisioterapeutas” (ANEXO 

6), com a publicação na revista Fisioterapia Brasil (ISSN: 1518-9740); no XVIII 

Congresso Brasileiro de Fisioterapia, no Rio de Janeiro – PB: “Síndrome de 

Burnout em Fisioterapeutas” (ANEXO 7) e “Aspectos socioeconômicos e 

demográficos associados ao estresse em Fisioterapeutas” (ANEXO 8).  

O ser humano vem sofrendo processos de estresse e Burnout, em seu 

contínuo processo de luta pela sobrevivência e adaptação às constantes 

mudanças e estilos de vida cada vez mais competitivos e até mesmo 

agressivos. Isso vem trazendo, como resultado, dificuldades em conciliar as 

necessidades da vida social aos recursos orgânicos, bem como necessidades 

emocionais, físicas e espirituais. É necessário o reconhecimento dos fatores 

que contribuíam para o desenvolvimento do Burnout, pois, só assim, poder-se-
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ia tentar controlar os níveis de estresse e manter um ambiente de trabalho 

positivo com qualidade no cuidado dos pacientes16. 

Diante desse contexto, surgiu o interesse em analisar essa categoria 

profissional de forma mais ampla, abrangendo várias regiões do Brasil. O 

anteprojeto inicial tinha como objetivo fazer uma comparação das diversas 

regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-oeste) com os níveis 

de estresse e Síndrome de Burnout, porém, por limitações na coleta de dados, 

vários profissionais não participaram da pesquisa e muitos conselhos e 

associações não contribuíram para apoiar o estudo, havendo uma 

desigualdade nas proporções regionais da amostra, não sendo possível 

responder ao objetivo inicial. 

 Contudo, os dados mostraram pontos importantes para definir o perfil do 

fisioterapeuta brasileiro. Para o estresse, além de identificar a sua prevalência 

(37%), identificou-se os maiores estressores laborais (poucas perspectivas de 

crescimento, deficiência na capacitação profissional, deficiência na divulgação 

das decisões organizacionais, divisão de tarefas no trabalho e tempo 

prolongado no trabalho), além dos principais aspectos sociodemográfico 

associados (idade, prática de atividade física e satisfação com a saúde).  

Na Síndrome de Burnout, não foi observado nenhum caso, no entanto, 

foi encontrada uma média elevada nas dimensões: Desgaste psíquico, 

Indolência e Culpa, totalizando 49% dos fisioterapeutas com tendência ao 

desenvolvimento do Burnout. Além disso, para os aspectos sociodemográfico 

associados foi encontrado região de moradia (Centro-Oeste) como fator 

importante.  

 Esse estudo confirma a necessidade de mais pesquisas, identificando 

com maior precisão os fatores laborais ligados à saúde mental dessa categoria 

profissional, além do aprofundamento sobre as características regionais para o 

desenvolvimento do estresse e da síndrome de Burnout. Ressalta-se a 

originalidade desta pesquisa como inédita, pois poucos estudiosos têm se 

dedicado a saúde mental dos fisioterapeutas.  

 O enriquecimento científico do estudo foi alcançado, tendo como objetivo 

futuro a validação do instrumento para avaliar a Síndrome de Burnout em 

fisioterapeutas, com a perspectiva de identificar os riscos laborais que 

influenciam a saúde mental, além de adoção de medidas para a melhoria da 



51 

 

 

qualidade de vida. Assim, cumpro o desafio de como fisioterapeuta trabalhar 

com uma temática desafiadora para a minha formação profissional. 

 Essa trajetória ainda proporcionou a participação em orientações e 

bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso, apresentação de trabalhos em 

eventos, além de artigos científicos, conforme descritos a seguir: 

 
 
6.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA  
 

• ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS À SÍNDROME 

DE BURNOUT EM FISIOTERAPEUTAS: Artigo Publicado na Revista 

Inspirar. 2010;2(1):6-13. ISSN: 2175-537X. Fator de Impacto: "5". Qualis: 

B (CAPES). Área: Medicina II (ANEXO 9). 

 

• ANÁLISE DO ESTRESSE NO FINAL DE SEMESTRE EM 

ESTUDANTES DO 6º PERÍODO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DAS 

FIP: Trabalho apresentado no V Encontro Científico de Fisioterapia das 

Faculdades Integradas de Patos, na modalidade pôster, nos dias 11 e 

12 de junho de 2010, em Patos-PB (ANEXO 10). 

 

• PREVALÊNCIA DE ESTRESSE NOS ENFERMEIROS DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 

EGITO - PE: Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso das 

Faculdades Integradas de Patos,  2010. Trabalho apresentado no 6º 

Congresso Internacional de Fisioterapia, na modalidade de pôster, nos 

dias 13 a 16 de setembro de 2012, em Natal – RN (ANEXO 11). 

 

• PREVALÊNCIA DE ESTRESSE EM ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA: 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso das Faculdades 

Integradas de Patos,  2010. Trabalho apresentado no 6º Congresso 

Internacional de Fisioterapia, na modalidade de pôster, nos dias 13 a 16 

de setembro de 2012, em Natal – RN (ANEXO 12). 

 

• ESTRESSE NO TRABALHO: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A 

POLÍCIA CIVIL E MILITAR: Participação da banca examinadora do 
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Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade Maurício de Nassau, 

2012 (ANEXO 13). 

 

• CORRELAÇÃO ENTRE DOR E ESTRESSE EM PROFESSORES: 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso da União de Ensino 

Superior de Campina Grande – UNESC Faculdades, 2012. Trabalho 

apresentado no IV Congresso Internacional de Reabilitação 

Neuromusculoesquelética e Esportiva, na modalidade Pôster, nos dias 

15 à 18 de maio de 2013, no Rio de Janeiro – RJ, com o título: 

PREVALÊNCIA DE ESTRESSE E DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM 

PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS (ANEXO 14). 

 
• TRABALHO E SAÚDE: OS IMPACTOS DA SÍNDROME DE BURNOUT. 

Palestra apresentada na Semana Acadêmica de Psicologia da 

Faculdade Maurício de Nassau em Campina Grande – PB, 2013 

(ANEXO 15). 

 
• ESTRESSE E SÍNDROME DE BURNOUT EM FISIOTERAPEUTAS DO 

BRASIL. Palestra apresentada no Congresso Nacional de Fisioterapia e 

Saúde Funcional – CONFISF em João Pessoa – PB, 2013 (ANEXO 16). 

 

A realização dessa pesquisa mostrou que há grande interesse, por parte 

dos fisioterapeutas, na elucidação de questões relacionadas a sua saúde e sua 

atividade laboral. Porém, algumas limitações para esta pesquisa podem ser 

elencadas: dificuldade para apoio dos conselhos regionais de fisioterapia e 

associações, como também dos próprios fisioterapeutas para a coleta dos 

dados. Contudo, este estudo nos permite recomendar aos fisioterapeutas a 

adoção de medidas preventivas e mecanismos de enfretamento do estresse, 

considerando a inclusão de atividades de desenvolvimento profissional. De 

outra parte, é preciso repensar as políticas públicas, com o objetivo de 

proporcionar sentimento de esperança de um futuro melhor, com melhoria na 

qualidade de vida e trabalho para todos os fisioterapeutas.  

Ainda é necessário grande avanço pela comunidade científica na busca 

de respostas para as questões psicológicas da profissão. Diante disso, tenho a 
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perspectiva de continuar trabalhando com essa temática, ao longo da minha 

carreira acadêmica, afim de contribuir na elucidação de questões que busquem 

a melhoria da saúde mental desta categoria profissional, os fisioterapeutas. 
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        UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

              PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO SOCIOECONOMICO E DEMOGRÁFICO 
 

DADOS PESSOAIS:                                                               
CREFITO:_________ Nome: _________________________Idade: ________ 
Sexo: 1. M (    )   2. F (   ) 
Estado Civil: 1. Solteiro (a) (    )      2. Casado (a) (    )   3. Separado (a) ou Divorciado 
(a) (    )    4. Viúvo (a) (    )   
Tem filhos?  1. Não  (   )  2. Sim (   )   Quantos? _________________ 
Renda Familiar Mensal: ______________________  
Tempo dedicado as práticas religiosas por semana ________ 
 
DADOS DEMOGRÁFICOS: 
Região onde reside:  1. Norte    (     )           2. Nordeste  (     )   3. Centro-Oeste   (     )      
4. Sul   (     )           5. Sudeste           (     ) 
Cidade onde mora É:   1. Capital          (     )            

2. Interior de pequeno porte (até 200 mil habitantes)          (     )  
3. Interior de médio porte (entre 200 e 500 mil habitantes)  (     ) 
4. Interior de grande porte (acima de 500 mil habitantes)     (     ) 

Cidade onde trabalha: 1. Capital(     )  2. Interior (     )  3. Capital e Interior(     ) 
 
DADOS CORRESPONDENTES À PROFISSÃO: 
FORMAÇÃO EDUCACIONAL: 
 1. Graduado     (     ) Ano: ______________ 

2. Especialista  (     ) Ano: ______________            
3. Mestre          (     ) Ano: ______________ 
4. Doutor          (     ) Ano: ______________ 
5. Pós-doutor   (     ) Ano: ______________ 

Tempo de Trabalho na Profissão: ________________(anos) 
Carga horária de trabalho por semana (média): ____________________ 
Onde e qual carga horária você exerce como fisioterapeuta (semanalmente).           
1. (      ) CLINICA   CH: ___     2. (      ) HOSPITAL  CH: ___  3. (      ) DOMICILIO  CH: ___    
4. (      ) IES    CH: ___   5. (    ) OUTROS    QUAL? _______________ CH: ___________ 
Realiza outra atividade profissional além da fisioterapia?  

1. Não  (   )  2. Sim (   )   HORAS SEMANAIS _________               Há 
Quanto tempo? _________________ 
 
HÁBITOS DE VIDA: 
Quantas horas de sono você tem diariamente? _______________ 
Você considere este tempo de sono satisfatório? 1 A 10  sendo 10 muito 
satisfatório______________ 
Você pratica algum tipo de atividade física regularmente? 
1. Não  (   ) 2. Sim (   )  Horas Semanais _____  Há Quanto tempo? _____ 
Quais atividades de lazer você possui? ___________________________________ 
Horas Semanais _________  Há Quanto tempo realiza ? _________________ 
Com nota de 0 a 10, como atualmente você caracteriza o seu estado atual geral 
de saúde.  
Sendo 10 muito satisfatório__________________________ 
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              PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

APÊNDICE 2 - ADAPTAÇÃO DO CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN 
DEL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO (CESQT) DE GIL-
MONTE, CARLOTTO E CÂMARA (2010) PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 

 
Abaixo estão listadas várias situações que podem ocorrer no dia a dia de seu 

trabalho. Leia com atenção cada afirmativa e utilize a escala apresentada a seguir 
para dar sua opinião sobre cada uma delas. 
 

0 1 2 3 4 
Nunca Raramente: 

algumas vezes 
por ano 

As vezes: 
algumas 
vezes por 

mês 

Frequentement
e: algumas 
vezes por 
semana 

Muito 
frequentemente: 

todos os dias 

  

Para cada item, marque o número que melhor corresponde à sua resposta.  

• Ao marcar o número 0 você indica que nunca vivenciou esta situação 
• Assinalando o número 4 você indica que todos os dias vivencia esta situação 
• Observe que quanto menor o número, mais você não vivencia a afirmativa e 

quanto  maior o número, mais você vivencia a afirmativa.  
 
 

1. O meu trabalho representa para mim um desafio estimulante. 0 1 2 3 4 
2. Não gosto de atender alguns clientes. 0 1 2 3 4 
3. Acho que muitos pacientes são insuportáveis. 0 1 2 3 4 
4. Preocupa-me a forma como tratei algumas pessoas no trabalho. 0 1 2 3 4 
5. Vejo o meu trabalho como uma fonte de realização pessoal. 0 1 2 3 4 
6. Acho que os familiares dos pacientes são uns chatos. 0 1 2 3 4 
7. Penso que trato com indiferença alguns pacientes. 0 1 2 3 4 
8. Penso que estou saturado(a) pelo meu trabalho.  0 1 2 3 4 
9. Sinto-me culpado(a) por algumas das minhas atitudes no trabalho. 0 1 2 3 4 
10. Penso que o meu trabalho me dá coisas positivas. 0 1 2 3 4 
11. Gosto de ser irônico(a) com alguns pacientes. 0 1 2 3 4 
12. Sinto-me pressionado(a) pelo trabalho. 0 1 2 3 4 
13. Tenho remorsos por alguns dos meus comportamentos no trabalho. 0 1 2 3 4 
14.Rotulo ou classifico os classifico os pacientes segundo o seu comportamento. 0 1 2 3 4 
15. O meu trabalho me é gratificante. 0 1 2 3 4 
16. Penso que deveria pedir desculpas a alguém pelo meu comportamento no 
trabalho. 0 

1 2 3 4 

17. Sinto-me cansado(a) fisicamente no trabalho. 0 1 2 3 4 
18. Sinto-me desgastado(a) emocionalmente. 0 1 2 3 4 
19. Sinto-me encantado(a) pelo meu trabalho. 0 1 2 3 4 
20. Sinto-me mal por algumas coisas que disse no trabalho. 0 1 2 3 4 
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APÊNDICE 3 - HOMEPAGE 
 
 

Prezado(a) fisioterapeuta, 

Nós convidamos você a participar do estudo “ASPECTOS 
SÓCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS AO ESTRESSE 
E A SÍNDROME DE BURNOUT EM FISIOTERAPEUTAS NO BRASIL” que faz 
parte da tese de doutorado do programa de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo como doutoranda 
Tatiane Lima de Araújo Silva (clique aqui para visualizar seu Currículo) e 
orientador João Carlos Alchieri (clique aqui para visualizar seu Currículo).   

Este estudo será realizado em todo território brasileiro e tem por objetivo 
avaliar os aspectos socioeconômicos e demográficos relacionados ao estresse 
e a Síndrome de Burnout em fisioterapeutas, bem como Identificar a 
prevalência do estresse e do Burnout.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga 
nenhum prejuízo ou penalidade. Todas as informações obtidas serão 
confidenciais e anônimas.  

Ao clicar em INICIAR PESQUISA, entendemos que você estará concordando 
automaticamente com o Consentimento Informado do projeto da pesquisa que 
é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) sob o CAAE 0551.0.133.000-09 (clique aqui para visualizar).  

Agradecemos sua atenção e a cooperação dada a esta solicitação. Colocamo-
nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos. Contato direto poderá 
ser feito através do e-mail dos integrantes do estudo:  

• Ms. Tatiane Lima de Araújo Silva, Fisioterapeuta (CREFITO 46818-F) 
Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). E- mail: tlaraujo78@hotmail.com  

• Dr. João Carlos Alchieri. Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN).Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Brasil. E-mail: jcalchieri@gmail.com 

 
 

  



62 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

              PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

APÊNDICE 4 - CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Esclarecimentos: 

Este é um convite para você participar da pesquisa “ASPECTOS 
SÓCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS RELACIONADOS AO ESTRESSE 
E A SÍNDROME DE BURNOUT EM FISIOTERAPEUTAS NO BRASIL” 
referente à tese de doutorado do programa de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar os aspectos socioeconômicos e 
demográficos relacionados ao estresse e a Síndrome de Burnout em 
fisioterapeutas no Brasil. Sua participação é voluntária, o que significa que você 
poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 
isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Todas as informações obtidas 
serão confidenciais e anónimas.  

Sua participação significa responder ao questionário individual. Os riscos 
físicos e/ou psicológicos são mínimos nesta pesquisa. Destacando-se entre os 
benefícios da pesquisa a possibilidade de identificar e correlacionar os fatores 
que levam ao estresse e a síndrome de burnout nos fisioterapeutas do Brasil. 

Consentimento:  

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, 
os riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente. Ao 
aceitar participar da pesquisa você automaticamente estará de acordo com o 
Consentimento Informado.  

Você ficará com uma cópia deste Consentimento e toda a dúvida que você tiver 
a respeito desta pesquisa, poderá perguntar para Ms. Tatiane Lima de Araújo 
Silva, E- mail: tlaraujo78@hotmail.com, Fone: (83)9924-9424/8722-2279. 
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ANEXO 2 - ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO DE PASCHOAL E 
TAMAYO (2004) 

 
Abaixo estão listadas várias situações que podem ocorrer no dia a dia de seu 

trabalho. Leia com atenção cada afirmativa e utilize a escala apresentada a seguir 
para dar sua opinião sobre cada uma delas. 

 
1 2 3 4 5 

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo em 
parte 

Concordo Concordo 
Totalmente 

 
 Para cada item, marque o número que melhor corresponde à sua resposta.  

• Ao marcar o número 1 você indica discordar totalmente da afirmativa 
• Assinalando o número 5 você indica concordar totalmente com a afirmativa 
• Observe que quanto menor o número, mais você discorda da afirmativa e quanto  

maior o número, mais você concorda com a afirmativa.  
A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso 1 2 3 4 5 
O tipo de controle existente em meu trabalho me irrita 1 2 3 4 5 
A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante 1 2 3 4 5 
Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o 
meu trabalho 

1 2 3 4 5 

Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões 
organizacionais 

1 2 3 4 5 

Sinto-me incomodado com a falta de informações sobre minhas tarefas no trabalho  1 2 3 4 5 
A falta de comunicação entre mim e meus colegas de trabalho deixa-me irritado  1 2 3 4 5 
Sinto-me incomodado por meu superior tratar-me mal na frente de colegas de 
trabalho  

1 2 3 4 5 

Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além de minha 
capacidade 

1 2 3 4 5 

Fico de mau humor por ter que trabalhar durante muitas horas seguidas 1 2 3 4 5 
Sinto-me incomodado com a comunicação existente entre mim e meu superior 1 2 3 4 5 
Fico irritado com discriminação/favoritismo no meu ambiente de trabalho 1 2 3 4 5 
Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação 
profissional 

1 2 3 4 5 

Fico de mau humor por me sentir isolado na organização  1 2 3 4 5 
Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores 1 2 3 4 5 
As poucas perspectivas de crescimento na carreira tem me deixado angustiado  1 2 3 4 5 
Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de 
habilidade 

1 2 3 4 5 

A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor  1 2 3 4 5 
A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho 
tem causado irritação 

1 2 3 4 5 

Tenho estado nervoso por meu superior me dar ordens contraditórias 1 2 3 4 5 
Sinto-me irritado por meu superior encobrir meu trabalho bem feito diante de outras 
pessoas 

1 2 3 4 5 

O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso 1 2 3 4 5 
Fico incomodado por meu superior evitar me incumbir de responsabilidades 
importantes 

1 2 3 4 5 
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