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• Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem
Burnout Syndrome in nursing professionals

Síndrome de Burnout en profesionales del área de enfermería
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Resumo: Com o objetivo de investigar a prevalência da síndrome de burnout em
profissionais da área de enfermagem, a amostra de 175 enfermeiros, técnicos
ou auxiliares de enfermagem, selecionados ao acaso, atuantes em hospitais da
cidade de Curitiba, respondem ao Maslach burnout Inventory (MBI) e a um
questionário sócio demográfico. 4,7% dos profissionais preenchem os critérios
para a doença, apresentando altos níveis de exaustão emocional (EE) e
despersonalização (DE) e baixos níveis de realização pessoal no trabalho (rRP),
e 21,7% apresentam uma combinação de duas dimensões comprometidas,
caracterizando uma situação de risco para a síndrome. EE está presente em
34,2% dos participantes, DE em 34,1%, e rRP em 21,2%. Não se observam
diferenças significativas na prevalência da síndrome e de suas dimensões entre
os profissionais da rede pública e privada. Os escores médios nas três
dimensões situam-se, predominantemente, no nível médio de classificação, o
que reforça a presença de sintomas da patologia e evidencia a necessidade da
realização de pesquisas para o levantamento da ocorrência em diferentes grupos
profissionais, bem como para a compreensão da dinâmica da doença e a busca
de medidas preventivas.

Palavras-chave: burnout; cuidados de enfermagem; stress ocupacional, saúde
mental.
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Abstract: Aiming to investigate the prevalence of the burnout syndrome in nursing
professionals, a sample of 175 nurses, technicians or nursing assistants, randomly
selected, acting in hospitals in the city of Curitiba, respond the Maslach Burnout
Inventory (MBI) and a sociodemographic questionnaire.  4.7% of the professionals
meet the criteria for the disease, with high levels of emotional exhaustion (EE)
and depersonalization (DE) and low levels of personal fulfillment at work (rRP),
and 21.7% present a combination of two dimensions compromised, featuring a
risk situation for the syndrome. EE is present in 34.2% of participants, DE in
34.1%, and rRP in 21.2%. No significant differences were found in the prevalence
of the syndrome and its dimensions among professionals from public and private
networks. The average scores in the three dimensions are located predominantly
in the average level of classification, which reinforces the presence of symptoms
of the pathology and highlights the need to conduct researches to survey the
occurrence in different professional groups, as well as for understanding the
dynamics of the disease and the search for preventive measures.

Keywords: burnout; nursing care; occupational stress, mental health.

Resumen: Con el objetivo de investigar el predominio del síndrome de Burnout
en profesionales del área de enfermería, se conforma una muestra de 175
personas entre enfermeros, técnicos o auxiliares de enfermería, seleccionados
al azar, que trabajan en los diferentes hospitales de Curitiba. Se les administra el
Maslach Burnout Inventory (MBI) y un cuestionario socio-demográfico. El 4,7%
de los profesionales cumplen con los criterios para enfermedad, presentando
altos niveles de cansancio emocional (EE) y despersonalización (DE), así como
bajos niveles de realización personal en el trabajo (rRP), por su parte el 21,7%
muestran una combinación de dos de las dimensiones comprometidas,
presentando una tendencia de riesgo hacia el síndrome. EE está presente en el
34, 2% de los participantes, DE en el 34,1% y rRP en el 21, 2%. No se observan
diferencias significativas en cuanto al predominio del síndrome y sus dimensiones,
entre los profesionales que actúan en el sistema público y aquellos que se
desempeñan en el privado. Los puntajes medios en las tres dimensiones se
ubican principalmente en el nivel medio de la clasificación, lo que reafirma la
presencia de síntomas de la patología y hace evidente la necesidad de realizar
investigaciones, para obtener informaciones sobre la frecuencia de este síndrome
en diferentes grupos de profesionales, así como para la comprensión de la
dinámica de la enfermedad y la búsqueda de medidas preventivas.

Palabras claves: burnout, cuidados de enfermería, estrés ocupacional, salud
mental.
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1 - Introdução
Grande parte da vida das pessoas é dedicada ao trabalho, incluindo

a preparação para assumir e desempenhar papéis e funções ocupacionais.
Pereira (2002) estima que 8 horas por dia, em média, são dedicadas ao
trabalho, ao longo de 30 a 35 anos ou mais (sem considerar o tempo
dedicado à preparação para o exercício profissional). Trata-se de uma
dimensão que interfere significativamente na formação da identidade e
inserção social das pessoas (Abreu, Stoll, Ramos, Baumgardt, & Kristensen,
2002; Tolfo, Silva & Luna, 2009).

A qualidade de vida é impactada pela concretização de expectativas
com relação ao trabalho e/ou atividades profissionais (Gil-Monte, 2002).
Nesse contexto o indivíduo está sujeito a variáveis que contribuem para seu
crescimento, reconhecimento social e saúde, ou por seu adoecimento
(Pereira, 2002; Teixeira, 2007; Tamayo, 2009).

Resultante de interações entre fatores ambientais, como a
globalização, o redimensionamento do quadro de empregados e a
modernização tecnológica, fatores individuais, como percepções e
comportamentos nas organizações, e fatores relacionados a condições de
exercício ocupacional ou profissional, o stress é um fenômeno no mundo do
trabalho, gerando prejuízos para a saúde e a qualidade de vida do
trabalhador (Tamayo, 2008).

Diante desse quadro o stress laboral é tema de muitos estudos quando
se considera o impacto do trabalho sobre a saúde do trabalhador. Mais
particularmente um tipo de stress derivado de condições ligadas ao trabalho
e ao exercício profissional: a síndrome de burnout. Enquanto o stress refere-
se a um esgotamento pessoal com interferência na vida do individuo de
forma mais genérica, o burnout envolve atitudes e condutas negativas na
sua relação com o trabalho, acarretando problemas de ordem prática e
emocional ao trabalhador e à organização (Codo & Vasques-Menezes, 1999;
Tarnowski & Carlotto, 2007; Santos & Cardoso, 2010).

O termo se refere a uma resposta multidimensional ao stress,
conhecida no Brasil como “Sensação de Estar Acabado” ou “síndrome do
Esgotamento Profissional”. A doença se manifesta por componentes de
esgotamento (exaustão), atitudes (despersonalização ou cinismo) e auto-
avaliação (baixa realização pessoal ou ineficácia) (Pereira, 2001a; Ortega-
Ruiz & López-Rios, 2004; Tamayo, 2008).
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Conforme Perez (2005) “burnout significa desistência diante do
esgotamento causado pelo investimento numa causa que não correspondeu
às expectativas” (p. 41). O indivíduo deixa de investir no trabalho e nas
relações afetivas que dele decorrem e torna-se incapaz de envolver-se
emocionalmente com o trabalho, apresentando sinais de fadiga, depressão,
pânico, stress e falta de motivação. Trata-se de um processo progressivo
mais do que um estado, e inclui exposição gradual ao desgaste no ambiente
de trabalho, desgaste do idealismo e falta de satisfação (Codo & Vasques-
Menezes, 1999; Carlotto & Palazzo, 2006).

Como uma reação à tensão emocional crônica, o burnout atinge
principalmente pessoas cujo trabalho exige o contato direto com outros seres
humanos, particularmente quando estes estão com problemas. São
profissionais definidos como “cuidadores” (médicos, enfermeiros,
professores, entre outros), cujas funções implicam em elevado investimento
na relação interpessoal, cuidado, atenção e dedicação contínuos e
responsabilidade em cada gesto, gerando tensão emocional. O trabalhador
envolve-se afetivamente com seus clientes, desgasta-se e entra em burnout
(Codo & Vasques-Menezes, 1999; Moura, 2000; Jenaro-Río, Flores-Robaina
& González-Gil, 2007; Meneghini, Paz & Lautert, 2011).

Burnout significa algo como “perder o fogo, perder a energia” ou
“queimar-se”. O termo refere-se a uma síndrome que consome o sujeito
física e emocionalmente. Caracteriza-se pela presença de exaustão
emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e insensibilidade
com relação a quase tudo e todos. Faz parte do mundo laboral e explica
grande parte do impacto negativo das atividades ocupacionais para o
trabalhador e as organizações (Pereira, 2001a; Tamayo, 2009). Suas
consequências nocivas afetam o campo das relações interpessoais e o
profissional, ocasionando prejuízos pessoais (psicológicos, físicos,
comportamentais e emocionais), sociais (isolamento, divórcio) e
organizacionais (absenteísmo, rotatividade, baixa produtividade, acidentes
de trabalho) (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Pereira, 2002; Tamayo,
2009).

Os fatores multidimensionais da síndrome são a exaustão emocional
(EE), a despersonalização (DE) e a reduzida satisfação pessoal no trabalho
(rRP).
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A exaustão emocional caracteriza-se pela carência ou ausência de
energia e um sentimento de esgotamento emocional, com manifestação
física e/ou psíquica. O trabalhador sente como se nada mais pudesse
oferecer afetivamente aos demais (Pereira, 2001a; 2001b; Murofuse,
Abranches & Napoleão, 2005; Carlotto & Palazzo, 2006).

A despersonalização refere-se ao desenvolvimento de sentimentos e
atitudes negativas e de cinismo para com as pessoas a quem se presta
serviço. Diante do esgotamento descrito, ocorre um endurecimento afetivo,
uma “coisificação” da relação, e para se proteger e manter distância
emocional, o profissional passa a tratar os clientes, colegas e a organização
como objetos (Pereira, 2001a; 2001b). O indivíduo assume “(...) uma posição
de frieza frente a seus clientes, não se deixando envolver com seus
problemas (...)” (Codo & Vasques-Menezes, 1999, p. 240). São comuns a
ansiedade, a irritabilidade, a perda de motivação, a redução de metas de
trabalho e comprometimento com resultados, a alienação, a redução do
idealismo e a conduta voltada para si (Murofuse et al., 2005).

A baixa realização profissional refere-se à presença de sentimento de
inadequação pessoal e profissional e uma tendência à auto-avaliação
negativa em relação ao trabalho com pessoas. O trabalhador desenvolve
uma percepção de que se depara com demandas que excedem os recursos
que possui para enfrentar (Pereira, 2001a; 2001b). Há uma tendência à
manifestação de uma evolução negativa no trabalho, afetando a habilidade
para realização das funções e o atendimento ao usuário e o contato com a
organização (Codo & Vasques-Menezes, 1999; Carlotto & Palazzo, 2006).

Como já foi ressaltado, profissionais que prestam serviços
assistenciais e de saúde são mais suscetíveis à síndrome de burnout. Entre
os estressores que os afetam destacam-se o excesso de estimulação
aversiva (dor, sofrimento e morte do paciente, sofrimento daqueles que o
perdem), contato constante com pessoas doentes (o que exige esforço para
o estabelecimento de uma relação de ajuda), frustração por não poder curar,
grande quantidade de pacientes para atender, escassez de habilidades de
controle das próprias emoções e das apresentadas pelos outros, jornada
de trabalho excessiva e irregular (por turnos), falta de coesão na equipe
multiprofissional e burocratização e individualismo na organização (Pereira,
2001a; Elias & Navarro, 2006; Teixeira, 2007).
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Nas organizações de saúde, como os hospitais, os profissionais são
confrontados com situações emocionalmente intensas, incluindo vida,
doença e morte, as quais causam ansiedade e tensão física e mental
(Murofuse et al., 2005). Os trabalhadores da área de enfermagem, alvos do
presente estudo, são referidos como uma população vulnerável à síndrome,
principalmente porque precisam dedicar atenção contínua em suas
intervenções, que exigem grande responsabilidade, ocasionando tensão
emocional. Estes profissionais têm mais risco de envolver-se afetivamente
com os clientes, entrando no processo de desgaste que conduz ao burnout
(Pereira, 2001a; Ortega-Ruiz & López-Rios, 2004).

É comum o acúmulo de papéis pelos profissionais da área, incluindo
a gestão da unidade de cuidados, apoio ao doente e também colaboração
no trabalho do médico. A prestação de cuidados globais ao doente vai além
da administração de medicação e monitoramento de sinais e sintomas,
cuidados de higiene, alimentação e outros; esses profissionais também se
ocupam de dar suporte psicológico ao paciente e à família, e nesse processo
tem que lidar com as suas próprias carências psicossociais, entretanto não
recebem suporte ou reconhecimento social merecido (Elias & Navarro, 2006;
Chiapetti, Proença, Silva, Bodanese & Campos, 2007; Teixeira, 2007).

Os serviços de saúde (como os hospitais) são organizações
peculiares, concebidas quase exclusivamente em função das necessidades
dos usuários. Priorizam a saúde destes, esquecendo de olhar para os
cuidadores, que geralmente passam mais tempo dentro do que fora dos
hospitais. Oferecem aos trabalhadores condições de trabalho precárias, o
que contribui não só para a ocorrência de acidentes de trabalho, mas também
para desencadear situações de stress e de fadiga física e mental (Martínez-
López & López-Solache, 2005).

Pode-se concluir, diante do exposto, que a exigência física e
psicológica que recai sobre os profissionais de enfermagem torna-os
potenciais vítimas da síndrome de burnout, justificando-se, por isso mesmo,
investigações voltadas ao estudo desse tema.

O estudo aqui relatado teve por objetivo investigar a prevalência da
síndrome de burnout em um grupo de profissionais de enfermagem de
Curitiba e região metropolitana, bem como estabelecer correlações entre
as dimensões da síndrome e variáveis sócio-demográficas.
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2- Método
De abordagem quantitativa, a pesquisa foi realizada na forma de um

estudo epidemiológico, de tipo transversal. Compõem a amostra, constituída
por conveniência, 175 profissionais da área de enfermagem, de ambos os
sexos, incluindo, enfermeiros (com curso superior), auxiliares de
enfermagem e técnicos de enfermagem (com formação compatível em nível
de ensino médio). 73 (41,7%) são profissionais da rede pública e 102
(58,3%) da área privada. A coleta de dados foi efetuada no ano de 2007 em
2 hospitais da rede particular e 3 da rede pública da cidade de Curitiba.

Na coleta dos dados foi utilizado o MBI de Maslach e Jackson (1986),
com  tradução realizada pelo GEPEBB- Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Estresse e Burnout, sediado no Departamento de Psicologia da
Universidade Estadual de Maringá (Pereira, 2001c) e um questionário de
caracterização do perfil sócio demográfico.

Auto administrado, o MBI apresenta 22 itens em forma de afirmações
sobre sentimentos e atitudes do profissional em relação a seu trabalho e
seus clientes. Tem uma estrutura tridimensional que compreende as três
sub-escalas ou dimensões que compõem a síndrome: exaustão emocional
(EE), despersonalização (DE) e reduzida realização pessoal no trabalho ou
reduzida realização profissional (rRP). Pontuações elevadas nas duas
primeiras sub-escalas e baixas na terceira permitem diagnosticar a síndrome
de burnout. O MBI é citado como o instrumento mais utilizado para avaliar a
patologia, tendo indicado altos coeficientes de consistência interna em
diversas pesquisas (Muller, 2004).

O questionário de caracterização do perfil sócio-demográfico foi
elaborado para o levantamento de informações relativas à idade, sexo,
estado civil, número de filhos, formação profissional, tempo de trabalho na
área de enfermagem, tipo de turno de trabalho, locais onde desenvolve seu
trabalho, entre outras variáveis de interesse.

Os dados coletados foram analisados através do software estatístico
Statiscal Package for Social Science - SPSS.10, e discutidos à luz dos
achados da literatura. A análise dos escores em EE, DE e RP está baseada
nos critérios de classificação e interpretação indicados na figura 1,
empregados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas na síndrome
de burnout (NEPASB) (Pereira, 2002).
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Figura 1: Critérios de classificação de Pereira (2001a)

Pontuações mais elevadas em EE e DE indicam maior stress
ocupacional. A dimensão rRP, por sua vez, tem um incidência inversa na
síndrome, e nesse caso pontuações mais baixas sugerem mais stress, isto
é, maior prejuízo na realização pessoal no trabalho. Os sintomas da síndrome
são evidenciados a partir de uma pontuação igual ou maior que 26 na sub-
escala EE, igual ou maior que 9 na sub-escala DE e igual ou menor do que
33 para rRP. A síndrome, portanto, é refletida por elevadas pontuações em
EE e DE e baixas em rRP.

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da
Universidade Tuiuti do Paraná, e seguiu todos os procedimentos cabíveis
para pesquisas envolvendo seres humanos.

3- Resultados
Do total de 175 questionários aplicados foram considerados válidos

129 (73,7%) e 164 (93,7%), dependendo das variáveis em análise. O
descarte do restante ocorreu devido a erros de preenchimento, questões
incompletas e outros problemas. Nesta seção são apresentados os
resultados obtidos, começando pelos dados sóciodemográficos e seguindo
com os relativos à presença da síndrome de burnout e correlações com
variáveis de interesse.

3.1 Perfil sociodemográfico
Dados de natureza familiar
Os participantes possuem, em média, 32,78 anos (Dp = 9,44; n = 164)

e são, em sua grande maioria, do sexo feminino (83,4%, n = 146). Quanto
ao estado civil, quase metade dos participantes são casados (47,7%), quase
um terço, solteiros (31,4%), e uma pequena parcela deles são separados
ou divorciados (11,7%) ou apresentam outra situação (9,3%). A maioria tem
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filhos (60,9%), e destes, a grande maioria (53%; n = 53) relata ter apenas
um filho, quase um terço (33%; n = 33), dois filhos, e 15%, três ou mais
filhos.

Dados relacionados ao exercício profissional
No que diz respeito à função profissional, 44,6% dos participantes

são técnicos em enfermagem, 37,7% são auxiliares de enfermagem e 17,7%
são enfermeiros. Trabalham há 4,15 anos, em média (Dp = 5,18; n = 145),
nos hospitais alvos da pesquisa, e não trabalham em outra instituição, em
sua maioria (59,6%). Além disso, 40,7% dos sujeitos trabalham até 40 horas/
semana, 23,3 %, entre 40,1 horas e 50 horas/semana e 36% trabalham
acima de 50 horas/semana. A carga horária total média é de 53,27 horas/
semana (Dp = 17,66, n = 150).

Atividades físicas/de lazer e outras informações
Quanto à ocupação nos finais de semana, 42,5% dos participantes

relatam dedicá-los a lazer, família, esporte ou outros, sempre ou quase
sempre, 39,6% relatam fazê-lo algumas ou muitas vezes, e 17,8% relatam
nunca ou raramente envolver-se nessas atividades. Complementarmente a
grande maioria (71,6%) indicam que nunca praticam atividades físicas ou
esportes ou que o fazem esporadicamente, 18,5% indicam que o fazem de
uma a duas vezes por semana, e apenas 9,8%, três ou mais vezes/semana.

Salienta-se que 74,3% dos sujeitos não apresentam problemas de
saúde .

3.2 - Dados referentes à presença da síndrome de burnout e
correlações

Os resultados (escores) são apresentados em termos de média do
grupo por dimensão da síndrome - exaustão emocional (EE),
despersonalização (DE) e reduzida realização pessoal no trabalho (rRP)
(tabela 1) -, de dados percentuais relativos à classificação dos sujeitos em
cada uma das dimensões (tabela 2), bem como da combinação dessas
classificações, caracterizando a presença da síndrome (tabela 3), de acordo
com os critérios do NEPASB. Finalmente a tabela 4 apresenta uma
comparação dos escores apresentados pelos profissionais das redes
pública e privada, nas três dimensões da síndrome.

É importante considerar que não há consenso nos estudos de
prevalência de burnout quanto aos critérios ou notas de corte para
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classificação nas categorias da síndrome ou diagnóstico da mesma
(Faúndez, Calzaretta & García, 2009; Lorenz, Benatti & Sabino, 2010). Na
amostra foco do presente estudo, foram utilizados os critérios originais do
instrumento, descritos por Pereira (2002) e apresentados na metodologia.

Conforme se observa na tabela 1, as pontuações médias permitem
situar o grupo no nível médio de classificação para a análise da síndrome,
nas três dimensões: 21,45 em EE, 6,48 em DE e 38,39 em rRP. Os valores
medianos confirmam essa tendência.

Tabela 1: Pontuação média nas três dimensões do MBI (EE, DE e rRP)

A tabela 2 apresenta o percentual de participantes nos três níveis de
classificação em cada dimensão, destacando-se os níveis críticos para a
síndrome - alto em EE e DE e baixo em rRP. Mais de um terço dos
participantes mostram alto nível de EE (34,2%), a mesma proporção em
DE (34,1%), e correspondentemente quase um terço (31,8%) situam-se no
nível baixo de classificação na dimensão rRP.

Tabela 2: Alto, médio e baixo de classificação em EE, DE e rRP

*Os dados são tomados isoladamente, para cada dimensão, sem considerar se o
comprometimento evidenciado se repete nas demais para os mesmos participantes.
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A tabela 3 apresenta os índices percentuais no nível alto de

classificação para EE e DE (com as demais dimensões em nível baixo ou

médio) e baixo em rRP (pior situação para esta dimensão), com níveis alto

ou médio nas demais, bem como as combinações de duas ou três

dimensões em nível crítico (ou de risco), e ainda dos indivíduos que não

apresentam níveis de risco em nenhuma dimensão da síndrome.

Um em cada dez participantes (10,9%) apresenta comprometimento

na dimensão EE (pontuação alta), pouco mais de um em cada dez (11,6%)

apenas na dimensão DE (pontuação elevada), com escore baixo ou médio

nas demais dimensões, e um quinto (21,7%) apresentam reduzida realização

pessoal no trabalho (pontuação baixa), com escore baixo ou médio em EE

e DE. Ao todo, 44,2% dos participantes apresentam problemas em uma

das dimensões. Cerca de três em cada dez participantes apresentam uma

situação favorável, com ausência de pontuação de risco nas três dimensões:

situam-se no nível baixo ou médio de classificação nas dimensões EE e

DE e alto ou médio na dimensão rRP.

Tabela 3: Resultados brutos e percentuais no nível alto de classificação, por
dimensão, e combinações de dimensões alteradas

*Profissionais que não apresentaram pontuações classificadas como críticas (alto em
EE e DE e baixo em rRP) em nenhuma das três dimensões do MBI.
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A combinação das dimensões EE e DE em nível alto de classificação
(maior comprometimento), atinge pouco mais de um sexto do total (17%).
As combinações de EE e rRP e DE e rRP, com nível alto (maior
comprometimento) na primeira dimensão e baixo na segunda (pior condição
para rRP), atingem percentuais pouco expressivos (1,6% e 3,1%,
respectivamente). Tais combinações consideradas em conjunto apontam
para mais de um quinto (21,7%) dos participantes classificados em nível de
risco em duas dimensões, destacando-se a combinação EE e DE.

Finalmente 4,7% (n=8) dos profissionais apresentam a síndrome de
burnout, com nível alto de classificação nas dimensões EE e DE e baixo
em rRP.

Ainda com base na tabela 3, considerando-se o conjunto dos
profissionais com pelo menos uma das dimensões em nível crítico (44,2%),
duas dimensões com prejuízo evidente (21,7%), além daqueles que
preenchem os critérios para a síndrome (4,7%), chega-se ao total de 70,6%,
ou seja, a grande maioria dos sujeitos com algum comprometimento ou
com sintomas da síndrome.

No presente estudo são comparados os resultados em EE, DE e rRP
dos profissionais da amostra que atuam em hospitais públicos e privados,
aspecto pouco abordado nas pesquisas analisadas (tabela 4).

Tabela 4: Resultado da ANOVA entre profissionais de instituições publica e privada

Não são encontradas diferenças significativas em relação ao caráter
da administração da instituição (público ou privada). Isso se aplica a gênero,
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estado civil, função profissional e tempo de formação. Há diferença
significativa (t = 2,09; df= 1; p = 0,04) quanto a idade média, mas estas
encontram-se na mesma faixa etária, média de 34,59 (Dp = 10,53) para
rede pública e 31,50 (Dp = 8,40) anos para rede privada. A análise com
ANOVA não revela diferenças significativas entre os escores médios de
EE (f = 2,25; p = 0,14), DE (f = 0,52; p = 0,47) e rRP (f = 0,01; p = 0,92). Da
mesma forma a analise da prevalência de burnout nos hospitais públicos
(2,7%, n = 2)  e privados (5,9%; n = 6), por meio da tabela de contingência,
não aponta diferença significativa (qui2 = 1,92; df = 3; p = 0,59). Salienta-
se, ainda assim, o maior escore médio de EE na rede privada (22,64; Dp =
11,78) em comparação com a rede pública (19,80; Dp = 11,80), e de DE,
com 6,77 (Dp = 5,81) na rede privada e 6,48 (Dp = 6,14) na rede pública,
sugerindo um ambiente menos saudável na rede privada.

O escore de burnout foi relacionado com variáveis demográficas de
interesse, as quais foram também correlacionadas com as três dimensões
da síndrome. No processamento destes dados foram invalidados de 26% a
28% (n= 46 a 49) dos questionários. Os dados foram organizados em tabelas
de contingência e comparados por meio do teste do qui-quadrado.

Para a análise da associação entre tempo de atuação, idade, carga
horária total, EE, DE, rRP e escore de burnout empregou-se o coeficiente
de correlação de Pearson.

O escore de burnout (2,91; Dp = 1,72; n = 129) apresenta correlação
baixa significativa e positiva (r = 0,20; p<0.01) com a carga horária total,
cuja média é de 53,27 horas/semana (Dp = 17,66, n = 150), e não apresenta
correlação significativa (r = -,045; sig = 0,64) com tempo de atuação no
hospital onde participou da pesquisa, cuja média é 4,15 anos (Dp = 5,18; n
= 145). Tampouco apresenta correlação significativa (r = -0,11, sig = 0,24)
com idade, cuja média é de 32,78 anos (Dp = 9,44; n = 164).

Para a análise da relação entre a síndrome de burnout e gênero, estado
civil, existência de filhos, exercício da profissão em outra instituição, ter
problemas de saúde, prática de atividades físicas/esportes, dedicação à
família ou lazer nos finais de semana e função, utilizou-se a tabela de
contingência. As categorias nas quais os sujeitos foram agrupados foram
cruzadas com escore de burnout: baixo, médio e alto. Resultados
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percentuais e frequência foram analisados pelo teste do qui-quadrado, com
significância de 5%.

Tal análise não revelou diferenças significativas, entretanto observou-
se que determinadas variáveis categoriais apresentavam contrastes
significativos em algumas células. Foi então realizado um novo tratamento
dos dados. Na nova tabela de contingência, os sujeitos foram divididos em
dois grupos, a partir da mediana do escore de burnout, e esse resultado foi
comparado com as variáveis categoriais consideradas. Resultados acima
da mediana apontam para um status mais comprometido quanto à presença
da síndrome.

Deste modo são observadas diferenças significativas no escore de
burnout com relação à função exercida (N = 129, qui2 = 5,48; df = 1; sig =
,019), tendo 75% (n = 18) dos(as) enfermeiros(as) apresentado escore acima
da mediana (pior resultado), contrastando com 48,6% (n = 51) dos
técnicos(as) ou auxiliares de enfermagem acima da mediana, o que aponta
para um resultado pior no caso dos enfermeiros.

Quanto à presença de problemas de saúde, observa-se diferença
significativa (N = 129, qui2 = 5,57, df = 1; sig = 0, 02), com 69,2% (n = 27)
dos sujeitos com problemas de saúde apresentando escore de burnout
acima da mediana, contrastando com 46,7% (n = 42) dos que não tem
problemas de saúde.

A pratica de esportes ou atividades físicas também se mostra um fator
significativo para o burnout; evidencia-se diferença significativa entre os
dois grupos (qui2 = 5,75; df = 1; sig = 0,02), com 60% (n = 54) dos sujeitos
que nunca ou esporadicamente praticam atividades físicas apresentando
escore de burnout acima da mediana, enquanto 36,8% (n = 14) daqueles
que praticam essas atividades uma ou mais vezes por semana apontam
para esse resultado.

Seguindo esta mesma análise (divisão pela mediana) no que se refere
às três dimensões de burnout, são identificadas algumas diferenças em
nível de significância quando consideradas as variáveis já mencionadas,
de forma específica.

No que se refere especificamente à dimensão Exaustão Emocional,
observa-se diferença significativa em relação a gênero (qui2 = 3,62, df = 1,
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sig = ,06), com as mulheres apresentando melhor situação do que os homens,
pois 46,6% (n = 61) delas estão acima da mediana (menos exaustão),
enquanto 66,7% (n = 18) dos homens encontram-se acima da mediana.

Em relação à função exercida, há diferença significativa em p = 0,9
(10%) (qui2 = 2,95, df = 1; sig = 0,09), com 47% (n = 70) dos técnicos ou
auxiliares de enfermagem com EE acima da mediana, contrastando com
65,4% (n = 17) dos enfermeiros(as) com EE acima da mediana.

A variável “problemas de saúde” aponta para diferença significativa
(qui2 = 23,29; df = 1, sig = 0,00), pois a grande maioria dos sujeitos que os
possuem (81,4%, n = 35) apresentam EE acima da mediana, contra 38,3%
(n = 44) dos sujeitos que não os possuem.

Observa-se diferença significativa entre os sujeitos quanto à
“dedicação a atividades de lazer, família ou esportes nos finais de semana”.
A grande maioria (74,1%, n = 20) dos sujeitos que nunca ou raramente se
envolvem em tais atividades apresentam EE acima da mediana,
contrastando com 53,2% (n = 33) dos que dedicam algumas e muitas vezes
e 36,8% (n = 25) dos que se dedicam sempre ou quase sempre (qui2 =
11,28; df = 2; sig = 0,00).

Este resultado está coerente com a variável “prática de atividades
físicas ou esportes”, apesar de não se observar, nesse caso, diferença
significativa (qui2 = 2,53, df = 1, sig = 0,11), pois a maioria (54,1%, n = 60)
dos que nunca ou esporadicamente praticam atividades físicas ou esportes
possuem EE acima da mediana, contrastando com um percentual menor
(40%, n = 18) dos que praticam uma ou mais vezes por semana.

Não são constatadas diferenças significativas em EE no que se refere
ao estado civil (qui2 = 2,14, df = 2, sig = 0,34), mas salienta-se que 57,8% (n
= 26) dos solteiros apresentam escore acima da mediana contra 50% (n =
38) dos casados e 41,2% (14) dos separados e outros.  Em relação à
existência de filhos não são se observa diferença significativa (n = 154,
qui2 = 2,23, df = 1, sig = ,14), mas salienta-se o fato de que 57,8% (n = 34)
dos sujeitos que não possuem filhos apresentam EE acima da mediana,
enquanto 45,6% (n = 43) dos sujeitos que os possuem (um ou mais)
apresentam esse resultado.

Os sujeitos que trabalham em outra instituição não diferem de forma
significativa daqueles que não trabalham (qui2 = 2,156, df = 1; sig = 0,142)
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mas eles apresentam percentual maior de EE acima da mediana (56,9%, n
= 37) do que estes (44,9%, n = 40). Talvez uma amostra maior apontaria
para uma diferença significativa.

Quando considerada a dimensão Despersonalização, observa-se
diferença significativa somente em relação ao estado civil, favorecendo mais
uma vez os participantes casados: 54,9% (n = 19) dos solteiros(as) e 55,9%
(n = 19) dos separados(as) e outros apresentam escore de DE acima da
mediana, contra pouco mais que um terço (38,2%; n = 29) dos casados(as)
(qui2 = 4,736; df = 2; sig= 0,094).

A variável gênero não aponta para diferença significativa (qui2 = 1,243;
df = 1; sig = 0,265), entretanto mais homens (57,1%, n = 16) apresentam DE
acima da mediana do que mulheres (45,6%; n = 62).

Ainda que a existência ou não de filhos não se apresente como um
fator relevante para presença DE, não se observando diferença significativa
(n = 74, qui2 = 0,659, df = 1; sig = 0,417) entre sujeitos que tem filhos (44,2%;
n = 42) e aqueles que não os tem (50,8%, n = 32), destaca-se a maior
incidência de DE em sujeitos sem filhos, corroborando os resultados
observados quanto às variáveis familiares e incidência de EE.

Em relação a função profissional, não há diferença significativa quanto
à presença de DE (qui2 = 0,010; df = -1, sig = 0,919) com 47,4% (n = 63)
dos técnicos e auxiliares de enfermagem e 48,4% (n = 15) dos enfermeiros
acima da mediana.

Da mesma forma não se observa diferença significativa entre os
sujeitos que trabalham em outra instituição e os que não trabalham (qui2 =
0,212; df = 1; sig = 0,645), pois a incidência de DE acima da mediana é
semelhante: 50% (n = 33) e 46,3% (n = 44), respectivamente.

Seguindo a mesma tendência, não se observa diferença significativa
no que se refere à incidência de DE acima da mediana entre sujeitos que
possuem problema de saúde (48,8%; n = 21) e aqueles que não os possuem
(53,7%; n = 65)  (qui2 = 0,30; df = 1; sig = 0,58), entre os que dedicam-se a
lazer, esportes, famílias e outras atividades que não o trabalho, no final de
semana (58,6%; n = 17), ou não o fazem (ou tais atividades são muito pouco
frequentes) (40,6%; n = 26) (qui2 = 2,82; df = 2; sig = 0,24), e entre aqueles
que praticam atividades físicas ou esportes uma ou mais vezes na semana
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(44,7%; n = 21) e aqueles que nunca ou esporadicamente  praticam tais
atividades (48,7%; n = 56) (qui2 = 0,22, df = 1, sig = 0,64).

Quando se considera a dimensão Reduzida Realização Profissional
(cuja incidência na síndrome é inversa, com pior resultado abaixo da
mediana), somente se identifica diferença significativa para a variável
“função profissional” com 51,6 % (n = 63) dos técnicos e auxiliares de
enfermagem apresentando rRE abaixo da mediana (resultado pior)
contrastando com 69% (n = 20) dos enfermeiros(as) abaixo da mediana
(qui2 = 2,84; df = 1; n = 0,09).

Em relação a gênero não há diferença significativa entre homens (52%,
n = 13) e mulheres (55,6%, n = 70) abaixo da mediana no que diz respeito a
rRP (qui2 = 0,11, df = 1; sig = - 0,74). O mesmo se aplica à variável “estado
civil”, entretanto os dados indicam que os casados(as) ou separados(as) e
outros possuem menor porcentagem de rRE abaixo da mediana (50%, n =
35 e 44,8%, n = 13, respectivamente) que os solteiros (65,3%, n = 32) (qui2
= 3,95; df = 2; sig = 0,14). Agrupando os casados e separados e comparando
com os solteiros, aqueles possuem menor percentual de rRP abaixo da
mediana (48,5%, n = 48) do que os solteiros (65,3%, n = 32), com diferença
significativa (qui2 = 3,73; df = 1; p = 0,05).

Em relação à existência de filhos, não há diferença significativa quanto
à incidência de rRP entre os participantes que possuem filhos e aqueles
que não os possuem, com 51,7% (n = 45) e 58,3% (n = 35) dos sujeitos,
respectivamente, abaixo da mediana (qui2 = 0,625; df = 1; sig = 0,429).
Mais uma vez, a despeito da ausência de significância, destaca-se a maior
incidência de rRP em sujeitos sem filhos, reforçando os resultados
observados quanto às variáveis familiares e incidência de burnout,
apontados quando se analisou EE e DE.

Na variável “exercício profissional em outra instituição” não há diferença
significativa, tendo ambos os grupos apresentado incidência de rRE abaixo
da mediana semelhantes, a saber, 53,4% (n = 31) para quem trabalha
também em outra instituição e 56,6% (n = 50) para os que não trabalham
em outra instituição (qui2 = 0,06; df = 1; sig = 0,80).

Não há diferença significativa para existência ou não de problema de
saúde (qui2 = 0,25, df = 1; sig = 0,62) com percentuais semelhantes de
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profissionais abaixo da mediana em rRP: 58,1% (n = 25) para quem possui
problema e 53,7% (n= 58) para quem não possui.

Em relação a dedicação dos finais de semana ao lazer, família,
esportes ou outros; não há diferença significativa entre os que têm esse
tipo de atividade e os que não as têm ou para os quais elas são raras (qui2
= 1,87; df = 2; n = 0,39). Apesar disto, chama a atenção o fato de que os
sujeitos que sempre ou quase sempre se dedicam a tais atividades
apresentam menor porcentual de rRE (43,1%, n= 25) abaixo da mediana
quando comparados àqueles que nunca ou raramente se dedicam (53,8%;
n = 14) e algumas e muitas vezes o fazem (56,9%; n = 29).

A prática de atividades físicas ou esportes não parece resultar em
diferenças significativas (qui2 = 1,12; df = 1; sig = 0,27), com 47,7% (n = 21)
dos sujeitos que praticam e 57,5% (n = 61) dos que nunca praticam ou o
fazem esporadicamente abaixo da mediana. De qualquer forma evidencia-
se menor comprometimento entre os que praticam tais atividades ou o fazem
com mais frequência.

4 - Discussão dos Resultados
No que diz respeito ao perfil sócio demográfico, os profissionais da

amostra, constituída principalmente por técnicos e auxiliares de enfermagem,
trabalham há mais de 4 anos, em média, no hospital onde responderam à
pesquisa, e não trabalham em outra instituição, em sua maioria. A carga
horária dos profissionais, em sua maioria mulheres, com idade média em
torno dos 33 anos e com filhos, tende a ser elevada, com uma média de
53,27 horas por semana e mais de um terço apontando para uma carga
horária maior do que 50 horas/semana. Isso evidencia que os trabalhadores
da amostra passam uma parte importante do seu tempo no ambiente de
trabalho, fato destacado por Pereira (2002). Apesar disso, nota-se que mais
de um terço dedicam-se sempre ou quase sempre a atividades de lazer,
família ou outras nos finais de semana e a mesma proporção o faz algumas
ou muitas vezes, o que poderia estar contribuindo para a manutenção da
saúde, tendo em vista a baixa incidência da síndrome propriamente dita,
com todas as dimensões em prejuízo.

Salienta-se, no que diz respeito à presença da síndrome, a dificuldade
de comparação dos resultados obtidos na presente investigação com
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trabalhos de outros autores, devido aos diferentes critérios adotados para
identificar os níveis da síndrome e de seus componentes (Faúndez et al.,
2009; Lorenz et al., 2010).

Ainda assim, os resultados indicam que existe risco para a síndrome
de burnout  na população estudada. Os participantes situam-se no nível
médio de classificação nas três dimensões que a compõem (ver tabela 1),
consideradas de forma isolada (independentemente da pontuação nas
demais). Essa tendência também é evidenciada quando se trata do
percentual de participantes nos três níveis de classificação para cada
dimensão (ver tabela 2). Mais de um terço dos profissionais apresentam
exaustão emocional e despersonalização (nível alto em EE e DE), e pouco
menos de um terço, reduzida realização profissional (nível baixo em rRP),
indicando comprometimento em pelo menos uma das dimensões (34,2%
para EE, 34,1% para DE e 31,8% para rRP).

Estes resultados, referentes ao nível crítico nas três dimensões, são
sensivelmente mais elevados que os obtidos em outros estudos com
profissionais de enfermagem. Franco, Barros, Nogueira-Martins & Zeitoun
(2011) apontam para os seguintes resultados: 17,2% em EE e DE e 18,8%
em RrP. Resultados semelhantes são relatados por Meneghini et al. (2011):
20,1% em EE, 14.6% em DE, e 4,09% em RrP. Menos expressivos são os
dados relatados por Moreira, Magnago, Sakae & Magajewski (2009): 9%
em EE, 21,9% em DE e 10,6% em RrP.

A análise dos percentuais em cada dimensão de forma exclusiva (ver
tabela 3), isto é, com comprometimento em uma das dimensões e demais
com pouco ou nenhum comprometimento (nível médio ou baixo em EE e
DE e médio ou alto em rRP), atinge 44,2% dos participantes. Reduzida
realização profissional se destaca, aplicando-se a pouco mais de um quinto
da amostra (21,7%). Pouco mais de um em cada dez apresentam exaustão
emocional ou despersonalização (10,9% e 11,6%, respectivamente).
Resultados semelhantes foram obtidos por Moreira et al. (2009) num estudo
com profissionais de enfermagem em hospital geral, com 38,5% dos
respondentes apresentando comprometimento em uma dimensão.
Entretanto, diferentemente do que se observa no presente estudo, os autores
encontraram maior prevalência de comprometimento na dimensão
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despersonalização, com pouco mais de um quinto dos trabalhadores
situados no nível alto de classificação. Um em cada dez situaram-se no
nível baixo de classificação em rRP, dimensão mais comprometida no
presente estudo, e menos do que um em cada dez apresentaram exaustão
emocional.

Mais de um quinto dos participantes (21,7%) parecem ter
comprometimento em duas dimensões, apresentando exaustão e
despersonalização, exaustão e reduzida realização profissional, ou
despersonalização e reduzida realização profissional, indicando um prejuízo
importante na relação com o trabalho, sobretudo nas dimensões EE e DE,
cuja combinação atinge em torno de um sexto dos participantes.

Apresentaram a síndrome de burnout, com EE e DE em nível alto e
rRP com nível baixo de classificação, 4,7% dos participantes, resultado
próximo do obtido por Faúndez et al. (2009) e por Franco, Barros, Nogueira-
Martins & Zeitoun (2011), a partir de investigação com o mesmo público,
com a ressalva de que os critérios aplicados pelos últimos para indicar a
prevalência foram diferentes dos empregados no presente estudo.

Considerando-se os indivíduos que apresentam uma, duas ou as três
dimensões com prejuízo (tabela 3), evidencia-se que a grande maioria
(70,6%) apresenta algum comprometimento na relação com o trabalho e
entre estes, mais de um quarto apresenta sinais mais evidentes da presença
de burnout, com a síndrome já instalada ou com pelo menos duas
dimensões comprometidas (26,4%). Menos de um terço (29,6%)
apresentam-se livres dos níveis mais críticos (alto para EE e DE e baixo
para rRP) em todas as dimensões, sugerindo melhor condição quanto ao
burnout. Reforçam esses resultados aqueles apontados por Moreira,
Magnago, Sakae & Magajewski (2009), cujo estudo revela que 35,7% dos
entrevistados apresentavam a síndrome ou ao menos um processo de
adoecimento em curso.

Os sintomas da síndrome não aparecem repentinamente e nem de
maneira sequencial. Segundo Rossa (2004), trata-se de um processo
gradativo e evolutivo que pode demorar anos ou décadas, até que se torne
muito difícil a continuidade do exercício profissional pelo trabalhador.

A predominância de níveis alto e médio em EE merece destaque, já
que a dimensão está comumente relacionada aos sintomas de fadiga mental
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e depressão (Codo & Vasques-Menezes, 1999) e também é considerada a
primeira dimensão da síndrome, onde se inicia o processo, o que reforça a
presença de algum nível de sofrimento relacionado ao exercício profissional
para grande parte da amostra. A mesma tendência na dimensão DE sugere
a presença de sintomas comportamentais e mentais relacionados ao
trabalho, que podem gerar atitudes e comportamentos negativos que levam
à diminuição da afetividade e do desempenho no trabalho, ou seja, à
coisificação do trabalho (Codo & Vasques-Menezes, 1999).

Os sentimentos de insatisfação e desprazer relacionados ao trabalho
podem ser resultado da exaustão e da despersonalização: o trabalhador
percebe que está lidando com tarefas e pessoas de modo indiferente, o
que não contribui para uma auto avaliação positiva. Os sentimentos de
incompetência podem levar o profissional a redobrar seus esforços para
enfrentar as dificuldades profissionais, aumentando a exaustão (Codo &
Vasques-Menezes, 1999; Lautert, Chaves & Moura,1999; Pereira, 2001a;
2001b).

A dimensão rRP apresentou predominância nas pontuações baixas e
médias (31,8% e 47%, respectivamente), indicativas de prejuízo no nível de
realização profissional dos participantes. Codo & Vasquez-Menezes (1999)
observam que o burnout é uma síndrome relacionada à perda de sentido
na relação do profissional com seu trabalho, e assim o indivíduo passa a
perceber seu esforço como inútil.

No que se refere às correlações analisadas, isto é, às variáveis que
poderiam estar relacionadas ao burnout, não se observa correlação
significativa entre o escore de burnout e a idade e o tempo de atuação,
corroborando as conclusões de Moreira et al (2009). Observa-se, entretanto,
correlação baixa, significativa e positiva com a carga horária total, que tende
a ser elevada, como foi mencionado. Da mesma forma, conforme esperado,
o escore de burnout apresenta correlação positiva, alta e significativa com
EE e com DE, e correlação negativa, média e significativa com rRP. Isso
indica que quanto maior a carga horária, maior o escore de burnout, maior
a pontuação em EE e DE e menor em rRP, indicando maior prejuízo em
todas as dimensões. Carlotto (2011) aponta para um dado diferente no que
se refere à carga horária, pois encontrou mais frequentemente EE, DE e
rRP em nível crítico em técnicos de enfermagem que trabalhavam de 20 a
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30 horas semanais, quando comparados aos que trabalhavam 40 horas. A
autora levantou a hipótese de que os primeiros atuassem também em outros
locais, situação comum entre esses profissionais, como indicam Murofuse,
Abranches & Napoleão (2005), o que resultaria numa carga horária total
maior, e portanto, em maior desgaste. Isso reforçaria os resultados
encontrados na presente pesquisa.

Em relação ao contexto da administração (pública ou privada), não se
observa diferença significativa na prevalência da síndrome, entretanto há
maior prevalência no âmbito privado (5,9%) que na pública (2,7%). Também
não há diferença significativa nas dimensões da síndrome, entretanto os
escores de EE e DE apresentam-se mais elevados na rede privada (22,64
e 6,77 respectivamente) que na rede pública (19,79 e 6,07) e próximos
para rRP.

A síndrome de burnout é descrita como uma doença relacional e, deste
modo, o contexto organizacional possui influência na sua ocorrência. Saravia
(2010) descreve algumas diferenças entre o contexto de uma administração
pública e privada. Nesta o ritmo de mudança é mais rápido, visa o lucro,
responde a clientes e ao mercado, está em competição com demais
instituições pela escolha do consumidor e há um controle mais direto. Na
pública o controle é indireto, pela ação da sociedade e de outras instituições
públicas, responde a uma ação coletiva e se coloca como um serviço público,
não competindo com outros e o emprego se apresenta mais estável. Deste
modo, esperava-se uma diferença significativa, o que não se confirma, mas
aparecem diferenças indicando necessidade de mais pesquisas. As
diferenças obtidas na prevalência da síndrome e nos escores de suas
dimensões, apesar de não serem significativas, são relevantes e podem
indicar um ambiente menos saudável na rede privada.

Em revisão de literatura, Trigo, Teng & Hallak (2007) apontam que a
síndrome é um risco ocupacional para profissões de ajuda ligadas a saúde
e educação, relacionando-se com características individuais e do trabalho.
A enfermagem inclui as funções de cuidar na saúde e na doença, na sua
máxima extensão, desde a concepção até à morte (Lautert, Chaves & Moura,
1999). A prática profissional frequentemente está além da cura, centrando-
se na busca de alívio para o sofrimento e melhor qualidade de vida ao usuário.
O profissional da área, por trabalhar junto ao paciente, vivencia de perto
sua dor e seu sofrimento, envolvendo-se com a fragilidade humana (Perez,
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2005; Pinho, Siqueira & Pinho, 2006). Acrescente-se a isso expectativas
por parte dos usuários quanto a esse profissional: uma pessoa abnegada e
maternal, pronta para atender todo tipo de demanda (Elias & Navarro, 2006).

A análise das diferenças entre os participantes quanto à presença do
problema, tendo por base a divisão dos sujeitos em dois grupos, a partir da
mediana do escore de burnout, e também de EE, DE e rRP, revela diferença
no escore de burnout com relação a algumas variáveis. Aquelas que se
repetem em diferentes dimensões são discutidas a seguir, ainda que não
tenham se apresentado, necessariamente, em nível de significância.

Enfermeiros apresentam, mais frequentemente, pontuações críticas
para o burnout e para as dimensões EE e rRP, do que técnicos e auxiliares.
Muller (2004) revela resultados semelhantes, sugerindo maior tendência ao
adoecimento em enfermeiros do que em técnicos e auxiliares. A esse
respeito Bulhões (1994), considera que o trabalho do enfermeiro é muito
complexo e que eles, ao mesmo tempo, não possuem autonomia necessária
para sua realização. Maslach, Schaufeli e Leiter (2001) consideram que
pessoas com níveis mais elevados de escolaridade, como é o caso dos
enfermeiros, apresentam maior propensão aos sintomas de burnout, quando
comparadas àquelas que possuem níveis mais baixos de escolaridade,
como ocorre com os técnicos e auxiliares. Sugerem ainda que os primeiros
estariam mais sujeitos à exaustão emocional e despersonalização, enquanto
que aqueles com menor nível de escolaridade sentem-se menos realizados
profissionalmente e tendem a apresentar mais frequentemente sentimentos
de incompetência profissional. Tais considerações apoiam os dados
encontrados na presente pesquisa, de forma geral, exceto para a frequência
de rRP, também maior para os enfermeiros. Os autores fazem uma ressalva
que parece explicar os resultados do presente estudo, particularmente a
maior propensão dos enfermeiros ao adoecimento, inclusive na dimensão
rRP: os enfermeiros estariam mais suscetíveis a maiores expectativas
profissionais, nem sempre passíveis de atingir, e a maior responsabilidade
no desempenho das funções.

O trabalho da equipe de enfermagem em hospitais, independentemente
do grau de formação, promove, quase que invariavelmente contínuas
situações de sobrecarga mental. A constante confrontação com o sofrimento
do paciente e de seus familiares gera stress ocupacional, que por sua vez
gera sentimentos de insatisfação pessoal e de impotência (Bulhões, 1994).
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Tais considerações levam a destacar os indicadores de comprometimento
encontrados no grupo como um todo, embora os resultados divirjam dos
relatados em outros estudos, é elevada da incidência da doença e de seus
sintomas na população estudada.

Também são mais frequentemente afetados pelos sintomas da
síndrome, profissionais que tem problemas de saúde e/ou que não praticam
esporte, atividades físicas ou de lazer, familiares ou outras, que não o trabalho
(por ex., no final de semana), ou que o fazem somente de forma esporádica,
sugerindo que a síndrome ou seus sintomas estão presentes mais
frequentemente. Isso se aplica ao burnout, e de forma geral, às suas
dimensões, ainda não se tenha observado diferenças em nível de
significância em todas essas análises.

Estes dados são, em parte, coerentes com aqueles apontados por
Moreira et al. (2009), que observaram correlação positiva entre a existência
da síndrome e a licença por motivo de saúde, mas não encontraram
associação significativa entre a síndrome a existência de hobby ou
atividades físicas de final de semana. Silva e Carlotto (2008), apontam para
uma relação entre problemas de saúde e exaustão emocional, não
observada no presente estudo, ainda que se evidencie correlação com a
presença de burnout.

O fato de trabalhar em outra instituição parece relacionar-se, em certo
grau, a níveis mais elevados de exaustão emocional, embora a diferença
entre estes participantes e aqueles que não trabalham noutra instituição
quando ao escore de EE não tenha sido estatisticamente significante.

Alguns aspectos merecem atenção: mais homens do que mulheres
apresentam exaustão emocional e despersonalização acima da mediana
(pior situação), tendência esta observada também por Gil-Monte (2002).
Quanto ao estado civil, mais solteiros apresentam exaustão emocional,
despersonalização acima da mediana, e reduzida realização profissional
abaixo da mediana (pior resultado) quando comparados aos casados e os
separados e outros. Da mesma forma, não possuir filhos parece estar
relacionado com mais exaustão e principalmente despersonalização e
reduzida realização profissional. A esse respeito, Muller (2004) menciona
que não há consenso na literatura quanto à relevância de fatores de que
chama de “vida marital”, para o burnout, mas autores como Burke,
Greenglass & Moore (2003) e Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) atribuem
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ao casamento ou ao fato de ter um companheiro estável, menor propensão
aos sintomas de burnout. São aspectos de natureza familiar, em sua maioria,
que parecem relevantes para o surgimento do burnout e que poderiam estar
interferindo como elementos de proteção na população estudada.

5 - Conclusões
O trabalho é agente de mudanças da vida psíquica, econômica, social,

cultural e política. Caracteriza-se, pois, como agente de transformação da
realidade, viabilizando a sobrevivência e a realização do ser humano
(Caetano, 2004; Malvezzi, 2004). Por outro lado, mudanças contínuas e
profundas na economia mundial, nas relações sociais e políticas, na
tecnologia e na organização produtiva, têm provocado alterações no mundo
do trabalho e têm gerado um forte impacto na saúde e na qualidade de vida
do trabalhador. Descontentamento, desgaste emocional, sentimentos de
injustiça e conflitos interpessoais no ambiente de trabalho passaram a ser
muito frequentes. O trabalho torna-se responsável, então, em grande parte,
pelos agravos da saúde mental do trabalhador (Malvezzi, 2004; Pinheiro &
Lipp, 2009).

Os profissionais de enfermagem, aqui estudados, fazem parte de um
segmento populacional especialmente exposto ao stress e a problemas
derivados da relação com o trabalho, como já foi mencionado. São
considerados vulneráveis, portanto, à síndrome de burnout, um tipo de stress
especificamente relacionado ao trabalho, por diversas razões, destacando-
se o fato de precisarem dedicar atenção contínua em suas intervenções e a
extrema responsabilidade inerente à sua prática, o que ocasiona tensão
emocional constante. Erros na sua atuação podem ser potencialmente
prejudiciais e até fatais ao paciente. Destacam-se ainda fatores que parecem
contribuir para o adoecimento, como pouco reconhecimento por parte de
outros profissionais, elevadas cargas horárias no ambiente de trabalho,
trabalho em turnos, entre outros Ademais, por atuarem diretamente com os
pacientes, vivem de perto seu sofrimento e dor (bem como da família do
paciente), lidam com a vida e a morte constantemente. Estes profissionais
têm mais risco de envolver-se afetivamente com os pacientes, entrando no
processo de desgaste que conduz ao burnout (Pereira, 2001a; Ortega-Ruiz
& López-Rios, 2004).
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Os resultados da presente pesquisa apontam para uma ocorrência
não muito expressiva da síndrome (prevalência de 4,7%) e coerente com
estudos realizados (Faúndez et al., 2009), mas sugerem que existe um
processo de sofrimento em evolução, visto que cerca quase metade (44,2%)
dos profissionais da amostra apresentaram comprometimento evidente (nível
alto) em uma dimensão, quase um quarto (21,7%), em duas dimensões,
destacando-se a combinação EE+DE. Estes percentuais evidenciam que
mais de dois terços (70,6%) apresentam algum comprometimento,
apontando para um processo de adoecimento.

É importante lembrar que se trata de um processo gradativo e evolutivo
de sofrimento, não necessariamente sequencial, mas que frequentemente
tem início com a exaustão emocional, dando lugar às outras dimensões –
despersonalização e reduzida realização profissional, e que compromete,
em diferentes níveis, a saúde do trabalhador (Rossa, 2004).

As variáveis carga horária e presença de problemas de saúde
mostram-se relevantes para a ocorrência da síndrome, enquanto que a
pratica de esportes, atividade física e outras atividades do gênero,
relacionaram-se negativamente com a mesma.

Variáveis de natureza familiar, como estado civil e existência de filhos,
mostram-se relevantes para presença de risco. Os homens parecem mais
vulneráveis à síndrome, contrariando resultados de outros estudos, o que
também acontece com participantes solteiros e/ou sem filhos, permitindo
apontar as relações familiares como protetoras.

Da mesma forma, enfermeiros apresentaram pontuações críticas para
o burnout e para as dimensões EE e rRP mais frequentemente do que
técnicos e auxiliares, permitindo supor que profissionais que tem maior
formação e exercem funções de maior responsabilidade sofrem mais
exaustão, e também encontram menos oportunidades de realização
profissional.

No ambiente hospitalar ocorrem fatos que exigem permanente controle
de emoções frente aos pacientes e familiares, e que geram sofrimento
psíquico no profissional. Os serviços de saúde estão direcionados às
demandas do usuário, oferecendo condições de trabalho precárias, que
contribuem para desencadear situações de stress e fadiga física e mental
(Martínez-López & López-Solache, 2005). Os resultados indicam que os
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profissionais de enfermagem apresentam perfil de adoecimento e passíveis
de adoecimento (Franco et al., 2011), justificando-se, por isso mesmo,
investigações voltadas ao estudo desse tema.

Salienta-se a dificuldade de comparar os resultados obtidos devido a
falta de consenso e diferentes critérios na literatura para identificação da
síndrome (Moreira et al., 2009) o que aponta  necessidade de continuidade
das pesquisas na área.

Acreditamos estar contribuindo para o estudo do tema, atualmente
em destaque em virtude do reconhecimento da influência do trabalho na
qualidade de vida das pessoas, particularmente no seu adoecimento.
Ressalta-se a presença dos sintomas do burnout na população estudada, o
que chama a atenção para a necessidade de continuidade dos estudos
analisando sua incidência junto a profissionais que atuam no cuidado a outras
pessoas, vulneráveis ao problema, como são os profissionais de saúde,
particularmente os da área de enfermagem. Tais estudos poderão
fundamentar o estabelecimento de programas de prevenção dessa e de
outras patologias relacionadas ao trabalho, e de promoção de saúde.
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