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“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não 

seremos capazes de resolver os problemas causados pela 

forma como nos acostumamos a ver o mundo.” 

Albert Einstein 



RESUMO 

 

Introdução: A síndrome de Burnout caracteriza-se pela resposta emocional crônica 
e pelo contato direto e constante em função de relações intensas de trabalho 
estressante. A síndrome é composta por três dimensões ou fatores: exaustão 
emocional caracteriza pela falta de energia e entusiasmo; a despersonalização 
caracterizada pelo distanciamento afetivo e a decepção que tem como sua própria 
percepção o processo de trabalho negativo. Objetivo: O objetivo desse estudo foi 
avaliar a magnitude da Síndrome de Burnout e fatores associados em agentes 
comunitários de saúde que atuam nas Estratégias Saúde da Família do município de 
Cachoeiro de Itapemirim-ES. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal 
envolvendo todos os agentes comunitários de saúde (144) da cidade de Cachoeiro 
do Itapemirim (ES). Para caracterizar o perfil dos agentes comunitários de saúde, foi 
utilizado um questionário sócio demográfico e a Escala de Caracterização de 
Burnout para avaliar a ocorrência da síndrome. A análise estatística foi feita com o 
programa Epiinfo 7 com análises: descritiva, bivariada e multivariada. Resultados: A 
prevalência da Síndrome de Burnout foi de 34,72%; a frequência relativa dos fatores 
para os níveis altos e baixos foi de 15,98% e para os níveis médios e baixos, foi de 
49,30%. Das variáveis associadas à Síndrome, a principal foi: escolaridade (OR: 
8,18 IC95% 1,04 - 64,31) e em relação ao esgotamento emocional foi: falta ao 
trabalho (OR: 0,45. IC95%: 0,22 – 0,94). Conclusão: O alto nível de prevalência 
para Síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde indica que diante dos 
resultados obtidos, existe a necessidade de estudos mais aprofundados e precisos 
sobre o tema, à necessidade de criação de estratégias de enfrentamentos e a 
elaboração de futuras novas políticas públicas. É provável que a redução ou 
flexibilização da jornada de trabalho, a contratação e treinamento de agentes 
comunitários com nível de instrução fundamental ou médio poderiam reduzir a 
prevalência da Síndrome.  
 
Palavras Chaves: Síndrome de Burnout. Agentes Comunitários de Saúde.  Saúde do 

trabalhador. Prevalência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: The Burnout syndrome is characterized by the chronic emotional 
response and by the direct and constant contact due to intense relations of the 
stressful work. The syndrome consists of three dimensions or factors: emotional 
exhaustion characterized by the lack of energy and enthusiasm; the 
depersonalization characterized by the affective detachment and the disappointment 
that has as its own perception the process of negative work. Objective: This study 
aimed to evaluate the magnitude of Burnout Syndrome and associated factors in 
community health workers who work in Family Health Strategies in the city of 
Cachoeiro de Itapemirim – ES. Methodology: The present cross-sectional study 
involves all the health community workers (144) of the city of Cachoeiro de 
Itapeminirm (ES). To characterize the health community workers profile, it was used 
a social-demographic questionnaire and the Burnout Characterization Scale to 
analyze the occurrence of the syndrome. The statistical analysis was performed 
using the program Epiinfo 7 with analysis: descriptive, bivariate and multivariate. 
Results: The prevalence of the Burnout Syndrome was 34.72%; the relative 
frequency of the factors to the high and low levels was 15.98% and for the medium 
and low levels, was 49.30%. Among the variables associated to the Syndrome, the 
main was: school level (OR: 8.18 IC95% 1.04 – 64.31) and in relation to the 
emotional exhaustion was: absence from work (OR: 0.45 IC95% 0.22 – 0.94). 
Conclusion: the high level of the prevalence to the Burnout Syndrome in community 
health workers indicates that, faced the results obtained, there is the necessity of 
more detailed and accurate studies about the subject, the necessity to creation of 
strategies of facing and the elaboration of future new public policies. It is probable 
that the reduction or flexibility of the work hours, and the hiring and training of 
community workers with primary or secondary level of education could reduce the 
prevalence of Syndrome. 

 

Key words: Burnout Syndrome. Health Community Workers. Occupational Health. 
Prevalence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças advindas da globalização, introduzidas no processo de trabalho, 

permitiram às empresas em seus mais diversos setores, o aumento gradual da 

produtividade a fim de obter lucros. Entretanto, esse novo processo produtivo trouxe 

impactos significativos à saúde dos trabalhadores, culminando com o aparecimento 

de afecções no âmbito físico e psíquico, entre as quais se menciona o estresse 

(MUROFUSE; ABRANCHES; NAPOLEÃO, 2005). 

 Pavaro e Martino (2004) descrevem o estresse como patologia 

intrinsecamente relacionada ao modo de reação do indivíduo frente ao agente 

causador representado por acontecimentos da vida e fontes internas tais como a 

forma de pensar, valores e crenças. Portanto, esta patologia acomete de forma mais 

contundente o indivíduo por reflexos advindos diretamente do ambiente e de 

diversas condições de trabalho envolvidas.  

 Aprofundando o entendimento sobre o estresse, Trindade e Laurent (2010) 

ressaltam que o indivíduo submetido a fatores estressantes constantemente tem 

maior probabilidade de desenvolver a Síndrome de Burnout, a qual pode atingir 

diferentes profissões, em qualquer faixa etária, mas ela se destaca em profissionais 

que tem maiores contatos interpessoais.  

 Na tentativa de simplificar o entendimento da Síndrome de Burnout, Borges e 

colaboradores (2002) primeiramente a classificam como um processo, o qual ocorre 

no campo das interações. Sendo estas as características do ambiente de trabalho, 

cada indivíduo e as características pessoais. 

Vários trabalhos científicos associaram a síndrome de Burnout com o trabalho 

de profissionais de saúde em geral e de profissionais de saúde que atuam na 

Estratégia Saúde da Família. A patologia estudada pode afetar trabalhadores de 

diferentes categorias profissionais, em qualquer idade, sendo mais evidente em 

profissionais que estabelecem um intenso contato interpessoal, representando altos 

índices de trabalhadores com Burnout e, entre elas, encontram-se as profissões 



assistenciais, como por exemplo, os profissionais da enfermagem, médicos e 

agentes comunitários de saúde (COSTA; LIMA; ALMEIDA, 2003). 

Diante do desenvolvimento do trabalho do enfermeiro na Estratégia Saúde da 

Família, os profissionais vivem em diversas situações estressantes no local de 

trabalho, existindo alguns fatores colaboradores caracterizados por: número 

diminuído de profissionais de enfermagem em relação à demanda do trabalho, 

grande variedade e quantidade de atividades a serem exercidas e/ou cumpridas, 

falta do reconhecimento da população assistida e dos profissionais que ali atuam e 

da gestão (ROSA; CARLOTTO, 2005. MUROFUSE; ABRANCHES; NAPOLEÃO, 

2005). 

A Síndrome no profissional médico vem sendo instalada a partir das 

normatizações de condutas em procedimentos indispensáveis para articular o 

trabalho médico, sendo alguns fatores como: a agenda programática árdua, as 

obrigações produtivas que levam a percepções de liberdade profissional reduzida, 

limitações da comunicação de rede, fazendo que os pacientes fiquem “presos” na 

atenção primária, fragilidade nas negociações sobre as diversas formas de atuação 

e o apoio institucional insuficiente (FELICIANO; KOVACS; SARINHO, 2011). 

Durante o processo de trabalho no exercício da profissão, o esgotamento 

profissional tem sido o problema mais comum entre os profissionais de saúde e 

dentre eles estão os Agentes Comunitários de Saúde, onde a síndrome de Burnout 

está associada à relação entre o usuário do programa que, por vezes, apresenta-se 

permeada de imprecisões, e com conflitos sendo consequência de fenômenos 

característicos da profissão, podendo induzir o trabalhador a sentimentos de 

ansiedade/agonia e levando até em momentos mais crônicos a incapacidade de 

apresentar soluções viáveis ao problema vivido pelos agentes comunitários de 

saúde (TELLES; PIMENTA, 2009). 

A síndrome de Burnout é um processo onde os profissionais da atenção 

primária em saúde, percebem que as demandas do trabalho estão sendo elevadas, 

levando aos trabalhadores sentimentos negativos, causados pela exaustão 

energética, os quais excedam a habilidade de enfrentamento, provocam no sujeito 



um desempenho diminuído em relação ao seu trabalho cotidiano (CARVALHO; 

MALAGRIS, 2007). 

O aparecimento da Síndrome de Burnout entre os profissionais da atenção 

primária é uma constante cada vez mais presentes em literaturas atuais, pois cada 

vez mais os trabalhadores se deparam com ambientes muitas vezes perigosos, 

insalubres e favoráveis a riscos à saúde; ficam expostos as comunidades onde 

atuam sem recursos para prestar uma assistência digna à comunidade, falhas na 

rede de atenção a saúde que refletirá diretamente no exercício de cada profissão, 

favorecendo o desenvolvimento da síndrome e de outras doenças relacionadas ao 

trabalho. 

Ainda são poucos os estudos, no Brasil, sobre as condições de saúde dos 

trabalhadores das equipes das Estratégias Saúde da Família, notadamente sobre a 

Síndrome de Burnout e sua relação com esse grupo específico de trabalhadores, 

mas os dados disponíveis apontam um acometimento significativo, o que justifica 

mais pesquisas a respeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

2.1 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

O modelo de atenção no Brasil foi marcado pela assistência curativa e 

individualizada, ou seja, o tratamento visava a cura de doenças e não promoção da 

saúde, sendo definido como um modelo flexneriano. Com a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) houve o rompimento desse paradigma, pois o modelo 

flexneriano não tinha resolutividade frente às necessidades da saúde da população, 

contudo o Brasil apresentou melhoras na assistência à saúde, como um processo 

ativo e complexo, com uma atenção especial a cuidado à saúde, em dois aspectos 

principais que é o processo de trabalho e a integralidade (BORGES; CARDOSO, 

2005). 

Com a criação do SUS foram criados dois novos programas para a melhora 

do modelo assistencial no Brasil, que foi o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família (PSF). O PACS foi um antecessor 

do PSF, pois tinha uma característica muito importante, que o enfoque dos cuidados 

baseava nas famílias e não nos indivíduos, como forma de organização do sistema 

de saúde no país (VIANA; POZ, 2005). 

No ano de 1987, foi criado o Programa de Agente Comunitário de Saúde 

(PACS) junto ao convenio entre a Fundação Nacional de Saúde no Estado do Ceará 

e posteriormente foi estendido para todo o Nordeste e Região Norte. Em 1992 foi 

implantado na Bahia e em 1993 na Região Centro Oeste. Todos os programas 

criados junto as Secretarias de Estado de Saúde, por meio de uma estratégia 

transitória ao Programa de Saúde da Família, este programa foi inicialmente criado 

na região do Nordeste, devido à epidemia da cólera que ameaçava a região 

(TOMAZ, 2002). 

Em 1998, o Programa de Saúde da Família foi designado como a estratégia 

central para consolidação da Atenção Primária em Saúde e do Sistema Único de 

Saúde no Brasil, sendo constituída pela equipe mínima: um médico generalista, um 



enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. 

No ano de 2000, foi ampliada contando com os seguintes profissionais: um dentista, 

um auxiliar de consultório dentário e um técnico de higiene dental (PAULINO; 

BEDIN; PAULINO, 2008). 

A Estratégia da Saúde da Família foi implantada como uma extensão e 

melhor adequação do Programa de Saúde da Família, que tem a responsabilidade 

de acompanhamento no máximo 4.000 pessoas tendo uma média recomendável de 

3.000 pessoas e no máximo 750 pessoas por ACS, sendo em um território 

geograficamente delimitado (BRASIL, 2012). 

Ainda Paulino; Bedin e Paulino (2008) a Estratégia de Saúde da Família 

propõe novas práticas sanitárias, centradas nos princípios do Sistema Único de 

Saúde e, consequentemente, a reformulação dos conceitos de saúde, doença, 

população, território e práticas. Esse novo modelo rompe paradigmas e práticas que 

consolidaram a exclusão à saúde e cidadania da população, enfocando a família e a 

comunidade, e não somente o indivíduo. A Estratégia de Saúde da Família é a porta 

de entrada do sistema local ou municipal de saúde. Nela se desenvolve a referência 

para os diferentes níveis do sistema de saúde quando há necessidade de maior 

complexidade tecnológica para a resolução dos problemas identificados. Sua meta 

se consubstancia na contribuição para a reorganização dos serviços municipais de 

saúde e na integração das ações entre os diversos profissionais, com vistas à 

ligação efetiva entre a comunidade e as unidades de saúde. 

Assim, a Estratégia da Saúde da Família, constitui a ampliação da perspectiva 

de um programa de ações em saúde, com o trabalho multiprofissional de forma 

instrumentalizar os profissionais, sua inserção e o conhecimento da realidade da 

população para que fique explicita a proposta de uma forma de reorganizar o modelo 

de atenção que visa à integralidade (GIACOMOZZI; LACERDA, 2006). 

A Estratégia de Saúde da Família, contextualizada no espaço saúde/doença, 

propõe estudar os problemas comuns e olhar a sua comunidade como de risco, a 

noção do território e de suas influências no modo de viver das pessoas é à base do 

planejamento das ações de vigilância em saúde. O território estará em constante 

mudança, exigindo das equipes da estratégia uma abordagem ao longo do tempo, 



identificando possíveis problemas na comunidade (PAULINO; BEDIN; PAULINO, 

2008). 

O processo de trabalho multiprofissional dentro Estratégia de Saúde da 

Família exerce uma fundamental importância na abordagem da saúde da família, 

tendo ênfase na assistência domiciliar a família, que tem o envolvimento de todos os 

profissionais que atuam no sistema de saúde e as pessoas/famílias atendidas, como 

fator inicial aos profissionais para sua inclusão da família no sistema de saúde e o 

conhecimento da realidade da comunidade onde as famílias moram (GIACOMOZZI; 

LACERDA, 2006). 

Para Carvalho e Malagris (2007), o exercício profissional já vem sofrendo 

transformações desde a criação do SUS, assim a Estratégia de Saúde da Família 

surge para consolidar um modelo de assistência em saúde que combina a promoção 

da saúde e prevenção de doenças a redefinição de conceitos como saúde, doença e 

cuidado.  

Reforçando toda esta história, Ribeiro e Martins (2011) relacionam o papel da 

regulamentação do SUS e as transformações na saúde pública, bem como seus 

reflexos na organização do processo de trabalho e enunciam a Estratégia de Saúde 

da Família como uma das medidas para tornar realidade essas mudanças. 

Contudo, uma nova organização do trabalho exige mudanças nas práticas 

cotidianas do trabalhador, e no caso da Estratégia de Saúde da Família as 

mudanças ainda estão na fase de preparação e para o trabalhador enfrentar tais 

mudanças, precisam ser preparados, assim pontuam os mesmos autores. 

Desta forma, segundo Carvalho e Malagris (2007), o profissional se adequou 

as mudanças e modificou sua postura frente às demandas, resoluções de conflitos e 

solução de problemas advindos da prática. Mas, neste processo surge também o 

adoecimento físico e psíquico dos membros da equipe da Estratégia de Saúde da 

Família. 

Contudo, uma nova organização do trabalho exige mudanças nas práticas 

cotidianas do trabalhador, e para que o trabalhador possa enfrentar tais mudanças, 

precisa ser preparado (RIBEIRO; MARTINS, 2011). 



O campo de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na 

Estratégia Saúde da Família é caracterizado por um processo relacional que 

compreende o desenvolvimento de afetos mediados pelo relacionamento entre os 

profissionais da equipe, escolha de alternativas, expectativas e produções coletivas 

do trabalho (BRASIL, 1998). Esta modalidade de processo de trabalho cria espaços 

onde a comunicação, empatias e interpretações entre a comunidade e os 

profissionais são determinantes na qualidade do trabalho ofertado (MERHY, 1998). 

Os agentes comunitários de saúde desenvolvem ações voltadas ao 

acompanhamento e busca ativa aos pacientes portadores de doenças crônicos 

degenerativos, busca ativas das gestantes para o pré-natal, incentivo ao aleitamento 

materno, acompanhamento das crianças menores de 5 anos, ações de vigilância 

epidemiológica, ambiental e sanitária e o atendimento humanístico e de qualidade 

na assistência as famílias e na comunidade (MARTINES; CHAVES, 2007). 

Segundo Silva e Menezes (2008) dentro da Estratégia de Saúde da Família, 

os agentes comunitários de saúde vivem em organizações e em ambientes cada vez 

mais complexos e dinâmicos, à medida que novos programas, novas exigências e 

cobranças vêm se incorporando as atividades da Estratégia de Saúde da Família, 

tornando o papel desse profissional ainda mais multidimensional.  

Segundo Carvalho e Malagris (2007), o profissional se adequou as mudanças 

e modificou sua postura frente às demandas, resoluções de conflitos e solução de 

problemas advindos da prática. Mas, neste processo surge também o adoecimento 

físico e psíquico dos membros da equipe de Estratégia Saúde da Família. 

O estresse é considerado como a doença do século XXI, principalmente em 

relação à mudança comportamental dos indivíduos, que se encontram, cada vez 

mais voltados para a execução de suas atividades, do que em relação aos cuidados 

com a sua própria saúde. Os profissionais da atenção primária tem a 

responsabilidade em lidar com o ser humano, tendo como principal objetivo o 

restabelecimento da saúde do cliente, por meio de ações que proporcione a 

melhoria da qualidade de vida (EMÍLIO; SANTOS, 2013). 

 
 



2.1.1 Estresse e esgotamento profissional do Agente Comunitário de Saúde no 
processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família 

 

A Estratégia de Saúde da Família foi reconhecida como uma medida para 

tornar realidade à reorganização dos serviços de saúde, por meio de uma ação 

integralizada de equipe, da atenção territorializada, da compreensão da família de 

forma ampla e de intervenções baseadas no estabelecimento de vínculos entre o 

trabalhador de saúde e a população (BRASIL, 2006). Deste modo, as equipes da 

Estratégia de Saúde da Família têm um papel fundamental no atendimento aos 

usuários do SUS, pois tem a finalidade de promover ações básicas e programar uma 

restruturação nas práticas de saúde não somente neste nível de atenção, mas com 

reflexos em todo sistema. O modelo da Estratégia de Saúde da Família propõe uma 

equipe multidisciplinar que assuma responsabilidade sobre uma área específica 

onde vivem e trabalham determinado número de usuários, tendo como foco de 

intervenção direta a família, buscando promover um sistema de atenção continuada, 

intersetorial e resolutivo com base nos princípios da promoção da saúde (BRASIL, 

2011).  

Os Agentes Comunitários de Saúde tem as seguintes características para 

exercer sua função: o profissional ser da própria comunidade onde irá atuar junto à 

população, compreender o atendimento entre 400 a 750 pessoas dependendo das 

necessidades locais, e o desenvolvimento das atividades de prevenção de doenças 

e promoção de saúde por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos 

domicílios e na comunidade, sob supervisão competente (BRASIL, 2011). 

O profissional Agente Comunitário de Saúde é um dos atores de maior 

importância, pois está em contato direto com a comunidade, estabelecendo trocas 

de saberes populares e técnicos científicos, ele trabalha diretamente na realidade 

onde está inserida a Estratégia de Saúde da Família, por isso é o ator de 

fundamental importância para a implantação de novos modelos assistenciais de 

saúde, ocupando uma posição de destaque entre a comunidade e a equipe 

multidisciplinar (NUNES, et al, 2002). 

Segundo Maia; Silva e Mendes (2011) Agente Comunitário de Saúde, não é 

apenas um elemento de comunicação entre o sistema de saúde e a comunidade, é 



um representante da classe trabalhadora, com designações de funções e tarefas 

específicas, sendo a principal das funções, as visitas domiciliares, onde o 

profissional leva à atenção a saúde para as residências e retorna com as 

informações da saúde de sua comunidade para o sistema de saúde, essas funções 

são realizadas graças ao contato duradouro, e às vezes íntimos existente aos 

moradores de sua micro área, fato esse de residir na mesma comunidade. 

Ainda, os mesmos autores relatam que o treinamento dos agentes 

comunitários de saúde deve estar inserido no processo saúde doença e 

incorporando outros saberes, habilitando uma interação no dia a dia com as famílias. 

De acordo com Brasil (2006) para ser um agente comunitário, o indivíduo deve 

morar na área de atuação no mínimo 2 anos, ter o ensino fundamental completo e 

ter o curso introdutório de formação inicial e continuada. 

De acordo com Martines e Chaves (2007) relatam que o trabalho dos agentes 

comunitários de saúde, tem sua base nas famílias e que essas famílias buscam em 

primeiro lugar os agentes, buscando informações, ouvindo reclamações ou 

recebendo soluções de um problema mais grave e dele esperam uma resposta, 

sejam elas de cobranças ou exigência, a carga de sofrimento está baseada na 

quantidade e na intensidade de estímulos negativos ou com as dificuldades de 

realização das atividades exigidas, a fim de consolidar a vigilância à saúde do 

território sob sua responsabilidade. 

             Durante o desenvolvimento do trabalho do agente comunitário dentro da 

Estratégia de Saúde da Família, diversos fatores contribuem para o esgotamento 

profissional, sendo eles, número reduzido de profissionais somado às demandas do 

trabalho, excesso e variedade de tarefas executadas, salários inferiores aos demais 

profissionais da rede, levando a dupla jornadas de trabalho, carga horária mensal 

desgastante, ausência de materiais de trabalho, cobranças e ausência do 

reconhecimento do seu trabalho, da sociedade e dos profissionais de gestão. E 

problemas extras do ambiente de trabalho como, por exemplo, os de ordem familiar 

e social, interferindo na qualidade de vida no trabalho somado a uma jornada de 

trabalho árdua (MUROFUSE; ABRANCHES; NAPOLEÃO, 2005). 



Aos fatores mencionados somam-se a falta de envolvimento pessoal no 

trabalho, o tamanho da micro áreas da Estratégia de Saúde da Família que, às 

vezes, são insuficientes para a concretização da assistência adequada; o elevado 

número de famílias para ser assistida, de modo que os objetivos e metas a serem 

cumpridos são muito abrangentes em relação à composição da equipe. Além dos 

fatores apontados, conta-se com uma área demográfica e geograficamente ruim e 

extensa, casas sem condições de moradia e um aglomerado de casas sem espaços 

para laser, alto número de pessoas idosas que indicam um conjunto de pacientes 

portadores de doenças crônico degenerativas (SILVA; SEIXAS; MARSIGLIA, 2011). 

Nesse contexto, a Síndrome de Burnout têm sido cada vez mais identificada e 

investigada entre os profissionais de saúde. Frequentemente estão associados à 

incapacidade e a alto custo social, econômico e individual, acarretado pelo 

absenteísmo, queda da produtividade, alta rotatividade em micro áreas de atuação, 

aumento da demanda dos serviços de saúde, uso abusivo de medicamentos 

controlados e podendo estar ou não associado ao consumo exagerado do álcool e 

outras drogas. Os fatores associados ao esgotamento profissional incluem idade, 

estado civil, tempo de trabalho, sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais e 

entre os ACS e seus usuários ou ACS com a gerência imediata que é o enfermeiro, 

falta de suporte social, de autonomia e de participação nas decisões (CORDES; 

DOUGHERTY, 2002). 

Outros problemas que geram o estresse é a ausência de um relacionamento 

adequado entre a equipe, interferindo na assistência prestada e na satisfação do 

trabalho, falta de comunicação, impaciência, a não realização do trabalho em 

equipe, sobrecarga de trabalho, falta de cooperação por parte de equipe, excesso de 

atividades, insuficiência de pessoal e de material, acarretando para o profissional, 

angústia e a incapacidade de prestar uma assistência de qualidade (CORONETTI et 

al., 2006). 

O estresse pode ser percebido através de sinais e sintomas apresentados 

pelo profissional quando o mesmo se encontra em uma situação que exige esforço 

em se adaptar, como aumento da sudorese, tensão muscular, taquicardia, 

hipertensão arterial sistêmica, mãos e pés frios, náuseas, ansiedade, insônia, 



dificuldade em relaxar, ira e depressão. Isso reduz a capacidade de desempenhar 

com eficiência suas atividades, gerando um atendimento deficiente para os 

pacientes e prejuízos para si próprio, como seu afastamento do cargo para 

tratamento, que possibilite reduzir o nível de estresse (EMÍLIO; SANTOS, 2013). 

Os profissionais de saúde, de forma geral, apresentam elevada prevalência 

da Síndrome de Burnout, face às peculiaridades do exercício do trabalho, contato 

emocional direto e constante com os pacientes, em estreita relação com pessoas, 

acrescido ao enfrentamento das diversas situações em ambiente interacional, que 

apesar de tratar-se de ambiente de saúde, em sua maioria é caracterizado como 

desumanizado tanto nas atividades quanto nas atitudes (BRASIL, 2001. CAMELO; 

ANGERAMI, 2006). 

No que se refere à Síndrome de Burnout, Moreira et al (2009) afirmam que 

tem grande impacto sobre a produtividade dos trabalhadores de saúde, pois com o 

aparecimento dos primeiros sintomas, há uma maior incidência de absenteísmo, 

pedido de licenças, bem como, o abandono do emprego, a piora na qualidade da 

prestação dos serviços e uma atenção ineficaz que é oferecida ao paciente. 

Dentro das Estratégias de Saúde da Família, os enfermeiros são inseridos e 

considerados como gestores imediatos dos agentes de saúde dentro das unidades 

de saúde. Entre as funções previstas inclui-se a supervisão, coordenação e 

realização de atividades de qualificação e educação permanente dos agentes, com 

vistas ao desempenho de suas funções. Essas funções são dotadas de suas 

características próprias, com personalidade e individualidade visando garantir o 

exercício harmonioso e concreto na execução dos trabalhos da unidade e de fora da 

unidade (BRASIL, 2011).   

 

 

 



2.2 SÍNDROME DE BURNOUT 

 
O termo Burnout foi utilizado pela primeira vez na década de 70 quando o 

psicólogo Hebert J. Freudenberger publicou, em 1974, um artigo alertando a 

comunidade médica sobre os sintomas da síndrome, sendo observada na época em 

jovens trabalhadores de uma clínica de dependentes de substâncias químicas na 

cidade de Nova York (SOARES; CUNHA, 2007). 

“Burnout” em inglês significa queimar ou destruir-se pelo fogo.  É uma 

síndrome do meio laboral caracterizada por um processo de resposta de 

cronificação ao estresse ocupacional, estresse como um esgotamento pessoal, 

sinônimo de cansaço, dificuldade, frustação, ansiedade, desamparo, desmotivação. 

Essa síndrome apresenta ineficácia e ao desapego ao trabalho, atingindo os 

profissionais trabalhadores no local de trabalho.  Desenvolvem-se quando os 

métodos de enfrentamento falham ou são insuficientes, trazendo consigo 

consequências negativas tanto em nível individual, como profissional, familiar e 

social (BENEVIDES-PEREIRA, 2003). 

A síndrome envolve três dimensões: exaustão emocional, despersonalização 

e baixa realização profissional ou falta de envolvimento pessoal no trabalho, porém 

alguns autores citam a última dimensão como também decepção. 

Exaustão emocional refere ao sentimento de fadiga, desânimo, fraqueza, um 

esgotamento das energias, sendo diminuída a ponto de tornar incapaz de executar 

tarefas do dia a dia na prática laboral (TAMAYO, 2008). A desumanização é o fator 

interpessoal, englobando atitudes negativas, indiferenças ou impaciência presente 

no profissional, chegando a ocorrer o distanciamento do profissional com os seus 

pacientes (SILVA, 2008). Realização profissional diminuída é um sentimento de 

incompetência, incapacidade, insuficiência do seu trabalho ou podendo ter a 

percepção do desempenho do trabalho ineficaz, acreditando que seus serviços não 

têm valor (TELLES; PIMENTA, 2009).  

Outro conceito de acordo com Brasil (2001) Síndrome de Burnout é a 

sensação do bem estar diminuído, consumido, ligado à resposta a um agente 

estressor e/ou problemas interpessoais prolongados, que podem ficar crônicos no 



trabalho. O funcionário que trabalhava efetivamente com seus clientes e com o 

serviço desgasta-se em certo momento e perde todo o interesse a organização do 

trabalho, apresentando atitudes negativas, desinteressado em realizar quaisquer 

tarefas e se sentindo inútil, acarretando prejuízos em procedimentos executados e 

problemas emocionais ao trabalhador.  

De acordo com DeCS (2014, s/p) o esgotamento profissional é a “reação de 

estresse excessivo ao próprio ambiente profissional ou ocupacional. Manifesta-se 

por sensações de exaustão emocional e física associados a uma sensação de 

frustração e fracasso”. 

 

 

2.2.1 O processo de desenvolvimento da Síndrome de Burnout 

 

O esgotamento profissional é um processo onde o profissional percebe que 

suas demandas de trabalho estão como estressoras, excedendo suas habilidades 

de enfrentamentos em relação às reações negativas, ou suas habilidades aparecem 

de forma equivocada, pois os profissionais não reconhecem sua história clínica 

(WAI; CARVALHO, 2009). A simples presença de agentes estressores no contexto 

do trabalho, no qual o profissional está inserido, não caracteriza um fenômeno de 

estresse. É necessário que se perceba e avalie fatores estressores, além de 

características pessoais do trabalhador frente ao trabalho e aspectos relacionados 

às situações vivenciadas no trabalho (LAZARUS, 1995). Para Borges et al (2002) 

acentuam que se trata de um processo o qual ocorre no campo das interações entre 

as características do ambiente de trabalho e as próprias de cada indivíduo - as 

características pessoais. 

Para os autores Maslach e Leiter (1997) destacam para o desenvolvimento do 

Burnout e alertam para esse fenômeno que vem aumentando de maneira 

preocupante, observando nas mudanças negativas nos locais de trabalho. Nota-se, 

que o processo de desencadeamento é resultado do processo de desajuste, onde as 



literaturas revelam que pode ocorrer quando o exercício do trabalho encontra-se em 

desarmonia. 

De acordo com Maslach (2000) o processo de desajuste é desencadeado 

pelos seguintes fatores: (a) sobrecarga: quando as demandas do trabalho são 

maiores que o profissional possa suportar, existem muitas tarefas para ser 

executadas num período curto de tempo; (b) falta de controle: apresenta quando o 

profissional não tem controle sobre as tarefas executadas; (c) recompensas 

insuficientes: refere-se ao não incentivo justo ao profissional como incentivos 

externos e internos do local de trabalho; (d) ausência do relacionamento: quando o 

profissional perde os relacionamentos com os demais membros da equipe e (e) falta 

de justiça: é desencadeado pela ausência de procedimentos mais justos no local do 

exercício da profissão. Abrange também o desencontro das necessidades do 

trabalho com os princípios de cada profissional.  

De acordo com Jodas e Haddad (2004, p. 193) observam-se outras formas do 

desencadeamento da Síndrome de Burnout. 

A síndrome de Burnout manifesta-se através de quatro classes 
sintomatológicas, sendo: 

 Física, quando o trabalhador apresenta fadiga constante, distúrbio do sono, falta 

de apetite e dores musculares;  

 Psíquica observada pela falta de atenção, alterações da memória, ansiedade e 

frustração; 

 Comportamental, identificada quando o indivíduo apresenta-se negligente no 

trabalho, com irritabilidade ocasional ou instantânea, incapacidade para se 

concentrar, aumento das relações conflitivas com os colegas, longas pausas 

para o descanso, cumprimento irregular do horário de trabalho;  

 Defensiva, quando o trabalhador tem tendência ao isolamento, sentimento de 

onipotência, empobrecimento da qualidade do trabalho e atitude cínica. 

Para Borges (2002 apud GIL-MONTE; PEIRÓ 1997), a síndrome de Burnout 

não existe uma única perspectiva para explicar sua etiologia. A síndrome apresenta 

diversos fatores que caracterizam por facilitadores e desencadeadores: 

 



TABELA 01 – RELAÇÃO DOS FATORES DESENCADEADORES E 
FACILITADORES A SÍNDROME DE BURNOUT. 

Desencadeadores Facilitadores 

Ambiente físico de trabalho e 
conteúdos do posto: 

a. nível de ruído, vibrações e 
iluminação; 
b. conforto físico percebido; 
c. turnos; 
d. riscos e perigos percebidos; 
e. sobrecarga percebida; 
f. previsibilidade percebida das 
tarefas ou de seu controle. 

Relacionados ao desempenho dos 
papéis, às relações interpessoais e 
desenvolvimento da carreira. 
Relacionados à adoção de novas 
tecnologias e aspectos da estrutura 
organizacional, incluindo as questões 
referentes ao acesso ao processo 
decisório. 

Variáveis demográficas 
a. Pontuações masculinas mais 
elevadas em despersonalização; 
b. Variações inconsistentes por 
gênero; 
c. Incidência maior entre jovens; 
d. Menor incidência entre casados; 
e. Maior incidência em pessoas 
sem filhos. 

Variáveis de personalidade 
a. Mais propensão entre os 
empáticos, sensíveis, humanos e 
idealistas; 
b. Locus de controle externo; 
c. Sentimentos de auto eficácia; 
d. Centralidade do trabalho. 
 

Fonte: Gil-Monte e Peiró, 1997. 

 

Os mesmos autores apresentam que os fatores facilitadores têm variáveis de 

caráter pessoal da ação dos estressores sobre cada indivíduo, enquanto os 

desencadeadores são os estressores compreendidos como crônicos nos dias de 

trabalho.   

 De acordo com Cobêro; Moreira e Fernandes (2012) a consequência da 

síndrome traz prejuízo à qualidade do serviço prestado e quantidade do trabalho, 

trazendo consequência ao funcionário, relação ao psíquico, ao trabalho e a 

sociedade. 

 Para o funcionário traz diversos sintomas físicos e psíquicos como fadiga, 

dores musculares, insônia, problemas gastrointestinais, distúrbios no aparelho 

respiratório e outros problemas.  



 Em relação ao psíquico apresenta diminuição da concentração, memória 

alterada, sentimento de estar sozinho, sensação de fraqueza, um desestimulo e 

baixa da auto segurança. 

Para o trabalho e na sociedade estão os afastamentos dos amigos, parentes, 

relacionamentos afetivos, negligência aos cuidados e o absenteísmo.  

Segundo Volpato (2003 apud GALEGO; RIOS, 1991) distinguem três 

momentos no desenvolvimento da manifestação da síndrome:  

 1- No momento do início da doença, o indivíduo percebe a sobrecarga de trabalho e 

sua dificuldade em atendê-la gerando assim um estresse ocupacional.  

2- No segundo momento, observa-se um esforço do indivíduo em adaptar-se as 

exigências do trabalho.  

3- E no último momento, ocorre o enfrentamento defensivo, levando o indivíduo à 

despersonalização. 

O modelo de Leite apresentado em Benevides-Pereira (2002) descreve 

abaixo o processo do Burnout, desde seu início, com os fatores desencadeadores 

até a realização profissional reduzida. Os fatores de risco para síndrome, presentes 

no local de trabalho, fazem com que o profissional deixe de realizar suas funções 

com qualidade aos pacientes. No esquema abaixo demonstra-se que a exaustão 

emocional desencadeada por intensas demandas interpessoais somadas a carga de 

trabalho. A despersonalização seria consequência da exaustão emocional e da falta 

de recursos no trabalho, enquanto que a realização profissional reduzida ocorre a 

partir da falta de recursos tanto pessoais como organizacionais. 

 

 



 

FIGURA 01 - MODELO DE LEITER 
Fonte: Benevides-Pereira, 2002, p. 50. 

O modelo de Golembiewski, Munzerider & Carter de 1983 é um dos pioneiros 

no sentido de delinear o processo do desenvolvimento da síndrome. Neste modelo 

inicialmente a despersonalização é instalada no indivíduo e ele atribui à culpa do seu 

mal estar às pessoas que o assistem. Posteriormente, há o afastamento e/ou 

distanciamento do profissional do trabalho concomitante a um sentimento de 

fracasso que provoca uma diminuição da sua realização profissional. Isto 

desencadeia um mau empenho efetivo no trabalho, tendo como consequência a 

exaustão emocional.  

FIGURA 02 – MODELO GOLEMBIEWSKI, MUNZERIDER & CARTER, 1983. 
Fonte: Tamayo; Trocoli, 2002. Pereira, 2002.  



O modelo de Gil-Monte (1997) é um modelo que apresentam 4 fases: 

iniciando com as demandas e recursos estressantes, o estresse percebido, as 

estratégias de enfrentamento e finalizando com as consequências do estresse para 

indivíduo e organizações. Uma vez o profissional tenha percebido o estresse 

ocupacional, as estratégias de enfrentamento iniciariam como forma de mediar o 

desenvolvimento da síndrome, sendo as formas eficazes e ineficazes. Partindo para 

as estratégias de formas eficazes, resultaria no não desenvolvimento da síndrome, 

mas se as formas forem ineficazes teria como consequências à instalação da 

síndrome de Burnout, tendo consequências para o indivíduo trabalhador e a 

organização – local de trabalho.   

 

FIGURA 03: MODELO INTERATIVO DE GIL-MONTE & PEIRÓ (1997) 

Fonte: Egea et al, 2008, p. 119. 



2.2.2 Classificação  

 
Para o Brasil (2001) o quadro evolutivo tem quatro níveis de apresentações:  

Nível 1: falta de vontade, ânimo para realizar seus trabalhos, algias nas 

costas, pescoço e coluna. Em questionamentos ao trabalhador, o que você tem? 

Geralmente a resposta é "não sei, não me sinto bem".  

Nível 2: o prejuízo no relacionamento com os outros colegas de trabalho é 

presente. Pode perceber a sensação de perseguição ("todos estão contra mim"), 

aumenta o absenteísmo e a mudanças de empregos.  

Nível 3: ocorre à decréscimo nas atividades ocupacionais. Iniciando 

problemas psicossomáticos, tais como insônia, reações cutâneas, e início da 

hipertensão, etc. Nesta etapa inicia-se a automedicação, por medicações ansiolíticas 

que logo em seguida, aumentam as doses. Neste nível pode verificar o início ou 

aumento da bebida alcoólica.  

Nível 4: caracterizado por alcoolismo, uso de drogas, ideias ou tentativas de 

suicídio, pode surgir doenças mais graves, tais como: acidentes cardio-cerebrais, 

infarto agudo do miocárdio, etc.  

De acordo com Murofuse, Abranches e Napoleão (2005) as definições da 

síndrome de Burnout estão agrupadas em 4 perspectivas: perspectiva clínica, sócio 

psicológico, organizacional e sócio histórica.  

A concepção clínica defendida pelo psicanalista Freudenberger é  

caracterizada por um conjunto de sintomas agrupados, como: fadiga, baixa auto-

estima, diminuição do entusiasmo esentimento de inutilidade. Ela é consequência do 

trabalho incessante, deixando de lado suas próprias obrigações (BENEVIDES-

PEREIRA, 2002). 

Na abordagem sócio psicológica o profissional de saúde exerce sua função 

mecânica ao abordar o paciente, a síndrome surge como uma tensão emocional 

exacerbada em consequência do contato permanente com os pacientes, ou seja, 

uma interação dos aspectos individuais incluído ao processo de trabalho 

(MASLACH; LEITER, 1999). 



 A abordagem organizacional estuda o trabalho humano nas organizações do 

trabalho, todos os sintomas são consequência a um trabalho estressante, frustrante 

ou monótono, o profissional tem como agir, porém a função difícil de ser realizada 

(BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 

Na perspectiva sócio histórica considera o trabalhador nas condições do 

trabalho, cada vez mais individualista e competitivo, onde há perda do interesse do 

profissional em ajudar outra pessoa, sendo difícil manter a obrigação em ajudar a 

todos no local de trabalho (CARLOTO, 2002). 

 
 

2.2.3 Diagnósticos 

 
A síndrome de Burnout é caracterizada por diversos sinais e sintomas que 

variam de cada organismo sendo divididos em 4 categorias: físicos, psíquicos, 

comportamentais e defensivos, de acordo com quadro elaborado por Benevides-

Pereira (2002, p. 44):  

Físicos Comportamentais 
Fadiga constante e progressiva Negligência ou excesso de escrúpulos  
Distúrbios do sono Irritabilidade 
Dores musculares ou osteomusculares Dificuldade na aceitação de mudanças 
Cefaleias, enxaquecas Incapacidade para relaxar  
Perturbações gastrointestinais Incremento da agressividade 
Imunodeficiência Perda de iniciativa  
Transtornos cardiovasculares Aumento do consumo de substâncias  
Distúrbios do sistema respiratório Comportamento de alto-risco  
Disfunções sexuais Suicídio 

Psíquicos Defensivos 
Falta de atenção e concentração Tendência ao isolamento 
Alterações de memória Sentimento de onipotência 
Lentificação do pensamento Perda do interesse pelo trabalho 
Sentimento de alienação Absenteísmo 
Sentimento de solidão Ironia, cinismo 
Impaciência  
Sentimento de insuficiência   
Baixa autoestima   
Labilidade emocional  
Dificuldade de auto aceitação.  



Na área de saúde, a Síndrome de Burnout assume características ainda mais 

complexas e extensas, pois acomete um profissional responsável pela saúde de 

outro ser humano. Estudos na área enfocam os aspectos do trabalho em saúde que 

contribuem para o desenvolvimento deste agravo, bem como as consequências 

sobre a saúde do profissional, a qualidade de seu atendimento e a saúde de seus 

pacientes (LINZER et al., 2005).  

A síndrome atinge principalmente profissional que tem como objeto de 

trabalho o ser humano, ou seja, contato direto com trabalhadores com usuários de 

serviços, principalmente nas áreas da saúde e educação. Tem também uma grande 

prevalência por trabalhadores que estão em constantes transformações 

organizacionais, sejam elas dispensas temporárias do serviço, diminuições de 

trabalhadores no serviço sem substituições, perda da autonomia e falta do suporte 

social (BRASIL, 2001).  

Carloto e Camara (2008) descrevem a Síndrome de Burnout como um dos 

grandes problemas psicossociais que afetam profissionais de diversas áreas, 

considerando a severidade das consequências, tanto individuais, quanto 

organizacionais.  

Entre os fatores de risco para Síndrome de Burnout os mais citados na 

literatura são os jovens que ainda não alcançaram 30 anos, a pouca experiência do 

trabalhador, as pessoas de maior nível educacional e o sexo feminino. Entretanto, a 

literatura apresenta controvérsia quanto a variável ter filhos e a relacionada ao 

estado civil (TRINDADE; LAUTERT, 2010. JODAS; HADDAD, 2009). 

De acordo com Gonçalves (2008), o Ministério da Previdência Social, em 

2007 foram afastados do trabalho 4,2 milhões de indivíduos, sendo que em 3.852 

foram diagnosticados com Síndrome de Burnout. 

No Brasil, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, aprovou o Regulamento 

da Previdência Social e, em seu Anexo II, trata dos Agentes Patogênicos 

causadores de Doenças Profissionais. O item XII da tabela de Transtornos Mentais e 

do Comportamento Relacionados com o trabalho. O CID 10 (Código Internacional de 

Doenças) no CID Z 73 observa nesse grupo problemas relacionados com a 



organização de seu modo de vida e o código Z 73.0 cita o “esgotamento” (“Síndrome 

de Burnout”, “Síndrome do Esgotamento Profissional”) como sinônimos do Burnout 

(TRIGO; TENG; HALLAK, 2007). 

 
 

2.2.4. Estudos sobre a prevalência de Síndrome de Burnout no 
mundo 
 

 

A distribuição mundial da Síndrome de Burnout em profissionais das equipes 

de atenção primária é resultado principalmente das mudanças no processo de 

trabalho no cotidiano dos serviços prestados na atenção primária (FELICIANO; 

KOVACS; SARINHO, 2011). 

Shamian et al (2003 apud TRIGO; TENG; HALLAK, 2007) observaram que os 

enfermeiros apresentam as taxas mais altas de licenças médicas por Síndrome de 

Burnout, comparado com dentistas, professores, médicos e outras profissões, isso 

devido aos desgastes do enfermeiro durante o processo de trabalho. 

Na Espanha, uma amostra de 1.275 profissionais da atenção básica, 28,8% 

apresentou altos níveis de exaustão emocional, embora a prevalência de Burnout na 

população geral não é alta (ASSUERO, 2013). Em um estudo 287 profissionais de 

saúde de um município de Havana – Cuba entre profissionais da atenção primária a 

prevalência de Burnout foi superior a 30% e os sintomas de estresse foram 

superiores a 50%, houve fatores associados à baixa recompensa profissional que foi 

acompanhada pelo cansaço e sintomas de estresse (HERNÁNDEZ, 2003). 

Como o esgotamento profissional depende também das características do 

trabalho, a prevalência de Síndrome de Burnout varia de acordo com o cenário. 

Martinez (1997) descreve em seu estudo entre profissionais da atenção primária e a 

especializada dos serviços de saúde, no México, uma prevalência de 

aproximadamente 47,16%. 



2.2.5 Síndrome de Burnout no Brasil 
 

Uma revisão sistemática sobre Síndrome de Burnout no Brasil realizada por 

Carlotto e Câmara (2008), mostrou que até março de 2007 foram publicados 27 

artigos científicos com resultados de estudos realizados sobre este tema no país. 

Segundo os autores, maior número destes tiveram professores e profissionais da 

saúde como público alvo. 

Na Tabela 2 elenca-se as principais características dos estudos de 

prevalência da Síndrome de Burnout no Brasil desenvolvidos nos últimos cinco anos. 

Dentre os 15 estudos encontrados de 2008 a 2012 na base de dados da biblioteca 

SciELO, apenas 2 foram realizados entre enfermeiros e 1 entre agentes 

comunitários de saúde. 

Inocente (2005) em um estudo com 510 professores universitários obteve 

como resultado, que o maior índice obtido foi para os riscos de Burnout com 98,4% 

da amostra. 

Quanto às pesquisas que envolveram Síndrome de Burnout entre 

enfermeiros, no estudo de Rissado e Gasparino (2013) com 69 participantes de um 

hospital público do interior do estado de São Paulo, a prevalência observada foi de 

21,4% para exaustão emocional; 9,3% para despersonalização; e 31,3% para 

diminuição da realização pessoal.  

Em investigação conduzida por Trindade (2007) junto a dezesseis ESF, que 

representou 86,3% dos trabalhadores de Santa Maria (RS), registrou-se prevalência 

de 6,9%. 

No estudo com 141 agentes comunitários de saúde das unidades básicas de 

saúde do município de São Paulo (SP), realizado por Silva e Menezes (2008) 

utilizando o Maslasch Burnout Inventory (MBI), desenvolvido por Maslach e Jackson, 

24,1% dos entrevistados apresentaram síndrome de Burnout. Os aspectos 

relacionados ao esgotamento profissional foram apontados por 84,4% dos 

participantes, sendo que na relação com a comunidade foi de 33,6% dos 

participantes, enquanto 37,6% apontaram a relação na equipe. No total, foram 



observados em 70,9% dos entrevistados níveis moderados ou altos de esgotamento 

para exaustão emocional, em 34% para despersonalização e em 47,5% para 

decepção. 

 

TABELA 02 – DISTRIBUIÇÃO DAS PREVALÊNCIAS DA SÍNDROME DE 
BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 

Autores Público Alvo Local Amostra Prevalência 

Moreira et al., 
2009. 

Enfermeiros Santa 
Catarina 

151 35,7% 

Silva; 
Menezes, 

2008 

Agentes 
Comunitários 

de Saúde 

São Paulo 141 Exaustão 70,9%; 
despersonalização 34% 

e decepção 47,5. 
Trindade; 
Lautert, 
2010. 

Trabalhadores 
da ESF 

Santa Maria 
(RS) 

86 6,9% 

Jodas; 
Haddad, 

2009 

Trabalhadores 
da 

enfermagem 

Paraná 61 8,2% 

 

 

2.2.6 Avaliação da Síndrome de Burnout 
 

A exaustão profissional se refere à sensação de esgotamento físico e mental 

aos sentimentos de carência de energia para as atividades diárias, ou seja, de haver 

chegado ao limite das forças. A despersonalização significa que o indivíduo vem 

alterando seus sentimentos e comportamentos, tornando-se frio e impessoal com os 

usuários do sistema de saúde, podendo se tornar irônico em relação às pessoas e 

situações. Baixa realização profissional evidencia os sentimentos de insatisfação, 

insuficiência, baixa autoestima, tendência a se auto avaliar de forma negativa 

levando o profissional a se sentir infeliz e insatisfeito com o desempenho com as 

atividades laborais (SILVA; LOUREIRO; PERES, 2008). 

Dos vários instrumentos existentes para mensuração da Síndrome de 

Burnout, os principais são: o Staff Burnout Scale for Health Professionals (SBS-HP) 



e o Burnout Measure (BM), Maslach Burnout Inventory (MBI) e Escala de 

Caracterização do Burnout (ECB). 

O SBS-HP de Jones (1980) é um questionário acompanhado por 6 pontos no 

tipo likert, composto por 30 questões. Dessas questões, 20 avaliam a Síndrome 

de Burnout e 10 correspondem a uma escala de sinceridade, em resposta a 

síndrome. A análise da composição fatorial do SBS-HP indica a existência dos 4 

fatores, sendo eles: Insatisfação Laboral (7 itens); Tensão Psicológica e Interpessoal 

(7 itens); Doença e Tensão (3 itens) e Falta de Relações Profissionais com os 

Pacientes (3 itens). Todos esses fatores interpretados representam como único 

fator: aspectos cognitivos, afetivos, comportamentais e psico fisiológicos da 

síndrome. 

O Burnout Measure (BM) de Pines e Aronson (1988) é um dos instrumentos 

de avaliação unifatorial constituída por 21 questões para avaliação da síndrome, 

onde todas as questões apresentam uma escala de sete pontos, nos itens 

de nunca até sempre, onde avalia a frequência das reações do profissional frente às 

reações laborais. As questões estão distribuídas em: Esgotamento Físico; 

Esgotamento Emocional e Esgotamento Mental. Porém Schaufeli e Enzmann, 

(1998) revela que alguns itens da escala caracterizam por sinônimos e antônimos.  

O MBI (Maslach Burnout Inventory) é conhecido pela importância e frequência 

do uso. O Maslach Burnout Inventory (MBI) é o instrumento para mensuração da 

Síndrome de Burnout mais utilizado na literatura internacional, além disso, o MBI 

pode ser aplicado independente das características ocupacionais e origem da 

amostra. 

O instrumento de coleta de dados Maslasch Burnout Inventory traz como 

princípio para o diagnóstico da Síndrome Burnout a obtenção de nível alto para 

exaustão emocional e despersonalização e nível baixo para realização profissional. 

Portanto, o enquadramento dos profissionais nesses três critérios dimensionais 

indica a manifestação de Síndrome de Burnout (MENEGAZ, 2004). O MBI foi 

traduzido para o português e validado em 1995, obtendo um alfa de Cronbach de 



0,86 na sub escala de desgaste emocional, 0,69 em despersonalização e 0,76 em 

realização profissional Lautert (1995, apud TRINDADE; LAUTERT, 2010). 

Outro instrumento é a ECB (Escala de Caracterização do Burnout), que foi 

desenvolvido e validado em estudos na realidade brasileira. Segundo, Tamayo e 

Troccóli em 2009 construíram e validaram a versão da Escala de Caracterização do 

Burnout (ECB). A ECB foi criada para ser aplicada junto aos diferentes profissionais, 

como por exemplo: profissionais de saúde, professores, policiais, terapeutas, entre 

outros. Além disso, a ECB possui a característica de trabalhar com uma perspectiva 

multifatorial que lhe permite considerar aspectos mais específicos e delimitar o 

fenômeno com maior precisão. A ECB é avaliada no sentido da exaustão e, 

consequentemente, quanto maior o escore, maior o grau de exaustão vivenciado 

pelo indivíduo em seu cotidiano no trabalho variando de nunca (1) a sempre (5), em 

função do grau em que apresentam determinados sentimentos em relação a seu dia 

a dia no trabalho, apresentando um maior número de itens e índices de consistência 

muito superiores aos alcançados por outros instrumentos adaptados. 

Diante dos instrumentos analisados, optou-se por utilizar a Escala de 

Caracterização do Burnout por ser um instrumento que possibilite uma melhor 

investigação, e por tratar de escala adaptada à cultura brasileira, somando por seus 

fatores apresentarem qualidades psicométricas superiores a outras versões 

brasileiras como a do Maslach Burnout Inventory, garantindo representabilidade e 

compreensão após análise dos dados semânticos, mesmo com trabalhadores do 

estrato de menor habilidade ou grau de escolaridade. Durante o processo de 

validação ocorreram algumas mudanças como à retirada de itens confusos ou 

ambíguos, garantindo o instrumento com qualidade intrínseca válido aqui no Brasil. 

A Síndrome de Burnout tem sido avaliada através de questionários de auto 

aplicação, dos quais o mais amplamente utilizado, tendo sido inclusive traduzido, 

validado e adaptado no Brasil. Esses instrumentos de modelos que tentam explicar o 

processo de desenvolvimento e avaliação da Síndrome de Burnout, baseados nas 

pesquisas realizadas. 

 



2.3. PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NA SÍNDROME DE BURNOUT 

 

No exercício da profissão do Agente Comunitário de Saúde também há 

conflitos decorrentes de qualquer outra profissão, refletindo entre os agentes 

sentimentos de angústia e incapacidade para desenvolver com êxito sua atividade 

profissional (TELLES; PIMENTA, 2009). 

Dentro das organizações, existe a necessidade de alterar ou modificar as 

situações que desencadeiam o esgotamento profissional, principalmente nas 

instituições de saúde, que são lugares que atendem pessoas, cada uma com suas 

necessidades. Quando se falam em estratégias de enfrentamento da síndrome, 

essas estratégias variam de acordo com o objetivo desejado, ou seja, intervenções 

voltadas para o indivíduo e/ou organização (BENEVIDES-PEREIRA, 2002. 

GARROSA, et al, 2002). 

Segundo Moreno et al (2011) a síndrome acarreta consequências 

indesejáveis, tanto para o trabalhador como para a instituição, e principalmente para 

o paciente. São de extrema necessidade que sejam implicadas atividades de 

enfrentamento com o objetivo de diminuir os problemas existentes, favorecendo o 

suporte aos profissionais, ou seja, propiciando melhores condições de vida dentro e 

fora do local de trabalho e dar melhor qualidade ao atendimento e resolutividade ao 

indivíduo que busca o atendimento.   

Ainda as mesmas autoras mencionam que, a proposta das intervenções 

sobre a síndrome deve ser organizada em combinação com as necessidades 

individual do trabalhador, fazendo ajustes no local de trabalho para diminuição de 

eventos adversos a nível organizacional e favorecendo a progresso das respostas 

do trabalhador ao local de trabalho.  

Segundo Benevides (2002) destaca três níveis de intervenções: voltadas para 

o indivíduo, no contexto organizacional e interação ocupacional e indivíduo.  

 

 



2.3.1 Intervenções e Prevenções Individuais  

 

Como forma de prevenção individual de acordo com Rodrigues (2006), foram 

exemplificadas duas estratégias de coping sendo definidas como “esforço cognitivo”: 

coping focado na emoção e o coping focado no problema.  

De acordo com Moreno (2011 apud FOLKMAN; LAZARUS, 1984), coping 

focado na emoção buscam estratégias de processos defensivos, ou seja, buscar 

valores positivos em situações negativas, com o intuito de diminuir o estresse. O 

coping focado no problema existe a preocupação em resolver a dificuldade que está 

vivenciando, buscando novos recursos e escolhas e decidindo entre elas. A escolha 

do coping é definida por vários fatores, entre eles: histórico de vida e personalidade 

do indivíduo, respeitando a particularidade e as características individuais, 

favorecendo a diminuição do esgotamento profissional.  

Para cada nível do estresse estabelece algumas categorias, segundo Moreno 

(2011, p. 143-142): 

Categoria A: Engloba aspectos fisiológicos, práticas de exercícios físicos e 

relaxamento; 

Categoria B: Sistema de apoio, com estratégias de conversas com pessoas 

de confiança e fazer orações; 

Categoria C: Trabalho voluntário, recreação e hobbies, estratégias de vida, 

passar tempo com família e ter hábito de leitura; 

Categoria D: Habilidades interpessoais e de controle, senso de humor, 

estudar e pesquisar e ser pessoa otimista. 

 

 

 



2.3.2 Intervenções e Prevenções Organizacionais 

 

As estratégias têm o foco no processo de trabalho, apresentando 

intervenções relativas à instituição, enfatizando medidas de mudanças de fatores 

que desencadeiam o processo do esgotamento profissional, sendo alguns deles, 

mudança no estilo de liderança e direção, mudanças no arranjo físico desagradável, 

flexibilidade de horário de trabalho e participação na tomada de decisão junto à 

organização (BATISTA; BIANCHI, 2008). 

Toda organização deve favorecer o processo de trabalho valorizando o 

profissional que ali atua, e não ficar na busca somente no valor econômico, 

transferindo o patamar para saúde, o foco não deve estar ligado apenas na 

qualidade prestada aos pacientes e também na saúde do trabalhador que 

desempenham as atividades. A organização deve favorecer a integração 

interpessoal e a contínua melhoria das condições de trabalho, prevenindo às 

doenças ocupacionais e os agravos à saúde (FERNANDES et al, 2006).  

Alguns pesquisadores revelam que um dos grandes problemas que 

desencadeiam a síndrome de Burnout está relacionado com a falta de preparo e/ou 

ausência de capacitações; a não discussão das atribuições do profissional, que 

favorece a sobrecarga de tarefas; carga horária exaustiva, conflitos no local de 

trabalho e dentre outros (SPINDOLA; MARTINS, 2007). 

O papel das organizações deve estar norteado com a melhoria do processo 

de trabalho como: ações modificadoras que promovam o bem estar dos 

profissionais; prevenção de doenças ocupacionais; mudança da cultura institucional, 

profissionais com números suficientes com a demanda de trabalho, recursos 

materiais em quantidade e qualidade suficiente; resolução de conflitos de forma 

imparcial e justa; participação nas tomadas de decisões dentro da unidade; estar 

aberto às reivindicações e reclamações e/ou sugestões dos profissionais, e uma 

estratégia que vem sendo bem executadas, que são as avaliações periódicas, como 

forma de mudar e implementar  metas institucionais (MORENO, 2011).  



2.3.3 Intervenções e Prevenções Combinadas  

 

As estratégias de intervenções nessa ótica têm centrado a interação do 

indivíduo e a organização, com o objetivo de entender a síndrome de Burnout com a 

interação indivíduo e organização de forma integrada, vendo as alterações das 

condições do trabalho, a percepção do profissional e o enfrentamento diante do 

esgotamento profissional (GARROSA et al, 2002). Nessa perspectiva tem a 

necessidade de atividades preventivas como reuniões de equipe e reflexões dos 

problemas, relato de experiências vividas pelos trabalhadores, os sentimentos de 

angústia, medo e insatisfações, esses sentimentos quando em grupo tem como 

objetivo a diminuição do sofrimento; são estratégias coletivas, de troca de 

experiência e apoio que tendo como alvo manter o equilíbrio mental que é fruto das 

atividades exercidas no local de trabalho (FERNANDES et al, 2006). 

Na atuação do agente comunitário de saúde, as estratégias de intervenções e 

prevenção na qual dará um bom resultado é a intervenção combinada, pois 

compartilham os dois enfoques: individual e organizacional. Atuam no 

compartilhamento dos problemas com a equipe outros profissionais que atuam na 

estratégia, incentivando a melhoria e/ou implantação do programa de promoção e 

prevenção da saúde mental dos funcionários, é necessário buscar alternativas de 

gratificação e diminuição de fatores estressantes. Cada pessoa tem um modo 

diferente de aplicar e buscar estratégias de intervenção e enfrentamento para o 

restabelecimento de sua saúde mental (WAI; CARVALHO, 2009). 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a magnitude da Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de 

Saúde que atuam na Estratégia Saúde da Família do município de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estimar a prevalência e dimensões de Síndrome de Burnout (exaustão 

emocional, desumanização e realização pessoal) em Agentes Comunitários de 

Saúde no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. 

Identificar possíveis fatores sócio demográficos associados à existência de 

Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  METODOLOGIA 

 

4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Foi realizada uma pesquisa de estudo descritivo de natureza transversal, de 

base populacional. Foram colhidos dados primários por meio de questionário 

semiestruturado com dados sócios demográficos e na Escala da Categorização do 

Burnout. Foram entrevistados os 144 agentes comunitários de saúde, nas 43 

Estratégias da Saúde da Família, nos bairros e distritos do município de Cachoeiro 

de Itapemirim, estado do Espírito Santo, no período de 13 de junho a 03 de julho de 

2014. Para realização da coleta dos dados, foram feitos os agendamentos prévios 

com a data e horário com o enfermeiro da unidade para realização da coleta dos 

dados no próprio local de trabalho dos agentes comunitários. No dia marcado fui ao 

local agendado, expliquei o que é a Síndrome de Burnout, entreguei os 

questionários a cada agente comunitário de saúde e depois de preenchido foi 

guardado em um envelope lacrado para não expor os participantes da pesquisa.  

 

 

4.2 CAMPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, onde 

se localiza ao sul do Estado do Espírito Santo e segundo dados do censo 2010 

conta com uma população de 189.889 habitantes, tendo uma população estimada 

para 2014 de 206.973 habitantes (IBGE, 2014).  

 

 

 



FIGURA 4. MAPA DO PLANO DIRETOR REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

FONTE: SESA-ES, 2014 
 

Compõe a Macro Região Sul de Saúde e representa o Polo desta região 

administrativa, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) da 

Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA-ES), conforme 

evidencia o mapa disposto na figura 4. O serviço de Saúde de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES atua na modalidade de Gestão Plena da Atenção Básica, tendo um 

Teto da Cobertura da Atenção Primária que reúne 71% de cobertura com a 

Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e 54% de ESF (SESA-ES, 

2014). 

 



FIGURA 5 - COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – REGIÃO DE 
SAÚDE SUL, 2010 

 

FONTE: SESA-ES, 2014 

No Estado do Espírito Santo a ESF conta, a partir de 1998, com uma 

evolução de forma gradativa e abrangente, reunindo um total de 16 municípios, 

compondo 26 equipes e vinculação de 622 Agentes Comunitários de Saúde 

(ESPÍRITO SANTO, 2008). 

No contexto do Estado, os dados sobre o Modelo de Atenção à Saúde da 

SESA-ES (Figura 5) revelam uma cobertura importante da Região Sul, abrangendo 



1.263 ACS e 152 Equipes Saúde da Família, compreendendo 94% de cobertura na 

razão de 1 equipe para 3.450 habitantes (SESA-ES, 2014). 

 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM DO ESTUDO 

 

A população de estudo foi constituída de 144 Agentes Comunitários de 

Saúde, com vínculo ativo e atuantes nas Estratégias Saúde da Família no município 

de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com profissionais com mais de 01 ano de atividade 

nas unidades. O município contou no período da pesquisa com 176 ACS, sendo que 

08 estavam de licença médica e atestado, 08 estavam de férias e 16 não quiseram 

participar da pesquisa. 

Na seleção da população foram considerados indivíduos que respeitavam os 

critérios de inclusão e exclusão. 

 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos nesta pesquisa todos os profissionais que estavam mais de 1 

ano atuando como agente comunitário de saúde nas Estratégias da Saúde da 

Família, trabalhando 40 horas semanais, independente de quaisquer outras fatores 

como: idade, raça, religião e condição econômico-social. 

 

 

 



4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Não houve exclusão no presente estudo, porém foram eliminados os agentes 

comunitários de saúde que não quiseram participar, os que estavam de férias e 

licença médica pela Previdência Social e/ou atestados médicos.  

 

 

4.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Adotou-se como instrumento de coleta de dados, dois questionários: o 

primeiro questionário foram coletados dados pessoais e características profissionais 

e do trabalho, com o objetivo de descrever as variáveis ao estudo. E o segundo 

foram coletados dados através da utilização da Escala de Caracterização do Burnout 

(ECB). 

O questionário da Escala de Categorização do Burnout apresenta as 

seguintes dimensões: a primeira dimensão (Exaustão Emocional) agrupa doze itens 

que transmitem a ideia de esgotamento, cansaço e desgaste no trabalho. A segunda 

(Desumanização) agrupa dez itens que sugerem dureza emocional, desinteresse e 

atitudes negativas no trato com os usuários de seus serviços. E a terceira dimensão 

do Burnout (Realização Pessoal), que denota desânimo, desespero, frustração e 

inadequação no trabalho, que agrupam treze itens. 

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para classificação dos níveis de exaustão emocional, desumanização e 

realização profissional diminuída no trabalho, os pontos de corte foram calculados a 



partir dos percentis da distribuição, tomando como referência o padrão de resposta 

da própria amostra, tal como sugerido por Maslach e Jackson (1986). Considerando 

estas recomendações, os indivíduos acima do percentil 75 são enquadrados em 

grau alto de presença de Burnout; entre os percentis 25 e 75, grau moderado; e 

abaixo de 25, grau leve. 

A análise estatística dos dados foi descritiva e realizada através do Software 

Epiinfo 7.2 (CDC Altanta, EUA). O software R pode ser utilizado 

complementarmente. A estatística descritiva das variáveis foram incluídas: 

frequências, médias, percentis ou desvios padrões. Considerando que foi realizado 

um estudo envolvendo todos os profissionais da equipe de agentes comunitários de 

saúde no período da coleta dos dados. 

O estudo apresentado foi de regressão logística binomial múltipla foi realizado 

com as variáveis: escolaridade, população de risco, uso ou não de medicamentos, 

sexo, falta ao trabalho, faixa etária e tipo de religião. O estudo utilizou a técnica de 

passos para trás (“backstep”), onde uma variável por vez foi eliminada até que todas 

as variáveis restantes possuíssem p< 0,05. A variável eliminada a cada passo era a 

que apresentava maior valor de p. 

 

 

4.8 ASPECTOS DE NATUREZA ÉTICA 

 

A pesquisa foi realizada após aceitação e assinatura do secretário municipal 

de saúde de Cachoeiro de Itapemirim-ES. Após a liberação da secretaria, todos os 

sujeitos da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido dos 

sujeitos da pesquisa. A referida pesquisa avaliou informações fornecidas pelos 

entrevistados e os elementos que não ofereceram riscos potenciais aos envolvidos. 

Os dados da pesquisa foram devidamente protegidos, visando evitar a exposição 

dos sujeitos da pesquisa. O projeto foi apreciado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estácio de Sá e pela Comissão Nacional de Ética em 



Pesquisa (CONEP) – Plataforma Brasil sob o número 31009414.7.000.5284 em 12 

de junho de 2014. 

Os dados da pesquisa foram devidamente protegidos, acondicionados em um 

envelope lacrado, para respeitar o sigilo e o anonimato dos participantes e da 

unidade de pesquisa. Os questionários ficarão em posse do pesquisador por 05 

anos e após este período serão destruídos sob forma de incineração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

 

5.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

A prevalência da Síndrome de Burnout presente neste estudo foi de 34,72% 

entre os ACS atuantes em Cachoeiro de Itapemirim no ES.  A tabela 03 apresenta 

as características sócias demográficas coletadas no período de junho a julho de 

2014 dos 144 Agentes Comunitários de Saúde do município de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES. 

TABELA 03: DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS SÓCIO ECONÔMICAS DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NO ES. 

Faixa etária N % 
18 a 23 anos 00 00,00 
24 a 29 anos 02 01,39 
30 a 35 anos 40 27,77 
36 a 41 anos 25 17,36 
Acima 42 anos 77 53,48 
Total 144 100 

Sexo N % 
Masculino  005 03,47  
Feminino  139 96,53 
Total 144 100 

Estado civil N % 
Solteiro (a) 24 16,67 
Casado (a) 97 67,36 
Com companheiro (a) 09 06,25 
Divorciado (a) 12 08,33 
Viúvo (a) 02 01,39 
Total 144 100 

Escolaridade N % 
Ensino Fundamental 015 10,41 
Ensino Médio Completo 122 84,72 
Superior 007 04,87 
Total 144 100 

Religião N % 
Sem religião 03 02,09 
Católico 95 65,98 
Protestante 42 29,16 
Outros 04 02,77 
Total 144 100 



A respeito da faixa etária, o estudo aponta que a maioria dos Agentes 

Comunitários de Saúde (77) possui idade acima de 42 anos (53,4%), seguida pela 

faixa etária de 30 a 35 anos (27,77%). 

Ao analisar a variável sexo, observa-se que 96,52% da população são 

trabalhadores do sexo feminino e 3,47% do sexo masculino, havendo claro 

predomínio do sexo feminino. 

Em relação ao estado civil, 97 (67,36%) dos entrevistados são casados, 24 

(16,66%) são solteiros, 12 (8,33%) são divorciados, 9 (6,25%) vivem com o 

companheiro e 2 (1,38%) são viúvos.  

Observa-se na pesquisa quanto à escolaridade, que a maioria dos Agentes 

Comunitários de Saúde 122 (84,72%) tem o ensino médio completo. Apenas 15 

(10,41%) tem o ensino fundamental completo e 7 (4,86%) tem o ensino superior 

completo.  

Na distribuição da religião a pesquisa revela que quase todos são cristãos, ou 

seja, 95 (65,97%) têm sua crença voltada ao catolicismo, 42 (29,16%) são 

protestantes e 4 (2,77%) tem outras crenças e 3 (2,08%) declararam que não tem 

religião.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 04: DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE 
TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE CACHOEIRO DO 
ITAPEMIRIM NO ES. 

Tipo de vínculo empregatício N % 
Contrato temporário 144 100 
Efetivo 000 000 
Total 144 100 
Considera satisfatório o salário que recebe na ESF? N % 
Sim 001 00,69 
Não 143 99,31 
Total 144 100 
Carga horária efetiva total de trabalho N % 
40 horas  142 98,61 
40 horas a mais  002 01,39 
Total 144 100 
Qual a média de tempo que trabalha na ESF? N % 
1 ano a 1 ano e meio 000 00,00 
2 anos 002 01,39 
2 anos a 2 anos e meio 000 00,00 
3 anos 000 00,00 
3 anos a 3 anos e meio 000 00,00 
4 anos 000 00,00 
4 anos a 4 anos e meio 000 00,00 
5 anos a mais 142 98,61 
Total 144 100 
Fez algum curso de capacitação enquanto está nas atividades da ESF? N % 
Sim 140 97,22 
Não 004 02,78 
Total 144 100 
Você faltou o trabalho nesse período que atua na ESF? N % 
Sim 64 44,44 
Não 80 55,56 
Total 144 100 
Possui população cadastrada morando em micro área de risco? N % 
Sim 99 68,75 
Não 45 31,25 
Total 144 100 
Faz uso de algum medicamento, como calmante, tranquilizante ou 
antidepressivo? 

N % 

Sim 58 40,28 
Não 86 59,72 
Total  144 100 
 

Em relação ao tipo de vínculo observa-se que todos estão com contrato 

temporário, ou seja, sem carteira assinada.  

Com relação ao salário observa-se que 143 (99,31%) dos agentes 

comunitários de saúde não estão satisfeitos com seu salário e apenas 1 (0,69%) 

relatou que está satisfeito. No município de pesquisa, os agentes comunitários 

recebem mais um pouco de um salário mínimo. Porém, em maio foi aprovado pelo 



senado a Lei 12.994/2014 que regulariza um novo piso salarial para a categoria que 

será de R$ 1.014,00 em todo o país (AGÊNCIA SENADO, 2014). 

Quanto ao tipo de vínculo empregatício, todos os trabalhadores afirmaram 

que cumprem a carga horária determinada pelo Ministério da Saúde 142 (98,61%), 

do total dos entrevistados 2 (1,39%) afirmaram que tinham atividades extra laborais, 

cumprindo mais carga horária como cuidadores de idosos. 

Quanto ao resultado da pesquisa em relação ao tempo de exercício da 

profissão como agente comunitário de saúde, observa-se que 142 (98,61%) têm 

mais de 5 anos de tempo de trabalho e 2 (1,39%) tem 2 anos de exercício da 

profissão.  

Ao analisar a variável se já participaram de alguma capacitação no local de 

trabalho. A pesquisa revela que 140 (97,22%) já participaram e 4 (2,77%) não 

participaram de nenhuma capacitação.  

Nota-se que quanto às faltas no trabalho, à pesquisa revela que 80 (55,55%) 

nunca faltaram às atividades laborais referentes aos dias úteis de trabalho e 64 

(44,44%) já se ausentaram do serviço durante o dia normal de expediente. 

É notável que 99 (68,75%) dos agentes comunitários de saúde têm em suas 

micro áreas famílias cadastradas em área de situação risco e 45 (31,25%) não 

possui área de risco.  

De acordo com os entrevistados, quanto ao uso de medicação controlada, a 

pesquisa revelou que 86 (59,72%) não fazem uso de medicação para prevenir ou 

tratar problemas mentais e 58 (40,27%) fazem uso de remédios controlados tais 

como: tranquilizantes e antidepressivos. 

 

 

 

 

 



5.2 ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

 

Na análise estatística da Escala de Caracterização do Burnout (ECB), 

considerou-se adequado se efetuar uma análise fatorial com o conjunto de 46 itens 

desta medida. Para avaliar a ocorrência da Síndrome de Burnout, os resultados 

foram considerados em cada um dos fatores: a exaustão emocional, desumanização 

e decepção.  

Como não há uma normatização da ECB, escolheu-se um critério de análise 

mais detalhado, considerando a marcação de dois pontos de corte na escala de 

forma a dividir a distribuição dos escores dos participantes em três partes iguais 

para cada fator, resultando os valores: baixo, médio e alto. Tal análise foi sugerida 

pelos autores da ECB e realizada em Tironi (2005). 

Os intervalos apresentaram os seguintes valores:  

a) Exaustão emocional: baixo (x<1,81), médio (x> 1,81 x< 2,68), alto (x>=2,68); 

b) Desumanização: Baixo (x<1,60), médio (x>=1,6 x<2,60), alto (x>=2,60); 

c) Decepção: baixo (x<2,00), médio (x>=2,00 X<2,84), alto (x>=2,84). 

A presença da Síndrome de Burnout é caracterizada pelo desenvolvimento de 

3 fatores (exaustão emocional, desumanização e decepção). Nos três níveis de 

distribuição desses escores (baixo, médio e alto), ocorrem 27 possibilidades de 

combinação. Para identificar essas combinações foram feitos agrupamentos como 

demonstrado nas tabelas 05, 06 e 07. 

TABELA 05: ANÁLISE DOS FATORES NOS NÍVEIS MÉDIO E ALTO DA 
SÍNDROME DE BURNOUT 

Exaustão emocional A A A A M M M M 

Despersonalização  A A M M A A M M 

Realização diminuída  A M A M A M A M 

Participantes (50/144) 19 03 04 05 05 04 03 07 



TABELA 06: ANÁLISE DOS FATORES ALTO E BAIXO DA SÍNDROME DE 
BURNOUT 

Exaustão emocional A A A A A M M B B B B B 

Despersonalização  A M B B B A B A A M A B 

Realização diminuída  B B A M B B A M B A A A 

Participantes (23/144) 06 02 - - - 03 01 - 02 02 - 07 

 

TABELA 07: ANÁLISE DOS FATORES NOS MÉDIO E BAIXO DA SÍNDROME DE 
BURNOUT. 

Exaustão emocional M M M B B B B 

Despersonalização  M B B M M B B 

Realização diminuída  B M B M B M B 

Participantes (71/144) 11 03 06 03 07 16 25 

 

Na tabela 05, apresentam-se as combinações onde a Síndrome de Burnout 

encontra-se mais avançada e em que coexistem apenas níveis alto e médio dos 

fatores. Observou-se que 34,72% dos participantes (50) apresentaram este tipo de 

combinação, sendo que dentre estes, 4,8% (7) apresentaram-se combinando 

somente escores médios dos fatores e 13% (19) dos participantes apresentaram 

combinando somente escores máximos dos fatores.  

 As interações da tabela 06 resultam nas combinações: alto, médio e baixo 

que são menos importantes para os agentes comunitários de saúde e abrangem a 

população estudada, compreendendo 15,98% dos indivíduos (23). Esses indivíduos 

podem apresentar sofrimento no trabalho, mas não desenvolveram ainda a 

Síndrome de Burnout.  

Na tabela 07 há apenas as combinações com níveis médios e baixos dos 

fatores estudados e ela foi representada por 49,30% (71) dos indivíduos, podendo 

se inferir que esses profissionais usaram bem as estratégias pessoais para lidar com 

situações de estresse no trabalho, ficando protegido da síndrome. 



Neste estudo, existem as mesmas variáveis que regularmente são apontadas 

em literaturas sobre o tema, como: carga horária de trabalho; uso de medicamentos 

tranquilizantes e/ou antidepressivos; escolaridade; sexo; religião e dentre outras 

variáveis com características predisponentes ao desenvolvimento da Síndrome de 

Burnout, contudo, estas variáveis não proporcionaram associações estatísticas 

bivariadas significativas na pesquisa para o desfecho da Síndrome de Burnout à 

exceção de Escolaridade. Isto pode ter ocorrido devido ao número reduzido da 

população dos agentes comunitários de saúde exercendo a profissão nas 

Estratégias Saúde da Família do município (vide tabela 08). 

 

TABELA 08- ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS E 
CARACTERÍSTICAS PROFISSIONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES. 

Burnout 
Variável N (%) OR (IC95%) P 

Sexo    
Masc.  6 (4,17) 1  
Fem. 138 (95,83) 1,18 (0,20; 6,71) 0,84 

Idade    
18 a 35 43 (29,86) 1  
36 a 41 23 (15,97) 0,97 (0,30; 3,09) 0,96 

Acima de 41 78 (54,17) 0,68 (0,29; 1,57) 0,38 
Estado Civil    

Solteiro (a) 26 (18,06) 1  
Casado (a) 96 (66,67) 0,80 (0,32; 1,96) 0,62 

Com companheiro 09 (6,25) 0,80 (0,16; 3,94) 0,78 
Divorciado (a) / Viúvo (a) 13 (9,03) 0,13 (0,01; 1,18) 0,07 

Religião    
Católico   1  

Protestante  92 (63,99) 1,18 (0,11; 11,88) 0,88 
Sem religião  44 (30,56) 2,28 (0,21; 23,68) 0,49 

Outros 4 (2,78) 0,00 (0,00; >1.0E12) 0,97 
Escolaridade    

Ensino fund. 15 (10,42) 1  
Ensino médio 122 (84,72) 8,18 (1,04; 64,31) 0,04 * 

Ensino superior 7 (4,86) 0,00 (0,00; >1.0E12) 0,96 
Faltou trabalho    

Não  78 (66,66) 1  
Sim 64 (44,44) 1,22(0,60; 2,46) 0,57 

População de risco    
Não 46 (91,34) 1  
Sim 98 (68,06) 0,95 (0,45; 2,02) 0,90 

 

 



O resultado da regressão logística binomial múltipla revelou que a única 

variável que apresentava significância estatística (p= 0,045) para fator de risco da 

Síndrome de Burnout foi Escolaridade, ou seja, o fato de um indivíduo passar a ter 

escolaridade equivalente ao nível médio em relação ao nível fundamental, 

aumentando a chance de apresentar a Síndrome de Burnout em oito vezes (OR: 

8,18; IC95% 1,04 - 64,31).  

 

TABELA 09: ANÁLISE DO RESULTADO FINAL DA REGRESSÃO LOGÍSTICA COM 
OS FATORES DE RISCO ESTUDADOS. 

Term OddsRatio 95% C.I. Coefficient S.E. Z-
Statistic P-Value 

Escolaridade 
(2/1)  8,1818 1,0409 64,3113 2,1019 1,0520 1,9981 0,0457 

Escolaridade(3/1) 0,0000 0,0000 >1.0E12 -11,7502 305,4217 -0,0385 0,9693 
CONSTANT * * * -2,6391 1,0351 -2,5496 0,0108 
 

 Uma análise estatística bivariada também foi realizada com os fatores de 

risco para cada dimensão da síndrome, como pode ser observado na tabela abaixo 

(tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 10- ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS SÓCIODEMOGRÁFICAS E 
PROFISSIONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO 
AOS FATORES DA SÍNDROME DE BURNOUT, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM-ES. 

 Exaustão Despersonalização Decepção 
Variável N (%) OR (IC95%) P OR 

(IC95%) 
P OR 

(IC95%) 
P 

Sexo        
Masc.  6 ( 4,17) 1  1  1  
Fem. 138 (95,83) 1,18 (0,20; 

6,71) 
0,84 1,22 (0,21; 

6,06) 
0,81 1,18 (0,20; 

6,71)  
0,84 

Idade        
18 a 35 43 (29,86) 1  1  1  
36 a 41 23 (15,97) 0,97 (0,30; 

3,09) 
0,96 0,70 (0,24; 

1,96) 
0,49 1,10 (0,36; 

3,29) 
0,85 

Acima de 41 78 (54,17) 0,68 (0,29; 
1,57) 

0,38 1,02 (0,84; 
4,39) 

0,12 1,22 (0,54; 
2,75) 

0,61 

Estado 
Civil 

       

Solteiro (a) 26 (18,06) 1  1  1  
Casado (a) 96 (66,67) 1,35 (0,53; 

3,40) 
0,52 0,69 (0,25; 

1,90) 
0,47 0,81 (0,30; 

2,13) 
0,67 

Com 
companheir
o 

09 (6,25) 1,05 (0,21; 
5,26) 

0,94 0,37 (0,07; 
1,85) 

0,22 2,94 (0,31; 
28,01) 

0,34 

Divorciado 
(a) / Viúvo 
(a) 

13 (9,03) 1,19 (0,28; 
4,98) 

0,81 1,00 (0,20; 
4,85) 

1,00 0,58 (0,14; 
2,42) 

0,46 

Religião        
Católico  92 (63,99) 1  1    
Protest. 44 (30,56) 0,62 (0,06; 

6,25) 
0,68 0,68 (0,06; 

6,90) 
0,75 2,83 (0,37; 

21,24) 
0,75 

Sem religião  4 (2,78) 1,29 (0,12; 
13,98) 

0,83 1,29 (0,12; 
13,98) 

0,83 1,93 (0,24; 
15,11) 

0,83 

Outros 4 (2,78) 1,00 (0,04; 24, 
54) 

1,00 0,33 (0,01; 
6,65) 

0,47 1,00 (0,06; 
15,98) 

0,47 

Escolarida-
de 

       

Ensino fund. 15 (10,42) 1  1  1  
Ensino 
médio 

122 (84,72) 1,95 (0,64; 
5,94) 

0,23 0,38 (0,08; 
1,78) 

0,22 3,21 (1,07; 
9.57) 

0,03  

Ensino 
superior 

7 (4,86) 0,11 (0,01; 
1,17) 

0,06 0,06 (0,00; 
0,56) 

0,01 1,52 (0,24; 
9,29) 

0,64 

Faltou ao 
trabalho 

       

Não   1  1  1  
Sim 64 (44,44) 0,45 (0,22; 

0,94) 
0,03 1,25 (0,60; 

2,60) 
0,53 1,52 (0,70; 

3,10) 
0,25 

População 
de risco 

       

Não  1  1  1  
Sim 98 (68,06) 1,04 (0,48; 

1,23) 
0,09 1,27 (0,53; 

2,72) 
0,53 0,55 (0,24; 

1,24) 
0,15 

 



 Observa-se na tabela acima que, apenas um fator gerou significância 

estatística para a exaustão emocional, que foi a variável falta ao trabalho (OR: 0,45; 

IC95% - 0,22 - 0,94; p= 0,03). Também se pode constatar que apenas uma variável 

ocasionou significância estatística para despersonalização, que foi Escolaridade ao 

se comparar o nível ensino superior em relação ao ensino fundamental (OR: 0,06; 

IC95% - 0.00 - 0,56; p= 0,01).  Em relação à decepção, apenas uma variável 

apresentou significância estatística que foi Escolaridade referente ao ensino médio 

em relação ao ensino fundamental (OR: 3,21; IC95%: 1,07-9,57; p= 0,03). 

O resultado da regressão logística binomial múltipla revelou que a única 

variável que apresentava significância estatística (p= 0,03) para a dimensão 

Exaustão Emocional da Síndrome de Burnout foi falta ao trabalho, ou seja, o fato de 

um indivíduo passar a faltar o trabalho por pelo menos uma vez reduz o risco de ele 

apresentar Exaustão Emocional média ou alta em aproximadamente 2 vezes (OR: 

0,45 IC95% 0,22-0,94).  

 

TABELA 11 – ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA BINOMIAL MÚLTIPLA EM 
RELAÇÃO À EXAUSTÃO EMOCIONAL. 

Term OddsRatio 95% C.I. Coefficient S.E. Z-
Statistic 

P-
Value 

Falta ao Trabalho pelo 
menos uma vez 

0,4529 0,2191 0,9363 -0,7921 0,3706 -2,1375 0,0326 

CONSTANT * * * 1,2368 0,2677 4,6196 0,0000 

 

O resultado da regressão logística binomial múltipla revelou que a única 

variável que apresentava significância estatística (p= 0,03) para a dimensão 

Decepção da Síndrome de Burnout foi para Escolaridade no nível ensino médio em 

relação ao ensino fundamental, ou seja, o fato de um indivíduo passar do ensino 

fundamental para o ensino médio aumenta em aproximadamente 3 vezes  o risco 

dele apresentar Decepção média ou alta  (OR: 3,21 IC95% 1,08 - 9,6; p= 0,036).  



TABELA: 12 - ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA BINOMIAL MÚLTIPLA EM 
RELAÇÃO À DECEPÇÃO. 

Term OddsRatio 95% C.I. Coefficient S.E. Z-Statistic P-Value 

Escolaridade (2/1) 3,2143 1,0790 9,5756 1,1676 0,5570 2,0964 0,0360 

Escolaridade (3/1) 1,5238 0,2498 9,2947 0,4212 0,9226 0,4566 0,6480 

CONSTANT * * * -0,1335 0,5175 -0,2580 0,7964 

 

O resultado da regressão logística binomial múltipla revelou que a única 

variável que apresentava significância estatística (p= 0,013) para a dimensão 

Despersonalização da Síndrome de Burnout foi para Escolaridade no nível ensino 

superior em relação ao ensino fundamental, ou seja, o fato de um indivíduo passar 

do ensino fundamental para o ensino superior reduz em aproximadamente 16 vezes 

o risco dele apresentar Despersonalização média ou alta (OR: 0,061 IC95% 0,0067- 

0,56; p= 0,013).  

TABELA – 13 -ANÁLISE DE REGRESSÃO LOGÍSTICA BINOMIAL MÚLTIPLA EM 
RELAÇÃO À DESPERSONALIZAÇÃO. 

Term OddsRatio 95% C.I. Coefficient S.E. Z-Statistic P-Value 

Escolaridade (2/1) 0,3824 0,0820 1,7829 -0,9612 0,7855 -1,2238 0,2210 

Escolaridade (3/1) 0,0615 0,0067 0,5636 -2,7881 1,1300 -2,4674 0,0136 

CONSTANT * * * 1,8718 0,7595 2,4644 0,0137 

 

 

 

 

 

 



6 DISCUSSÃO    

 

No presente estudo foi encontrada uma proporção considerável e equivalente 

a 35,42% de agentes comunitários de saúde com Síndrome de Burnout. Esta 

prevalência foi maior que a encontrada em estudo de Silva e Menezes (2008), cuja 

amostra de 141 ACS gerou prevalência de 24,1% da Síndrome de Burnout.  

Em outro estudo, Trindade et al (2010) observaram, em sua pesquisa com 

uma amostra 29 ACS, que a prevalência da Síndrome de Burnout entre eles era de 

10,44%.  

Na tentativa de justificar os possíveis fatores que desencadeiam a Síndrome 

de Burnout nos agentes de saúde em Cachoeiro do Itapemirim, acredita-se que, no 

cotidiano do trabalho dos agentes, eles têm dificuldades para desenvolver todas as 

suas atividades, sendo necessário realizar algumas atividades em outras micro 

áreas descobertas por agente comunitário, devido ao número reduzido de agente de 

saúde por equipe. Além disto, a unanimidade das insatisfações com a situação 

financeira pode também ter contribuído.  

A prevalência da Síndrome de Burnout também pode ser atribuída à intensa 

jornada e ritmo de trabalho dos agentes comunitários em Cachoeiro de Itapemirim, 

haja vista que possuem carga horária semelhante e equivalente a 40 horas. Não 

podendo ter carga horária menor, conforme a legislação. 

Benevides-Pereira (2002) em seus estudos cita que a deterioração da 

qualidade dos serviços nas instituições de saúde somada a ausência de um espaço 

humanizado; sobrecargas de tarefas, funções e atividades extras; ausência de 

práticas de laser; o fácil acesso das famílias com o agente fora do horário de 

serviço; o gradual aumento de grupos de riscos em suas áreas de atuação também 

contribui para um aumento da prevalência da Síndrome de Burnout. Outros estudos, 

avaliando as dimensões citadas acima podem ser feitos futuramente para estudar 

melhor o estresse durante o trabalho dos agentes comunitários de saúde. 



Estudos de Pascoal (2008), em sua amostra na Estratégia Saúde da Família 

do município de João Pessoa constituída de médicos, enfermeiros, cirurgiões 

dentistas, auxiliares e técnicos de enfermagem, auxiliar de consultório dentário e os 

Agentes Comunitários de Saúde, foram verificados a prevalência de 40% da 

Síndrome de Burnout em 188 profissionais de saúde. 

A prevalência maior no estudo de Pascoal pode ter sido devido às 

características do munícipio, pois João Pessoa-PB apresenta como uma cidade 

mais violenta (Taxa de homicídios 3 vezes maior), de maior densidade populacional 

(3 vezes maior) e menor área geográfica (4 vezes menor) comparando-a com 

Cachoeiro do Itapemirim.  

Outras explicações para o estresse no trabalho dos agentes comunitários de 

saúde pode ser: lidar com vários tipos de burocracia relacionados ao preenchimento 

de formulário em suas atividades, ter contato com diversos tipos de situações de 

risco como, por exemplo: entrar em casa de moradores que fazem uso de drogas ou 

famílias violentas; o estresse pode aumentar também pelo tipo de vínculo de 

trabalho (temporário) que gera falta de garantia no emprego e também os agentes 

comunitários não são concursados e os contratos são renovados anualmente.  

Considerando que os agentes de saúde moram na própria área da 

comunidade em que atuam, existem situações frequentes, quando eles são 

chamados para exercer suas atividades (mesmo informalmente durante seu tempo 

livre) em feriados e finais de semana.   

A ausência de treinamentos e o aumento dos novos programas de saúde em 

que eles atuam e que estão vinculados ao Ministério da Saúde, assim como a 

insatisfação com seu salário, mais baixo do que os outros membros da equipe de 

saúde da Estratégia Saúde da Família também contribuem para elevar os fatores da 

Síndrome de Burnout. 

Segundo Martines e Chaves (2007), os agentes comunitários de saúde, 

referem sentir esgotamento por apresentar habilidades diminuídas ao longo do 

tempo, por executar diversas tarefas exageradamente, somado com a falta de tempo 



para seu descanso, laser e redução de tempo coma família.  Além disto, eles sofrem 

com as críticas de alguns usuários por não terem suas necessidades atendidas. 

É possível que alguns dos agentes comunitários de saúde, que apresentavam 

a Síndrome de Burnout não tenham participado do estudo, pois durante a pesquisa 

havia oito de licença médica e 16 não quiseram responder. Portanto o número 

indicativo da prevalência da Síndrome estudada pode ter sido limitado pelo número 

de participantes pesquisados (144) no município. Além disso, os participantes foram 

constituídos predominantemente por mulheres, todas com a mesma carga horária, o 

mesmo tempo de trabalho, vínculo empregatício e salários, não sendo possível fazer 

inferências estatísticas, clínicas ou sociais sólidas para comparação de grupos com 

estes parâmetros. 

Em relação aos aspetos ocupacionais, foi verificado como possível fator de 

proteção para o Burnout, falta ao trabalho por pelo menos uma vez. Diante da 

pesquisa foi verificado que existe o absenteísmo dos agentes comunitários de saúde 

nas Estratégias Saúde da Família, como forma de proteção, apresentando o 

percentual de faltas de (44,44%). As consequências dos desajustes do local de 

trabalho, somado as insatisfações financeiras, podem apresentar desagrados para o 

profissional acarretando diminuição no rendimento do trabalhador, e o absenteísmo, 

além do aumento do custo para as instituições (FLOREZ et al, 2008). 

Apesar do quantitativo da população de campo estudado ter sido satisfatória, 

Formighieri (2003) consideram que há elementos que impedem a resposta 

adequada às perguntas do questionário, e que estão relacionados às atitudes 

defensivas dos profissionais, com as dificuldades em apresentar seus julgamentos 

sobre o contexto de trabalho.  

A respeito da faixa etária, o estudo aponta para uma população de 77 

indivíduos (53,47%) acima de 42 anos. Em estudo anterior, Nunes; Mauro e Cupello 

(2000) obtiveram resultado que se assemelha aos resultados encontrados nessa 

pesquisa, os profissionais com maior idade caracterizam-se por ser profissionais 

com certa maturidade profissional e um maior comando em situações estressantes 

no local de trabalho. 



Ao analisar a variável sexo, observa-se que 96,52% da população são 

trabalhadores do sexo feminino. A predominância do sexo feminino no processo de 

trabalho na área de saúde tem sido comprovada por Pires e Macedo (2006), onde se 

verifica que as atividades do cuidado têm sido exercidas por mulheres na grande 

totalidade dos profissionais. Um fato marcante que está no dia a dia dos locais de 

trabalho, é a influência do papel da mulher na manutenção do emprego. Repara-se 

que a participação das mulheres na área da saúde vem aumentando 

gradativamente, em consequência de sua individualidade e do complemento no 

sustento da família, associado ao fenômeno recente que é o aumento das mulheres 

chefes de família. 

Em relação ao estado civil, 97 (67,36%) dos entrevistados são casados, 24 

(16,66%) são solteiros, 12 (8,33%) são divorciados, 9 (6,25%) vivem com o 

companheiro e 2 (1,38%) são viúvos. Esses resultados têm a necessidade de serem 

mais bem estudados e avaliados quanto aos fatores de risco para desencadeamento 

da Síndrome de Burnout, pois para Perez e Outro (2000) não existe ligação à 

situação conjugal com a síndrome. Porém Mary e Carlotto (2008) afirmam que a vida 

conjugal contribui para o desenvolvimento da síndrome e Gil-Monte (2003) certifica 

que a vida conjugal apresenta menor disposição. Outro fato que é merecido 

destacar, que as mulheres casadas têm para obter a manutenção do emprego que 

realizar extensas jornadas de trabalho, conciliando as atividades domésticas e os 

cuidados com seu cônjuge e filhos.  

Observa-se na pesquisa quanto à escolaridade, que 122 (84,72%) têm o 

ensino médio completo. Estudos de Jodas e Haddad (2009) revela que quanto maior 

a escolaridade, maior as chances de apresentar escores elevados para a síndrome 

de Burnout e outro fator é que pode estar relacionado à ausência do reconhecimento 

e status em determinadas profissões. 

Para os agentes comunitários de saúde, o nível de escolaridade vai obter um 

mesmo grau de instrução com a comunidade onde o profissional atua em suas 

atividades laborativas.  Para uma comunidade onde existe um baixo nível de 

escolaridade, o trabalho dos agentes é mais aceito quando ele se encaixa no 

mesmo padrão – ensino fundamental completo.  



Na distribuição da religião a pesquisa revela que 95 (65,97%) têm sua crença 

voltada ao catolicismo. Segundo Santos (2008) a religiosidade é uma tendência de 

cada ser humano como forma de aliviar a tensão, buscando forças e conforto frente 

às respostas para minimizar o problema vivenciado no local de trabalho. 

Em relação ao tipo de vínculo, observa-se que todos estão com contrato 

temporário, ou seja, sem carteira assinada. Tendo apenas um contrato que se 

renova em tempos em tempos, no caso deste município anualmente. Segundo os 

autores Borges; Tamayo e Alves Filho (2005) o fato dos trabalhadores não terem um 

vínculo estável, ou seja, sem uma garantia trabalhista, afeta o rendimento das 

atividades laborais. 

Quanto ao resultado da pesquisa, em relação ao tempo de exercício da 

profissão como agente comunitário de saúde, observa-se que 142 (98,61%) têm 

mais de 5 anos de tempo de trabalho. Segundo Rosa e Carlotto (2005), uma das 

consequências que levam aos profissionais estarem dentro do perfil dos fatores de 

risco, é ao fato do grande tempo de trabalho associado ao tempo de contato intenso 

com as mesmas pessoas, problemas, pacientes e seus familiares.  

Ao analisar a variável que quase todos os agentes comunitários de saúde já 

participaram de alguma capacitação no local de trabalho. A pesquisa revela que 140 

(97,22%) já participaram de capacitação. De acordo com Schnetzler (2000) relata 

que quando os profissionais participam de cursos para qualificação ou 

aperfeiçoamento, ele contribui para o seu desenvolvimento e a realização 

profissional. 

Nota-se que 99 (68,75%) dos agentes comunitários de saúde têm em suas 

micro áreas famílias cadastradas em área de situação risco e 45 (31,25%) não 

possui área de risco. De acordo com Silva e Menezes (2008) quando o agente 

comunitário de saúde tem em sua micro área de risco, eles apresentam fatores 

predisponentes para a síndrome do esgotamento profissional. 

 

 

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Estudos encontrados em banco de artigos de produção científica sobre a 

síndrome de Burnout em profissionais da atenção primária ainda são escassos, mas 

ainda insuficientes quando são com os agentes comunitários de saúde.  Portanto, 

são necessárias novas pesquisas com os profissionais da ESF principalmente entre  

os agentes comunitários de saúde para que esse fenômeno seja bem mais 

conhecido e identificado o mais rapidamente dentro das instituições de saúde 

evitando maiores danos ao trabalhador. 

No presente estudo com os agentes comunitários de saúde no município de 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, diante da Síndrome de Burnout, obteve a prevalência 

de 34,72% (tabela 05) e os que apresentaram predisposição para desenvolver a 

síndrome foram de 49,30% (tabela 06). Tais prevalências poderiam ser reduzidas se 

fossem consideradas as variáveis com significância estatística ligada ao 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout, ou seja: maior grau de escolaridade (fator 

de risco) e quando o profissional já faltou alguma vez durante suas atividades 

laborativas (fator de proteção). Caso a jornada de trabalho dos agentes comunitários 

de saúde fosse flexibilizada ou reduzida e sua seleção priorizasse indivíduos com 

escolaridade semelhante ou não muito diferente a da população da área adscrita, 

poderia haver uma redução na prevalência da síndrome. 

Os resultados apresentados nesse trabalho devem ser considerados com 

cautela, pois existem uma série de dificuldades nas avaliações de síndrome 

psíquicas para se obter um diagnóstico preciso, pois elas em sua maioria, não se 

ajustam em um quadro clínico e/ou apresentam sinais mal caracterizados ou 

inaparentes, impossibilitando em quantificar o dano. 

Em levantamentos bibliográficos já vistos observam-se que quanto maior for à 

escolaridade maior o fator de risco para a Síndrome de Burnout. Porém observa-se 

que quanto maior o nível de instrução, maior é o nível intelectual do indivíduo, 

aumentando os riscos para os fatores estressantes. Talvez a seleção de indivíduos 



com menor grau de instrução facilite a identificação e atuação na comunidade de 

atuação, sob os aspectos de cultura, linguagem e costumes próprios. Desse modo, é 

necessário que o agente de saúde apresente um grau de escolaridade adequado 

para sua atuação e o mais também próximo possível ao da comunidade para atuar 

nesse novo papel, bem mais compreensivo e abrangente. 

Considerando que algumas condições de trabalho são prejudiciais para o 

exercício da profissão, e a constatação que a síndrome de Burnout ocasiona 

prejuízos ao indivíduo e à instituição de saúde e consequentemente pode 

comprometer a qualidade dos serviços prestados, torna-se necessário que as 

instituições busquem formas de elaboração de estratégias de enfrentamento 

organizacionais e individuais de intervenção sobre o profissional, sendo as mais 

citadas em literaturas: modificação do problema ou situação causadora de estresse. 

Por exemplo: criar uma adequada infraestrutura de trabalho com ambiente agradável 

e humanizado; o apoio em práticas religiosas; a busca de suporte emocional; 

incentivo a educação permanente e supervisão dos profissionais de modo a 

minimizar possíveis danos. Definidas as estratégias de enfrentamento, busca-se a 

prevenção de novos casos e a recuperação dos agentes de saúde já acometidos 

pela Síndrome de Burnout, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados 

das instituições de saúde a população. 

Dessa maneira, este estudo pretende com os resultados encontrados, 

apresentar um importante elemento de reflexão aos profissionais da atenção 

primária, sendo um objeto de estudo, servindo como ponto de apoio, acerca das 

possíveis causas do desenvolvimento da síndrome de Burnout, sendo um problema 

de cunho psicológico ocupacional de caráter crônico. 
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9. APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Este estudo tem como objetivos:  

Geral: avaliar a magnitude da Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de 

Saúde que atuam na ESF do município de Cachoeiro de Itapemirim-ES. 

Específicos: estimar a prevalência e dimensões de Síndrome de Burnout (exaustão 

emocional, desumanização e realização pessoal) em Agentes Comunitários de 

Saúde no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES e Identificar fatores associados 

à existência de Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de Saúde. 

 

A Síndrome de Burnout é uma alteração da pessoa provocada por tensões no local 
de trabalho.  

 

O título do estudo é “PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT E FATORES 
ASSOCIADOSEM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES”. 

 

Esta pesquisa é de responsabilidade de um grupo de pesquisa pertencente ao 
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá.  

Farão parte do estudo os profissionais de saúde agentes comunitário de saúde 
atuantes nas Estratégias Saúde da Família na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-
ES que aceitarem livremente participar da pesquisa.  

 

Sua participação compreenderá:  

- Aceitar participar da pesquisa, confirmando o aceite do termo de consentimento,  

- Realizar o preenchimento do formulário da pesquisa;  

 

Este estudo implica apenas na disponibilidade de tempo para responder o 
questionário.  



Ressaltamos que a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá 
alterar sua condição profissional na Secretaria Municipal de Saúde do município e 
você poderá desistir em qualquer momento. Para fins de pesquisa os pesquisadores 
garantem que seu nome será preservado e que nenhum dado sobre sua pessoa ou 
do conteúdo individual da sua participação será divulgado.  

Dúvidas sobre o aspectos éticos da pesquisa entre em contato pelos telefones com 
os pesquisadores ou com o Comitê de Ética da universidade Estácio de Sá no 
Campo Centro I – 22º andar, telefones (21) 3231-6139, e-mail: 
cep.unesa@estacio.br.  

 

Pesquisador responsável: Marcelo Costa Vicente - CPF: 092.643.497-74. 

Telefone: (28) 3558-1853 e (28) 99956-9990. 

E-mail: enfmarcelovicente@hotmail.com 

 

Pesquisadores associados:  

Prof. Dr. Arlindo José Freire (21) 3231-6044 e (21) 99911-9955 

 

Concordo que fui informado (a) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e 
detalhada.  

Fui informado (a) da garantia de receber resposta a qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos; da liberdade de tirar meu consentimento, a qualquer momento, e da 
garantia de que não serei identificado(a) quando da divulgação dos resultados e que 
as informações obtidas serão utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao 
presente projeto de pesquisa. 

 

Data: ___/___/______ 
 
 
 
 

_________________________ 
Assinatura do pesquisador 

_________________________ 
Agente Comunitário de Saúde 

 

 

mailto:cep.unesa@estacio.br.
mailto:enfmarcelovicente@hotmail.com


APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO 

DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 
1) Idade 
(  ) 8 a 23 anos 
(  ) 24 a 29 anos 
(  ) 30 a 35 anos 
(  ) 36 a 41 anos 
(  ) Acima 42 anos 
 
2) Sexo 
(  ) Masculino 
(  ) Feminino 
 
3) Estado civil 
(  ) Solteiro (a)  
(  ) Casado (a)  
(  ) Com companheiro (a)  
(  ) Divorciado (a) 
(  ) Viúvo (a) 

4) Escolaridade  
(  ) Ensino Fundamental 
(  ) Ensino Médio Completo 
(  ) Superior 
 
5) Religião 
(  ) Sem religião 
(  ) Católico 
(  ) Protestante 
(  ) Outro: __________ 
 
6) Tipo de vínculo empregatício 
(  ) Contrato temporário 
(  ) Efetivo 
 
7) Considera satisfatório o salário que recebe na ESF? 
(  ) Sim  
(  ) Não 
 
Carga horária efetiva total de trabalho  
________ 
 
8) Qual a média de tempo que trabalha na ESF? 
(  ) 1 ano a 1 ano e meio 
(  ) 2 anos  
(  ) 2 anos a 2 anos e meio 



(  ) 3 anos  
(  ) 3 anos a 3 anos e meio 
(  ) 4 anos 
(  ) 4 anos a 4 anos e meio 
(  ) 5 anos a mais 
 
9) Fez algum curso de capacitação enquanto está nas atividades da ESF? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
10) Você faltou o trabalho nesse período que atua na ESF? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
11) Possui população cadastrada morando em micro área de risco? 
(  ) Sim 
(  ) Não  
 
12) Faz uso de algum medicamento, como calmante, tranquilizante ou 

antidepressivo? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C 
 
 
 

ESCALA DE CARACTERIZAÇÃODO BURNOUT (ECB) 
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EXAUSTÃO EMOCIONAL 

01) Sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho.      
02) Trato alguns pacientes com distanciamento.      
03) Eu me sinto frustrado com meu trabalho.      
04) Meu trabalho afeta negativamente minha saúde física.      
05) Trato alguns paciente com indiferença, quase de forma mecânica.      
06) Sinto que a carga emocional do meu trabalho é superior aquela 
que posso suportar. 

     

07) Sinto que alguns pacientes são meus “inimigos”.      
08) Meu trabalho me faz sentir como se eu estivesse num beco sem 
saída. 

     

09) Meu trabalho me faz emocionalmente exausto.      
10)Enfureço-me com alguns pacientes.      
11) Eu me sinto desanimado com meu trabalho.      

 
DESPERSONALIZAÇÃO 

12) Acho que estou trabalhando demais no meu emprego.      
13) Sinto que desagrado a alguns pacientes.      
14) Sinto-me desesperado com meu trabalho.      
15) Meu trabalho me exige o mais do que eu posso dar.      
16) Perco a paciência com alguns pacientes.      
17) Acho que meu trabalho parece sem sentido.      
18) Meu trabalho afeta negativamente meu bem estar psicológico.      
19) Trato alguns pacientes com cinismo.      
20) Eu me sinto inútil com meu trabalho.      
21) Meu trabalho me faz sentir como se estivesse no limite das 
minhas possibilidades. 

     

 
REALIZAÇÃO PESSOAL 

22) Eu me sinto identificado com meu trabalho.      
23) Meu trabalho me faz sentir como se estivesse “num beco sem 
saída”. 

     

24) Quando me levanto pela manhã sinto cansaço só de pensar que 
tenho que encarar mais um dia de trabalho. 

     

25) Trato alguns pacientes com frieza.      
26) Eu me sinto sugado com meu trabalho.      
27) Eu me sinto desiludido com meu trabalho.      
28) Eu me sinto saturado com meu trabalho.      
29) Evito o contato com alguns pacientes.      
30) Eu me sinto desgastado com meu trabalho      
31) Sinto-me emocionalmente vazio com meu trabalho.      
32) Sinto-me infeliz com meu trabalho.      
33) Fico de mal humor quando lido com alguns pacientes.      
34) Eu me sinto cheio de energia para trabalhar.      

 


