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O mar perde o valor 

Opaco é o fim do mundo 

Pra qualquer navegador 

Que perde o oriente 

E entra em espirais 

E topa pela frente 

Um contigente  

Que ele já deixou pra trás 

Os soluços dobram tão iguais 

Seus rivais, seus irmãos 

Seu navio carregado de ideais 

Que foram escorrendo feito grãos 

As estrelas que não voltam nunca mais 

E um oceano pra lavar as mãos” 

Edu Lobo – Chico Buarque 
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RESUMO 

 

Altas prevalências de doenças mentais são descritas entre médicos, dentre elas a Síndrome de 

Burnout. A Síndrome de Burnout caracteriza-se por esgotamento profissional. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a prevalência de Síndrome de Burnout entre médicos atuantes na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município do Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Trata-se de 

um estudo transversal envolvendo 162 médicos. Foi utilizada a Escala de Caracterização de 

Burnout, validada por Tamayo e Tróccoli, composta por itens que avaliam a exaustão 

emocional, desumanização e decepção no trabalho. A maioria dos participantes era do sexo 

feminino (68,2%), com idade (média) de 38 anos. Apesar de não haver consenso na literatura 

para o diagnóstico de síndrome de Burnout, utilizou-se como definição a presença de alto 

nível em pelo menos uma das três dimensões, deste modo, em nossa amostra obtivemos a 

prevalência de 42,7%. Conclui-se que a prevalência da Síndrome entre os médicos atuantes na 

ESF foi alta. 

Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade; esgotamento profissional; saúde do 

trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

High prevalence of mental disorders among physicians are described as Burnout Syndrome. 

The aim of this study was to evaluate the prevalence of Burnout Syndrome among physicians 

in Family Health Strategy (FHS) in Rio de Janeiro (RJ), Brazil. This is a cross-sectional study 

involving 162 physicians. Scale was used for characterization of Burnout, composed of items 

that assess emotional exhaustion, disappointment and dehumanization, validated by Tamayo 

and Tróccoli. Most participants were female (68.2%), age (mean) of 38 years. The prevalence 

of burnout syndrome was 42.7% (High levels of at least one component of the syndrome). We 

conclude that the prevalence of the syndrome among physicians working in the FHS was 

high. 

Keywords: Family Medicine and Community; burnout; Worker's Health. 
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INTRODUÇÃO 

Independente do tipo de profissão exercida, o trabalho tende a ocupar uma parcela 

considerável do tempo de cada indivíduo, o que nem sempre leva a realização pessoal, 

podendo inclusive gerar problemas desde insatisfação até exaustão (Trigo et al., 2007; 

Dejours, 1992).  

No ambiente de trabalho é possível à identificação de estímulos que podem exercer 

papel negativo na saúde do trabalhador. Estímulos psicossociais (que envolvem sentimentos 

de perda, medo ou ira entre outros) e físicos (provenientes do ambiente externo tais como 

acidentes, fome, ruídos, frio ou calor intensos e/ ou persistentes dentre outros), por vezes, 

levam ao que Folkman et al. (1986) definiram como coping no trabalho, sendo compreendido 

como “esforços cognitivos e comportamentais que mudam constantemente que se 

desenvolvem para responder às demandas específicas externas e/ ou internas avaliadas como 

excessivas para os recursos do indivíduo” podendo levá-lo ao adoecimento (p.993).  

Profissões de caráter assistencial como a de médicos, professores, militares, 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogo dentre outros, tendem a desenvolver algum tipo de 

transtorno mental ou emocional relacionado ao trabalho e uma das consequências de se 

desempenhar essas tarefas seria a possibilidade de desenvolver Síndrome de Burnout (SB) 

(Benevides-Pereira, 2002; Gil-Monte & Peiró, 1997). 

A elevada prevalência do estado de estresse, definido como estado de tensão do 

organismo que se instalou frente a qualquer agente que ameace seu equilíbrio ou integridade 

(Selye, 1965), por vezes pode progredir para o que se caracteriza como a Síndrome de 

Burnout (Campos et al, 2010). Em 1974 a expressão Staff burnout foi criada por Freudenberg 

para descrever uma “síndrome composta por exaustão, desilusão e isolamento em 

trabalhadores da saúde mental” (Trigo et al., 2007). Maslach & Jackson (1981) a definiram 

como uma síndrome psicológica em resposta a estressores interpessoais crônicos presentes no 

ambiente de trabalho. Tamayo e Tróccoli (2002) descrevem o Burnout como “uma 

experiência subjetiva interna que gera sentimentos e atitudes negativas no relacionamento do 

indivíduo com seu trabalho”, o que prejudica o desempenho profissional gerando altos 

índices de absenteísmo, abandono do emprego e baixa produtividade. É uma condição que é 

rotineiramente relacionada a profissões que envolvam situações de extrema responsabilidade 
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e precisão (Felton, 1998). Vale ressaltar que a Síndrome de Burnout não se refere a qualquer 

tipo de estresse, mas uma situação extrema onde não se dispões de energia para se realizar as 

atividades laborais (Benevides-Pereira, 2010a). 

Entre médicos, uma elevada prevalência de doenças mentais tem sido relatada e 

dentre elas a depressão, o estresse e o burnout, vem sendo estudadas com certo destaque 

(Nogueira-Martins, 1996; Nogueira-Martins, 2002). A natureza do serviço médico, o 

desprestígio da profissão, os baixos salários, as múltiplas jornadas de trabalho, as más 

condições de trabalho, a difícil relação médico-paciente e a perda de autonomia, vêm sendo 

apontados como fatores responsáveis ou desencadeantes de alguns distúrbios emocionais 

(Nogueira-Martins, 2004). Estudos demonstraram que, dependendo da especialidade, o 

acometimento de médicos pela Síndrome de Burnout varia entra 40 e 70% (Trigo et al., 

2007). Dentre os profissionais da Atenção Primária (AP), um estudo mexicano demonstrou a 

prevalência da síndrome em 47,16% dentre esses profissionais enquanto um estudo espanhol 

evidenciou burnout em 85% dos médicos da AP (Martinez, 1997; Munhoz et al., 2003; Trigo 

et al., 2007). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é descrita como uma das propostas do 

Ministério da Saúde na tentativa de reorganizar a AP. Surgiu em 1994, com a denominação de 

Programa de Saúde da Família, e vem sendo implantada no Brasil como importante estratégia 

de mudança do modelo assistencial. Teve como proposta inicial levar os serviços de saúde até 

a periferia dos municípios, pautada nas diretrizes e nos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (Brasil, 2001). Este novo modelo de atenção implica em mudanças gradativas nas 

relações de trabalho, uma vez que passa a utilizar a promoção de saúde num ambiente onde 

prevalece uma visão curativa e um olhar voltado para a doença (Bagatini et al., 2006). 

Objetiva prestar uma atenção intergral, regionalizada e hierarquizada à saúde das famílias em 

seu território (Brasil, 2001).  

 O município do Rio de Janeiro vem passando por importantes e significativas 

mudanças relacionadas à AP. Nos últimos quatro anos, este município deixou de ter o título 

de pior capital brasileira em cobertura de Saúde da família, com apenas 3,5% da população 

coberta, para atingir a marca de 40,6% de cobertura em dezembro de 2012 (SMSDCRJ, 

2012). 
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Por ser um modelo de saúde em franca expansão e onde “o profissional médico é 

considerado um recurso crítico” (Campos, 2005), a formação de recursos humanos na área 

ainda é bastante inexpressiva. Nesse sentido, os profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde entre outros) atuantes na ESF, por 

trabalharem inseridos na comunidade e sendo referência de atenção à saúde na sua área 

adscrita de atuação, passam a desenvolver atividades e responsabilidades para as quais nem 

sempre foram preparados ou capacitados, desencadeando problemas não apenas para o 

trabalhador como também à instituição empregadora (Machado, 2002; Campos, 2005).   

A partir desta revisão foram identificados inúmeros estudos sobre a prevalência da 

SB em diversas especialidades médicas, fato não observado especificamente na medicina de 

família e comunidade (MFC), apesar de relatos da alta prevalência entre médicos de família e 

comunidade (MFCs), evidenciando necessidade de mais pesquisas entre estes profissionais 

(Soler et al., 2008). Deste modo, a realização deste estudo teve como objetivo principal 

investigar a prevalência da SB em médicos atuantes na ESF no município do Rio de Janeiro. 

Com os resultados obtidos nesta investigação, espera-se contribuir para um maior 

conhecimento sobre esta síndrome e sua implicação para e estruturação da AP na realidade do 

município do Rio de Janeiro. 

Para atender a este propósito, este trabalho está estruturado em seis capítulos. No 

primeiro capítulo, a síndrome de burnout (variável critério do estudo) é apresentada, 

abordando-se seus principais conceitos, processos de desenvolvimento, principais 

instrumentos de mensuração e finaliza citando algumas estratégias de prevenção e intervenção 

no burnout. 

O segundo capítulo, faz um breve relato sobre a AP no Brasil, desde a criação do 

SUS à ESF. 

O terceiro capítulo é sobre a saúde do profissional de saúde e aborda quais os 

possíveis agentes estressores ligados ao desenvolvimento da SB no MFC. 

Os objetivos do estudo são descritos no quarto capítulo, enquanto o quinto capítulo 

dedica-se a metodologia empregada no mesmo. 
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No sexto capítulo apresentaremos os resultados desta dissertação, em formato de 

artigo. A nosso ver, essa modalidade é muito mais prática e objetiva que o modelo de 

dissertação tradicional, uma vez que propicia uma divulgação mais prática e rápida dos 

resultados obtidos. O artigo está compilado dentro da formatação exigida do periódico 

científico de escolha para envio e posterior publicação, em caso de aceite.  
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1. Síndrome de Burnout 

1.1 Considerações sobre a Síndrome de Burnout 

A literatura existente a cerca da síndrome de burnout, evidencia a existência de 

outras denominações para a síndrome, tais como: A Síndrome do Assistente Desassistido 

(Portero & Ruiz, 1998), pela baixa consideração desprendida ao trabalhador de serviços 

assistenciais; A Síndrome do Cuidador Descuidado (Gonzales, 1995) em menção ao descuido 

do profissional de ajuda consigo mesmo e por vezes a palavra “esgotamento” está diretamente 

relacionada ao adjetivo “profissional” (Schaufeli & Salanova, 2007).  

Termo utilizado inicialmente por Bradley em 1969, obteve a partir do artigo de 

Freudenberger (1974) denominado Staff burnout a descrição de uma síndrome composta por 

exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores de saúde mental (Schaufeli e Enzmann, 

1998; Trigo et al., 2007). É caracterizado por Maslasch & Jackson (1981) como um conjunto 

de sinais e sintomas compostos de aspectos multidimensionais em resposta ao estresse laboral 

crônico, envolvendo três fatores principais a saber: exaustão emocional, despersonalização e 

redução da realização pessoal. Tamayo e Trócoli (2009) relatam que as manifestações da 

Síndrome de Burnout “incluem perda progressiva do idealismo, da energia, da satisfação, e 

do comprometimento no trabalho e indica a presença de um autoconceito negativo e atitudes 

desfavoráveis em relação ao trabalho e às pessoas que se encontram dentro do ambiente 

laboral”. 

Mais recentemente, as repercussões dos efeitos do trabalho sobre o trabalhador, a 

instituição e as implicações de possíveis desequilíbrios sobre a qualidade dos serviços 

prestados, o que afetaria o lucro das empresas, vem ganhando bastante relevância. Fato que 

segundo Benevides-Pereira (2010a) levou o “burnout a ter protagonismo no mundo laboral 

na medida em que veio explicitar grande parte das consequências do impacto das atividades 

ocupacionais no trabalhador e desta na instituição”. 

O Burnout é considerado um problema no mundo profissional da atualidade, pois 

apresenta consequências tanto para o indivíduo quanto para organização na qual estão 

inseridos e para os usuários de seus serviços. O burnout afeta diretamente a produtividade 

ocasionando redução de lucros devido ao aumento do absenteísmo e rotatividade profissional, 

(Trigo et al., 2007; Trindade, 2007; Martinez, 1997). 
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Para Benevides-Pereira (2010b) o conhecimento da SB possui importância não 

apenas a classe profissional de maior risco de incidência, mas aquelas que desenvolvem suas 

atividades na área de segurança no trabalho: médicos do trabalho, psiquiatras e psicólogos.   

No Brasil mesmo com pouca pesquisa a respeito e falta de conhecimento por muitos 

profissionais, o Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, aprovou o Regulamento da 

Previdência Social que trata dos agentes patogênicos causadores de Doenças Profissionais, 

reconhecendo o burnout como risco ocupacional e sinônimo de Esgotamento (Z73.0.) 

(Benevides-Pereira, 2010a; Trigo et al., 2007). Este decreto também orienta que durante o 

afastamento o percentual relativo ao Fundo de Garantia continue sendo depositado e outorga a 

estabilidade no emprego de um ano, fato que não ocorre quando o paciente é afastado por 

estresse ou depressão.  

O burnout diagnosticado deve ser abordado como evento sentinela, indicando 

possíveis intervenções no ambiente de trabalho assim como medidas de suporte ao 

trabalhador. (Trigo et al., 2007; Benevides-Pereira, 2001; Brasil, 2001). Segundo Benevides-

Pereira (2004) até o ano de 2004 se conhecia apenas um caso de afastamento por burnout. No 

anuário estatístico da previdência social em 2011 a única referência à afastamento 

ocupacional por stress está relacionada ao CID F43 (reações ao “stress” grave e transtornos de 

adaptação) com 6.002 casos e dentre estes 3.217 pessoas possuíam carteira de trabalho 

assinada. Não se teve nenhuma referência a afastamento por burnout em 2011 o que pode 

levar ao pressuposto do pouco conhecimento dos profissionais da área de segurança no 

trabalho o pouco conhecimento sobre à síndrome. 

1.2 Processo de desenvolvimento da Síndrome de Burnout 

A SB dá-se a partir de uma excessiva e prolongada exposição a situações de estresse 

no ambiente de trabalho (fadiga crônica).  Para seu diagnóstico e com base em possíveis 

etiologias da síndrome, existem quatro concepções teóricas: clínica, sociopsicológica, 

organizacional, sociohistórica (Murofuse et al, 2005).  

Na concepção clínica a SB é definida como conjunto de sintomas (baixa auto estima, 

fadiga emocional e física, falta de entusiasmo pelo trabalho e pela vida, sentimento de 

impotência e inutilidade) decorrente da atividade laboral, podendo levar “o profissional à 

depressão e até mesmo ao suicídio” (Benevides-Pereira 2010a). Esta concepção teórica 
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desenvolvida por Freudenberger apresenta uma visão unidimensional da síndrome 

relacionando-a a atividade laboral por características do próprio indivíduo. Está concepção, 

devido seu caráter individualista, foi progressivamente abandonada, e a dimensão social 

passou a ser incluída (Benevides-Pereira, 2010a). 

O burnout apresentado como consequência a um desajuste entre as expectativas do 

trabalhador e os interesses da instituição é apresentado na concepção organizacional, onde os 

agentes estressores organizacionais desencadeiam o processo de burnout. Nesta concepção as 

dimensões apresentadas na síndrome (exaustão emocional, despersonalização e baixa 

realização profissional) seriam estratégias de enfrentamento e os agentes estressores 

organizacionais os desencadeadores do burnout (Benevides-Pereira, 2010a). 

A concepção sócio-histórica prioriza a saciedade atual, cada vez mais individualista e 

competitiva, relaciona o burnout a um conjunto de características psicológicas que 

demonstram o perfil de uma sociedade, mas do que fatores pessoais ou institucionais 

(Benevides-Pereira, 2002). Sendo assim profissões de cunho comunitário que são voltadas 

para ajuda e desenvolvimento do cidadão seriam incompatíveis com os valores da sociedade 

atual. Para Benevides-Pereira (2010a) “o burnout apresenta-se em pessoas normais, em geral 

entusiastas e idealistas, que no contato com o mundo profissional vão mudando seu modo de 

ser e apresentando transtornos que acabam por interferir em nível pessoal, social e 

institucional”. 

A concepção mais utilizada, em estudos atuais, é a sociopsicológica, onde às 

características individuais associadas as do ambiente e do trabalho proporciona o surgimento 

de fatores multidimensionais da síndrome (Trigo et al., 2007): exaustão emocional (EE), 

distanciamento afetivo (despersonalização – DE) e baixa realização profissional (RP) 

(Cherniss, 1980a; WHO, 1998). Para Tamayo e Tróccoli (2009) a exaustão emocional é 

definida como “uma resposta ao estresse ocupacional crônico, caracterizada por sentimentos 

de desgaste físico e emocional”. É considerada como principal evento da síndrome e sua 

manifestação mais óbvia (Malasch et al., 2001). O indivíduo sente que está sendo muito 

exigido e pouco valorizado. Os reflexos dos efeitos de demandas organizacionais e 

individuais ocasionam sentimentos como: desesperança, raiva, solidão, fraqueza, preocupação 

etc.(Tamayo e Tróccoli, 2009; Cordes e Dougherty, 1993).  
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Wright e Cropanzano (1998), em uma amostra com 52 assistentes sociais evidenciou 

que a exaustão emocional apresenta uma ligação direta com a rotatividade voluntária (desejo 

de empregada de desligar-se da instituição empregadora) e inversa à satisfação no trabalho. 

Demonstra que a síndrome não apenas tem efeitos nocivos ao indivíduo como também a 

instituição na qual este está inserido, já que a rotatividade profissional gera demanda de 

recursos humanos nem sempre disponíveis.  

O distanciamento afetivo também denominado de despersonalização, desumanização 

ou cinismo, representa o componente de contexto interpessoal,desencadeando uma sensação 

de alienação em relação aos outros, sendo sua presença desagradável e indesejada (Cherniss, 

1980b; WHO, 1998). Por desencadear atitudes negativas onde prevalece o endurecimento 

afetivo, ocorre o que Maslach chama de “coisificação” da relação (Maslach et al., 2001). Em 

profissões de caráter assistencial, que atuam na lógica da continuidade do cuidado e baseado 

no fortalecimento do vínculo entre prestador de serviço e cliente, este componente pode 

implicar em sérios riscos para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade (Maslach et al., 

2001).  

A baixa realização profissional, descrita como sentimento de insatisfação com as 

atividades laborais, de incompetência e perda de motivação, é considerada uma dimensão de 

auto avaliação é traduzida pela sensação de que não se tem valor e muito pouco se alcança, 

baixa motivação e desejo de abandonar o trabalho (Maslach et al., 2001; Benevides-Pereira, 

2001). Tais sentimentos afetam negativamente a capacidade produtiva do trabalhador. 

Segundo Benevides-Pereira (2010) ainda não há um consenso sobre o 

desenvolvimento da síndrome. Vários modelos tentam explicar seu desenvolvimento e mesmo 

que alguns pesquisadores concordem que as dimensões ocorram simultaneamente, a maioria 

dos estudos às colocam como resultado de um processo cronológico. Dentre os modelos 

apresentaremos os mais citados em literatura nacional. São eles: O modelo de Golembiewki, 

Munzerider e Carter (1983), Leiter (1993) e Gil-Monte, Pieró e Valcárcel (1998). 

 O modelo de Golembiewki, Munzerider e Carter (1983) é baseado na divisão das 

pontuações entre “altas” e “baixas” das três dimensões da síndrome, o que resultou em oito 

fases do desenvolvimento do burnot. Aponta como primeira dimensão a se desenvolver e 
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como desencadeadora da síndrome a despersonalização, fato que não reproduz o que tem sido 

observado nos demais modelos (Leiter,1993; Benevides-Pereira, 2010a). 

A despersonalização levaria a diminuição da realização profissional e a exaustão 

emocional seria uma resposta tanto à alta despersonalização quanto a baixa realização 

profissional (Golembiewski et al., 1983). Várias são as críticas a este modelo, porém o fato de 

ter sido realizado em profissionais da indústria dificulta sua reprodução a profissões de caráter 

assistencial (Benevides-Pereira, 2010a). 

 

 

 

Fig. 1: Modelo de Golembiewski, Munzerider & Carter (1983). 

 

Analisando o modelo de Leiter (1993) observa-se que a exaustão emocional 

desenvolvida a partir da carga de trabalho e suas exigências seria o primeiro elemento a se 

manifestar.  

Sendo resposta a um estado de estresse prolongado levaria a um distanciamento 

afetivo, podendo ser destinado tanto a clientes quanto ao trabalho dependendo do tipo de 

profissão, de caráter assistencial ou não, levando ao desenvolvimento da segunda dimensão da 

síndrome a despersonalização.  

A reduzida realização profissional seria fruto de uma percepção de trabalho 

ineficiente decorrente de desinteresse e descaso (Leiter e Maslach, 1988).  

Neste modelo a escassez de recursos pessoais e/ ou institucionais interfere tanto no 

desenvolvimento da despersonalização quanto na baixa realização pessoal (Benevides-Pereira, 

2010a). 
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Fig. 2: Modelo de Leiter (1993). 

 

O Modelo de Gil-Monte, Pieró e Valcárcel (1998), também denominado interativo, é 

um modelo de quatro fases que se inicia na presença de estressores. Uma vez percebido o 

estado de estresse, estratégias de enfrentamento atuariam como elementos mediadores do 

desenvolvimento ou não da síndrome. Neste modelo a exaustão emocional 

concomitantemente a baixa realização pessoal levariam a desumanização (Benevides-Pereira, 

2010a). 
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Fig. 3: Modelo Interativo de Gil-Monte & Peiró (1997). 

 

As causas da SB são multifatoriais. Segundo Benevides-Pereira (2010a) inúmeros 

estudos tem sido realizados com intuito de identificar variáveis que mediadores ou 

facilitadores do desencadeamento do burnout. Trata-se da combinação de características 

pessoais, do trabalho e da organização agindo como facilitadores ou inibidores do processo de 

estresse que irá dar lugar ao burnout. O quadro abaixo esquematizado por Benevides-Pereira 

(2002) faz um apanhado de características identificadas por diversos autores (Benevides-

Pereira, 2002; Codo & Menezes, 1999; Firth, 1985; Gil-Monte & Peiró, 1997; Maslach, 

Schaufeli & Leiter, 2001). 
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Quadro 1: Resumo esquemático dos mediadores, facilitadores e/ ou desencadeadores do 
burnout segundo Benevides-Pereira (2004). 

 

Uma grande variedade de sintomas é atribuída à Síndrome de Burnout, sendo estes 

divididos em: físicos, psíquicos, comportamentais e defensivos. Deve-se considerar que as 

causas e os sintomas não são universais e o grau de manifestação depende das características 

da pessoa e das circunstancias em que se encontra (Benevides-Pereira, 2001). Cabe ressaltar 

que o desenvolvimento da síndrome está intimamente ligado ao ambiente de trabalho e da 

relação do indivíduo com o mesmo (Benevides-Pereira, 2002). 
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Sintomatologia de Burnout 

Físicos Comportamentais 

Fadiga constante e progressiva Negligência ou excesso de escrúpulos 

Distúrbios do sono Irritabilidade 

Dores musculares ou osteo-musculares Incremento da agressividade 

Cefaléias, enxaquecas Incapacidade para relaxar 

Perturbações gastrointestinais Dificuldade na aceitação de mudanças 

Imunodeficiência Perda de iniciativa 

Transtornos cardiovasculares Aumento do consumo de substâncias 

Distúrbios do sistema respiratório Comportamento de alto-risco 

Disfunções sexuais Suicídio 

Alterações menstruais  

 

 

Psíquicos Defensivos 

Falta de atenção, de concentração Tendências ao Isolamento 

Alteração de memória Sentimento de Onipotência 

Lentificação do pensamento Perda de interesse pelo trabalho (ou 

até pelo lazer) 

Sentimento de alienação Absenteísmo 

Sentimento de solidão Ironia, cinismo 

Impaciência  

Sentimento de insufuciência  

Baixa auto-estima  

Labilidade emocional  

Dificuldades de auto-aceitação  

Astenia, desânimo, disforia, depressão  

Desconfiança, paranóia  

Fig. 4: Resumo esquemático da Sintomatologia de Burnout (Benevides-Pereira , 2010a). 
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1.3 Mensuração do Burnout 

Atualmente apesar do crescente volume de estudos e interesse de pesquisadores a 

cerca da SB, aspectos importantes para a compreensão deste fenômeno, tais como sua 

mensuração ainda continuam sem solução (Tamayo & Tróccoli, 2009). 

Gil-Monte & Peiró (1997) descrevem três instrumentos frequentemente utilizados 

para avaliar o Burnout: o Staff Burnout Scale for Health Professionals (SBS-HP) de Jones 

(1980); o Burnout Measure (BM) de Pines & Aronson (1988) e o Malasch Burnout Inventory 

(MBI) de Maslach & Jackson (1986). 

O SBS-HP de Jones (1980) é um questionário de concordância de 6 pontos tipo 

Likert, composto por 30 itens dos quais 20 avaliam a Síndrome de Burnout e 10 

correspondem a escala de sinceridade de resposta à avaliação de estresse. A análise da 

estrutura fatorial do SBS-HP indicou a existência dos fatores: insatisfação laboral, tensão 

psicológica e interpessoal, doença e tensão e a falta de relação profissional com os pacientes. 

O conjunto total da escala é representado como um único fator representativo dos aspectos 

cognitivos, afetivos, comportamentais e psicofisiológicos da síndrome, devido representarem 

alta correlação entre si (Tamayo & Tróccoli, 2009). 

O BM de Pines & Aronson (1988) é um instrumento composto de 21 itens 

distribuídos em uma escala Likert tipo sete (variando de nunca a sempre) buscando avaliar 

esgotamento físico, esgotamento emocional e esgotamento mental. Os escores dessas 

subescalas são combinados em uma única pontuação que informa o grau de burnout em que o 

indivíduo se encontra. Entretanto, vários itens da escala podem ser considerados sinônimos ou 

antônimos, aliado ao fato da síndrome ser classificada como um simples esgotamento, 

deixando-se de lado os componentes abordados por outros instrumentos (Tamayo & Tróccoli, 

2009). 

O Maslach Burnout Inventory (MBI) é o instrumento mais utilizado para mensuração 

da Síndrome (Tamayo e Tróccoli, 2009) e estabeleceu a definição operacional padrão da 

síndrome (Gil-Monte & Pieró, 1997) ao avaliar fatores como exaustão emocional, 

despersonalização e realização pessoal. Além disso, o MBI pode ser aplicado independente 

das características ocupacionais e origem da amostra.  
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A necessidade de adaptação de instrumentos à população a ser estudada, bem como 

os estudos de validação, fazem-se necessários. No Brasil vários autores adaptaram e 

validaram o MBI, sendo os mais citados em revisões e bases de dados o Lautert (1997), 

Tamayo (1997, 2003) e Carlotto & Câmara (2004).  

Lautert (1997) desenvolveu uma versão do MBI junto a uma amostra de 341 

enfermeiras de dois hospitais universitários. Esse instrumento apresenta os seguintes fatores: 

Desgaste Emocional, Despersonalização e Incompetência. Lautert alterou a denominação de 

dois dos fatores do MBI: Desgaste Emocional em lugar de Exaustão Emocional e 

Incompetência em vez de Realização Pessoal.  

Tamayo (1997; 2003) em estudos com amostras de 229 enfermeiras e 290 

profissionais da saúde, respectivamente, conseguiu replicar a estrutura tri-fatorial do MBI, 

mas com índices relativamente baixos quanto à consistência interna para dois dos fatores: 

Despersonalização e Realização Pessoal.  

Carlotto e Câmara (2004), com uma amostra de 563 professores, também verificaram 

a mesma estrutura tri-fatorial. Mas, apesar dos fatores Exaustão Emocional e Realização 

Pessoal terem melhorado a sua consistência interna, o fator Despersonalização apresentou um 

índice muito baixo. 

Em 2009, Tamayo e Troccóli construíram e validaram a Escala de Caracterização do 

Burnout (ECB). A ECB foi concebida para uso junto a diferentes profissionais (profissionais 

de saúde, professores, policias, terapeutas, entre outros). Além disso, a ECB trabalha com 

uma perspectiva multifatorial que lhe permite considerar aspectos mais específicos e delimitar 

o fenômeno com maior precisão. A ECB apresenta um maior número de itens por fator e 

índices de consistência muito superiores aos alcançados por outros instrumentos adaptados.  

Deste modo, optou-se por utilizar neste estudo este instrumento, por se tratar de 

escala adaptada à cultura brasileira e por seus fatores apresentarem qualidades psicométricas 

superiores a outras versões brasileiras do Maslach Burnout Inventory, garantindo clareza e 

compreensão após análise semântica, mesmo com trabalhadores do estrato de menor 

habilidade ou grau de escolaridade, bem como a retirada de itens confusos ou ambíguos.  
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1.4 Prevenção e Intervenção no Burnout 

Segundo Garrosa-Hernádez et al (2010), as investigações que vêm sendo realizadas 

sobre a síndrome de burnout vêm permitindo estabelecer diferentes linhas de intervenção e 

prevenção deste fenômeno psicológico. As intervenções e os programas preventivos procuram 

enfocar três níveis: programas centrados na resposta do indivíduo, programas centrados no 

contexto ocupacional e programas centrados na interação do contexto ocupacional e o 

indivíduo. A partir de uma perspectiva psicossocial, o burnout tem sido entendido como 

resultado de um contexto laboral desfavorável, de características individuais e do tipo de 

enfrentamento utilizado, bem como da interação destes elementos (Benevides-Pereira, 2010a). 

Os Programas Centrados na Resposta da Pessoa consistem na utilização de 

estratégias de enfrentamento adaptativas ante as situações estressantes. É um instrumento de 

aprendizagem. Estes programas conseguiriam prevenir as respostas negativas associadas aos 

efeitos do estresse (Benevides-Pereira, 2010a). O objetivo seria restabelecer o equilíbrio 

perdido como consequência da percepção de ameaça. O primeiro passo consiste no 

conhecimento do problema, pois quando se conhece o problema, é mais fácil identificá-lo. 

Além disso, é necessário traçar o perfil pessoal e estabelecer o processo de aprendizagem de 

estratégias de enfrentamento do problema (Lazarus e Folkman, 1984). Para isso, é necessário 

o uso de técnicas cognitivo-comportamentais e prática de hábitos saudáveis para o bom 

manuseio da emoção e consequente enfrentamento para a solução dos problemas (Westman e 

Eden, 1997). 

Os Programas Centrados no Contexto Ocupacional visam melhorar o ambiente e o 

clima do trabalho, já que parte do pressuposto de que o estresse é consequência de um 

contexto laboral desfavorável. Estes programas enfatizam a importância dos determinantes 

físicos e sociais do meio ocupacional como causas do burnout. Deve ser realizada intervenção 

na estruturação das tarefas, potencializando a valorização do trabalho, estímulo ao trabalho 

em equipe e criação de grupos autônomos. Outros pontos a ser estimulados incluem: Os 

processos de produção e melhoria nas comunicações, criando métodos de interação 

participativa e criação de confiança interpessoal, além da mediação de conflitos (Garrosa-

Hernádez et al, 2010). 
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Os Programas Centrados na Interação do Contexto Ocupacional e o Indivíduo, que 

visando combinar os dois programas anteriores, entende o burnout como consequência da 

relação do sujeito e o meio laboral (Moreno-Jiménez et al, 2000). Trata-se de modificar as 

condições ocupacionais, a percepção do trabalhador e a forma de enfrentamento diante das 

situações de estresse ocupacional de modo integrado. 

Todos esses programas são considerados tanto preventivos como curativos, 

dependendo da fase de atuação sobre o problema. Entretanto, no ambiente organizacional, as 

execuções desses programas têm sido muito escassos, quando não, praticamente inexistentes, 

prevalecendo na maior parte, programas do tipo interventivo, ou afastamento do profissional 

(Benevides-Pereira, 2010a). 
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2. Atenção Primária à Saúde no Brasil: Da Criação do SUS à ESF 

Com princípios formulados a partir de discussões na VII Conferência Nacional de 

Saúde que trazia consigo ideários do movimento sanitarista o Sistema Único de Saúde, foi 

incorporado à Constituição Federal, aprovada em outubro de 1988, assegurando a saúde como 

direito de todos e dever do Estado (ART. 196) (Rodrigues & Santos, 2011).  

Regido por princípios e diretrizes, o SUS foi elaborado para garantir o acesso à saúde 

de maneira Universal, Equânime e Integral através de uma rede de saúde Descentralizada, 

Regionalizada, Hierarquizada e Democratizada através de importante participação social 

(Brasil, 1988; Rodrigues e Santos, 2011).  

Uma vez criado o novo modelo de saúde beberia na fonte das discussões geradas 

pela conferência de Alma Ata em 1978, que definiu a Atenção Primária à Saúde (APS), como 

primeiro contato do cidadão com o SUS. Corresponderia aos cuidados essenciais à saúde que, 

baseando-se em tecnologias acessíveis, levariam os serviços de saúde para próximo aos 

lugares de vida e trabalho das pessoas (USSR, 1978; Campos, 2005). 

Desde então muitos foram os autores a definirem conceitos de APS e dentre estes 

destaca-se a pesquisadora Barbara Starfield, que teve seu conceito de APS adotado pelo 

Ministério da Saúde do Brasil (Gomes et al, 2011). 

Para Starfield (2002), a APS “é aquele nível de um sistema de serviço de saúde que 

oferece a entrada no sistema para todas as necessidades e problemas, fornece atenção sobre 

a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para 

todas as condições, exceto as muitas incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção 

fornecida em algum outro lugar ou por terceiros” (p. 28). 

             Criado em 1994 pelo governo federal como proposta aos municípios de implantação 

da APS, o Programa Saúde da Família (PSF). Inicialmente pautado em programas que 

visavam à melhoria de alguns indicadores de saúde e priorizando áreas com populações 

empobrecidas, tornou-se em 1998, agora denominado de Estratégia de Saúde da Família, a 

principal estratégia governamental de implantação da Atenção Primária a Saúde no Brasil 

(Conill, 2008).  

 



19 

 

A ESF incorporando os princípios do SUS e com diretrizes que visam à criação de 

uma nova forma de se produzir ações e serviços de saúde gerou uma série de consequências 

que iriam, desde a quebra de paradíguima do modelo médico assistencial e vigente até uma 

reformulação na política de recursos humanos em saúde (Gomes et al., 2011; Campos, 2005).   

Desenvolvendo ações, reorganizando a prática assistencial e estendendo suas ações 

para junto à comunidade, visa romper com um modelo médico, medicamentoso, individual e 

curativo e com uma abordagem pontuada pelo atendimento a situações de gravidade, em um 

modelo de saúde coletivo conduzidos por equipes multiprofissionais centrado na família e 

comunidade (Gomes et al., 2011; Brasil, 1999).  

Este modelo assistencial é composto por Equipes de Saúde da Família, cuja 

composição mínima é determinada pela presença de um médico, um enfermeiro, um técnico 

de enfermagem e de seis a doze agentes comunitários de saúde (Brasil, 2011).  Sua função 

geral é o acompanhamento de um número definido de no máximo 4000 famílias, com média 

recomendada de 3000, localizadas dentro de um território delimitado, “respeitando-se o 

critério de equidade e grau de vulnerabilidade das famílias daquele território”, assumindo 

assim responsabilidade sanitária levando-se em consideração a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações (Brasil, 2011, p. 51). Tem como ações a educação 

em saúde, prevenção, promoção, reabilitação de doenças e na manutenção da saúde. Devendo 

ser resolutiva, coordenadora do cuidado e ordenadora de redes de serviços (Brasil, 2011, 

Corbo et al, 2007; Campos, 2005).  

Entretanto todo esse movimento de reforma na Atenção básica iria de se deparar com 

um problema já sinalizado nos relatórios das Conferências Nacionais de Recursos Humanos 

de 1986 e 1993, de que “o perfil dos profissionais formados não é adequado o suficiente para 

prepara-los para uma atuação na perspectiva da atenção integral à saúde e de práticas que 

contemplam ações de promoção, proteção, prevenção, atenção precoce, cura e reabilitação” 

(Gil, 2005, p. 491). Sendo assim, tão importante quanto à discussão sobre a formação de 

reursos humanos para o SUS seria encontrar alternativas para qualificar os profissionais já 

inseridos no sistema, diminuindo o impacto de uma formação inadequada o que poderia 

comprometer a implementação deste modelo de saúde (Gil, 2005). 



20 

 

Para Starfield (2002) “os médicos da atenção primária, quando comparados com 

especialistas, lidam com uma variedade mais ampla de problemas, tanto com pacientes 

individuais como com a população com a qual trabalham. Como estão mais próximos do 

paciente do que os especialistas estão em uma posição melhor para avaliar os papeis dos 

múltiplos e interativos determinantes da doença e da saúde” (p. 29). O que no contesto da 

ESF, levando-se em conta a natureza deste trabalho voltado ao profissional médico, cria um 

confronto direto quanto à tendência a superespecialização, estimulado pelas políticas de 

formação nas instituições de ensino, e a política de saúde (Gil, 2005). 

Seguindo esta linha de pensamento, muitos cursos de especialização, residência 

multiprofissional e médica foram criados para dar suporte teórico prático tanto aos 

profissionais já inseridos na ESF quanto aqueles que nela desejavam ingressar (Gil, 2005). 

Entretanto segundo Campos (2005), “apesar do aparelho formador estar respondendo de 

maneira ágil à necessidade de novos profissionais, a percepção e a adesão dos recém-

formados sobre a necessidade do saúde da família podem ser consideradas muito baixas “ o 

que pode, dentro de um modelo de saúde onde o médico é o gestor dos cuidados do cidadão 

devendo ser resolutivo em 80-09% das suas necessidades, prejudicar a atual política de saúde 

para atenção básica (p. 02). 
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3. A Saúde do trabalhador de Saúde 

Os trabalhadores de saúde estão em contato direto com pessoas e estas, em sua 

maioria, acometidas por doenças o que pode levá-los a desenvolver tensão emocional. Além 

disso, a morte é negada e vista como incompetência profissional enquanto a doença como 

“elemento” acidental deve ser tratada para se restaurar a saúde (Maslach e Jackson, 1981). 

Dentre todas as profissões listadas como de risco potencial ao desenvolvimento da 

SB no Brasil, a profissão médica ainda é uma categoria profissional pouco estudada. Mesmo 

que as outras denominações para a SB tenham relação direta com a profissão como: “A 

Síndrome do Assistente Desassistido” e “A Síndrome do Cuidador Descuidado” (Benevides-

Pereira, 2010a). 

Segundo Benevides-Pereira (2010b), na atualidade, existe uma grande divergência 

atual entre o status garantido aos que se formam em medicina e o retorno salarial, levando o 

profissional a assumir múltiplas jornadas de trabalho, ficando assim sobrecarregado e mais 

propenso a desenvolver quadro de estresse. 

Para Carvalho & Malagris (2007) “O profissional de saúde pública é um exemplo de 

categoria que parece estar submetida à influência de estressores, pois além de conviver com 

inúmeros problemas estruturais, tais como falta de infraestrutura e material básico para o 

trabalho, forte demanda imposta pelos órgãos competentes etc., precisam constantemente 

estar atentos a seus papeis e ao papel da instituição pública frente ao usuário, na tentativa de 

atender aos desafios decorrentes da implementação do SUS” (p.231). 

 Muitos são os agentes estressores à profissão médica e especificamente entre 

médicos de família são citados: as condições inadequadas de trabalho, a falta de incentivos a 

especialização de profissionais já inseridos no mercado de trabalho, e a complexidade dos 

casos perante a pouca capacidade resolutiva do profissional. Fatores diretamente relacionados 

a estresse laboral e rotatividade do profissional, o que prejudica um modelo de saúde 

pontuado pela longitudinalidade do cuidado (Vasconcelos e Zaniboni, 2011; Campos e Malik, 

2008).  

Apesar dos inúmeros estudos realizados sobre a SB em todo mundo, fato que 

proporcionou o estabelecimento de diversas linhas de intervenção e prevenção, os programas 
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preventivos dentro de instituições tem sido escassos, quando não, inexistente, prevalecendo os 

programas direcionados a intervenção, isso quando a síndrome é diagnosticada (Benevides-

Pereira, 2010a).  
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

Investigar a prevalência da Síndrome de Burnout em médicos atuantes em ESF no 

município do Rio de Janeiro.  

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

Descrever o perfil sócio-demográfico e de estado de saúde do médico de família; 

Identificar qual a dimensão de burnout (exaustão, desumanização ou decepção no 

trabalho), segundo Tamayo e Tróccoli (2009), é mais frequentemente encontrada neste grupo 

de trabalhadores; 

Identificar possíveis fatores associados ao estresse laboral em médicos que atuam na 

ESF. 
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5. Materiais e métodos 

Trata-se de um estudo descritivo, observacional, transversal realizado entre os meses de 

junho a setembro de 2012. 

 

Buscou-se descrever os dados e explorar associações e possíveis relações de predição da 

Síndrome de Burnout entre médicos de família do município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

A seguir, serão descritas as definições constitutivas e operacionais das variáveis alvos 

deste estudo, as principais características pessoais e profissionais dos participantes, os 

instrumentos e os procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

 

5.1 Definição das variáveis que integram a síndrome de burnout 

 

A síndrome de burnout é um construto formado por três dimensões relacionadas, mas 

independentes. São elas: 

 

A. Exaustão emocional 

 

- Definição constitutiva: exaustão emocional representa a dimensão individual de burnout 

e refere-se a sentimentos de ser exigido em excesso e à redução dos recursos emocionais para 

lidar com a situação estressora. Portanto, reflete a idéia de esgotamento, cansaço e desgaste 

com o trabalho (Maslach et al., 2001; Tamayo &Tróccoli, 2009). 

 

- Definição operacional: exaustão emocional é a média aritmética dos pontos atribuídos 

pelos participantes da amostra aos itens componentes desta dimensão na Escala de 

Caracterização do Burnout – ECB (Tamayo & Tróccoli, 2009), resultando num valor entre 1 e 

5. Quanto maior o valor, maior a presença de exaustão emocional. 

 

B. Despersonalização ou desumanização 

 

- Definição constitutiva: despersonalização ou desumanização representa o componente da 

dimensão de contexto interpessoal de burnout, engloba as atitudes negativas de dureza, 
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indiferença e distanciamento excessivo manifestado pelos profissionais no relacionamento 

com os usuários dos seus serviços (Maslach et al., 2001; Tamayo & Tróccoli, 2009). 

 

- Definição operacional: desumanização é a média aritmética das respostas do indivíduo 

aos itens componentes desta dimensão na Escala de Caracterização do Burnout – ECB 

(Tamayo & Tróccoli, 2009), resultando num valor entre 1 e 5. Quanto maior o valor, maior a 

presença de desumanização. 

 

C. Diminuição da realização pessoal ou decepção no trabalho 

 

- Definição constitutiva: diminuição da realização pessoal ou decepção no trabalho 

representa a dimensão de auto-avaliação de burnout, referindo-se a sentimentos de desânimo, 

frustração, incompetência e inadequação com o trabalho (Maslach et al., 2001; Tamayo & 

Tróccoli, 2009). 

 

- Definição operacional: decepção no trabalho é a média aritmética dos pontos atribuídos 

pelos participantes da amostra aos itens componentes desta dimensão na Escala de 

Caracterização do Burnout (Tamayo & Tróccoli, 2009), resultando num valor entre 1 e 5. 

Quanto maior o valor, maior a presença de decepção no trabalho. 

 

Neste estudo, dar-se-á preferência por utilizar os termos desumanização e decepção no 

trabalho devido à nomenclatura atribuída a estas dimensões pelos autores da Escala de 

Caracterização do Burnout (Tamayo & Tróccoli, 2009), utilizada para avaliar a síndrome de 

burnout na amostra. 

 

5.2 Participantes do estudo e cálculo amostral 

 

Os participantes deste estudo foram Médicos atuantes na Estratégia de Saúde da Família, 

lotados em Unidades Básicas de Saúde com Equipes de Saúde da Família do município do 

Rio de Janeiro (RJ). 
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O efetivo total de médicos atuantes na ESF à época da coleta de dados era de 624 

médicos.  

 

O tamanho da amostra foi determinado segundo os critérios de representatividade de 

Lwanga & Lemeshow (1991). Levando-se em consideração a prevalência da Síndrome de 

Burnout entre profissionais da Atenção Básica em literatura em 60% para o componente 

exaustão emocional e considerando nível de significância de 0,1%, com poder de teste de 

90%, o número de participantes necessário para o estudo seria de 115 indivíduos.  

 

O período de aplicação do questionário foi de 02 de setembro a 06 de dezembro de 2012. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA, via Portal Plataforma 

Brasil e seguirá a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Para aplicação junto aos 

profissionais da Estratégia de Saúde da família, faz-se necessário a submissão do mesmo 

junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio 

de Janeiro. 

 

5.3 Instrumentos de coleta de dados 

Adotou-se como instrumento de coleta de dados, um questionário composto de duas 

partes: 1ª - Dados pessoais e características profissionais e do trabalho, com o objetivo de 

descrever as variáveis independentes do estudo, e 2ª - Escala de Caracterização do Burnout 

(ECB), cujo foco foi a descrição da variável dependente do estudo. 

 

1ª Parte - Dados pessoais e características profissionais e do trabalho 

 

Foram apresentadas questões referentes a características pessoais, tais como: idade, 

sexo, estado civil, se o participante possui filhos, se o entrevistado ingeria bebida alcoólica ou 

se fazia uso de medicações psicotrópicas.  

Investigou-se ainda dados relacionados à formação acadêmica, como por exemplo, 

tempo de formado em medicina, se possui residência na área de atuação ou título de 

especialista. E ainda as seguintes questões relacionadas às características do trabalho: número 
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de equipes em que atuaram nos últimos cinco anos, vínculo e carga horária semanal de 

trabalho e se realiza outra atividade laboral para composição de renda familiar.  

Os detalhes desta parte do questionário podem ser encontrados no Anexo A. 

 

2ª Parte- Escala de Caracterização do Burnout (ECB) 

 

A Escala de Caracterização do Burnout (ECB) foi desenvolvida e validada 

estatisticamente por Tamayo e Tróccoli (2009), mediante análise dos componentes principais 

e análise do eixo fatorial principal, com rotação oblimin. Para a análise de confiabilidade foi 

adotado o alfa de Cronbach (Coeficiente alfa – α).  

 

A ECB é auto-aplicada e avalia como o sujeito vivencia seu trabalho, de acordo com 

as três dimensões estabelecidas pelo modelo teórico de burnout proposto por Maslach. Neste 

instrumento, os autores nomearam os fatores componentes de burnout de modo ligeiramente 

diverso do que é frequentemente encontrado em estudos empíricos sobre burnout.  

 

Entretanto, as definições são muito semelhantes e representam o construto com índices 

mais fidedignos no contexto brasileiro. A escala é constituída de 35 itens, distribuídos em três 

fatores: Exaustão Emocional (alfa de Cronbach = 0,93; ex. item: “Meu trabalho me exige 

mais do que posso dar”.), Desumanização (alfa = 0,84; ex. item: “Trato alguns pacientes com 

frieza”.) e Decepção (alfa = 0,90; ex. item: “Eu me sinto desiludido com meu trabalho”.). 

Apresenta uma escala de resposta de 5 pontos (nunca a sempre). 

 

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, por fim, a terceira dimensão do burnout (Decepção), que denota desânimo, 

desespero, frustração e inadequação no trabalho, que agrupa treze itens. 

 

Ressalta-se que, apesar da literatura científica a respeito das aplicações do coeficiente 

α nas diversas áreas do conhecimento ser ampla e abrangente, ainda não existe um consenso 
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entre os pesquisadores acerca da interpretação da confiabilidade de um questionário obtida a 

partir do valor deste coeficiente, em geral, considera-se satisfatório um instrumento de 

pesquisa que obtenha α ≥ 0,70. 

 

É possível considerar como satisfatórios os questionários que apresentem valor de α > 

0,60 (confiabilidade moderada). 

 

5.4 Procedimentos de coleta de dados 

 

Após a aprovação para a realização do estudo por parte do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estácio de Saúde e do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa Civil do Município do Rio de Janeiro (RJ) – SMSDCRJ, 

procedeu-se à coleta de dados. 

 

Os questionários foram enviados por meio eletrônico através da plataforma online 

SURVEYMONKEY (HTTP://www.surveymonkey.com), protegidos por senha de 

participação, coletando-se o identificador IP da unidade de rede acessada, para todos os 

médicos atuantes na ESF do município, independente do tipo de vínculo e carga horária 

semanal de trabalho. 

 

Logo à primeira página do acesso à área do questionário, os participantes tinham 

acesso às informações sobre o estudo através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- TCLE (Anexo B), com a possibilidade da impressão do mesmo. Caso não concordasse com 

o TCLE, o participante encerrava seu login, sendo direcionado automaticamente a pagina de 

agradecimentos pela participação no estudo. 

 

Esclarece-se que se optou pela modalidade eletrônica, em função das escalas de 

trabalho dos participantes, não sendo possível contatar pessoalmente o entrevistado, para não 

causar mossa às atividades laborais do mesmo. 
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Os formulários recebiam um código ID para identificá-los. Tal medida visou garantir o 

anonimato dos participantes, já que não havia nenhuma forma de identificação nominal nos 

questionários de coleta de dados. 

 

5.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Os dados foram analisados por meio do software STATA 11 (Stata Corp., College 

Station, Estados Unidos) e submetidos às seguintes análises estatísticas: 

 

 - Análises exploratórias, buscando avaliar o banco de dados, em relação a variâncias e 

normalidade das distribuições das variáveis, dados ausentes ou incongruentes com as escalas 

de medida; 

 

- Análises descritivas, para identificar as frequências, médias, desvios-padrão, amplitudes de 

variação e percentis; 

 

- Análises de confiabilidade (alfa de Cronbach), realizadas para o instrumento utilizado no 

estudo, para avaliar a consistência interna e estabilidade dos mesmos nesta amostra.  

 

- Para identificar os fatores associados aos componentes da síndrome, foram feitas análises de 

relacionamento entre variáveis, análise univariadas e multivariadas. Realizaram-se análises 

univariadas ANOVA e Teste t de Student, para identificar quais variáveis deveriam ser 

incluídas posteriormente no modelo. As variáveis que apresentaram relação significativa 

(p≤0,05) com os graus de exaustão emocional, desumanização e decepção no trabalho foram 

incluídas no modelo de regressão linear e stepwise. Incluiu-se também, nas análises 

multivariadas, as variáveis não significativas com o valor de p de até 0,25, conforme 

indicação de literatura padrão (Hosmer & Lemeshou, 2000). 

 

- Para investigar a importância relativa dos fatores preditores das dimensões da Síndrome de 

Burnout foram feitas análises de regressão linear, realizadas separadamente para cada 

categoria indicada acima. As regressões foram realizadas após a verificação da normalidade 

das variáveis independentes e da homocedasticidade. A normalidade da distribuição das 
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variáveis foi testada por métodos estatísticos (Teste de Kolmogorov-Smirnov) e gráficos 

(histogramas com sobreposição da curva normal e gráficos de dispersão dos resíduos). Para se 

verificar se os erros da regressão eram independentes utilizou-se a estatística Durbin-Watson, 

a qual não foi significante, indicando que os resíduos não são autocorrelacionados. 
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Resumo 

  Altas prevalências de doenças mentais são descritas entre médicos, dentre elas a 

Síndrome de Burnout. A Síndrome de Burnout caracteriza-se por esgotamento profissional. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de Síndrome de Burnout entre médicos atuantes 

na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município do Rio de Janeiro (RJ), Brasil. Trata-se 

de um estudo transversal envolvendo 162 médicos. Foi utilizada a Escala de Caracterização 

de Burnout, validada por Tamayo e Tróccoli, composta por itens que avaliam a exaustão 

emocional, desumanização e decepção no trabalho. A maioria dos participantes era do sexo 

feminino (68,2%), com idade (média) de 38 anos. Apesar de não haver consenso na literatura 

para o diagnóstico de síndrome de Burnout, utilizou-se como definição a presença de alto 

nível em pelo menos uma das três dimensões, deste modo, em nossa amostra obtivemos a 

prevalência de 42,7%. Conclui-se que a prevalência da Síndrome entre os médicos atuantes na 

ESF foi alta. 

Palavras-chave: Medicina de Família e Comunidade; esgotamento profissional; saúde do 

trabalhador. 

 

Abstract 

High prevalence of mental disorders among physicians are described as Burnout 

Syndrome. The aim of this study was to evaluate the prevalence of Burnout Syndrome among 

physicians in Family Health Strategy (FHS) in Rio de Janeiro (RJ), Brazil. This is a cross-

sectional study involving 162 physicians. Scale was used for characterization of Burnout, 

composed of items that assess emotional exhaustion, disappointment and dehumanization, 

validated by Tamayo and Tróccoli. Most participants were female (68.2%), age (mean) of 38 

years. The prevalence of burnout syndrome was 42.7% (High levels of at least one component 

of the syndrome). We conclude that the prevalence of the syndrome among physicians 

working in the FHS was high. 

Keywords: Family Medicine and Community; burnout; Worker's Health. 
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Introdução 

Independente do tipo de profissão exercida, o trabalho tende a ocupar uma parcela 

considerável do tempo de cada indivíduo, o que nem sempre leva a realização pessoal, 

podendo inclusive gerar problemas desde insatisfação até exaustão.1,2 Profissões de caráter 

assistencial como a de médicos, professores, militares, enfermeiros, assistentes sociais, 

psicólogo dentre outros, tendem a desenvolver algum tipo de transtorno mental ou emocional 

relacionado ao trabalho e uma das consequências de se desempenhar essas tarefas seria a 

possibilidade de desenvolver Síndrome de Burnout (SB).3,4  

A SB dá-se a partir de uma excessiva e prolongada exposição a situações de estresse 

no ambiente de trabalho (fadiga crônica).5 O Burnout é considerado um problema no mundo 

profissional da atualidade, pois apresenta consequências tanto para o indivíduo quanto para a 

organização na qual estão inseridos e para os usuários de seus serviços devido a queda na 

qualidade dos serviços prestados. O Burnout afeta diretamente a produtividade, ocasionando 

redução de lucros devido ao aumento do absenteísmo e rotatividade profissional1,6-7. Para 

Benevides-Pereira (2010) o conhecimento da SB possui importância não apenas para as 

classes profissionais de maior risco de incidência, mas também para aquelas que desenvolvem 

suas atividades na área de segurança no trabalho, como médicos do trabalho, psiquiatras e 

psicólogos, mas também profissionais submetidos a altos graus de estresse, como bombeiros 

militares.3  

Entre médicos, uma elevada prevalência de doenças mentais tem sido relatada e 

dentre elas a depressão, o estresse e o burnout, vem sendo estudadas com certo destaque.8-9 A 

natureza do serviço médico, o desprestígio da profissão, os baixos salários, as múltiplas 

jornadas de trabalho, as más condições de trabalho, a difícil relação médico-paciente e a perda 

de autonomia, vêm sendo apontados como fatores responsáveis ou desencadeantes de alguns 

distúrbios emocionais.10 Olkinuora et al. (1990) em um estudo com 2.671 médicos finlandeses 

evidenciou que os médicos que apresentaram maiores índices de elevado burnout pertenciam 

à clínica médica, medicina do trabalho, psiquiatria, inclusive a infantil, medicina interna, 

oncologia, infectologia, radiologia, neurologia e pneumologia. Os médicos não-especialistas 

pontuaram um nível mais elevado de burnout comparados aos especialistas. O acometimento 

de médicos pela Síndrome de Burnout varia entra 40 e 70%.1 Dentre os profissionais da 

Atenção Primária (AP), um estudo mexicano demonstrou a prevalência da síndrome em 
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47,16%, enquanto um estudo espanhol evidenciou burnout em 85% dos médicos da AP.1, 11-12 

No Brasil, a literatura encontrada nos bancos de dados utilizados não é vasta em relação ao 

burnout e sua prevalência. 

Não há consenso na literatura para diagnóstico de Síndrome de Burnout.25-27  

Grunfield et al. (2000) consideram o diagnóstico burnout  em indivíduos que pontuam nível 

alto em cansaço emocional (exaustão emocional) ou despersonalização (desumanização), ou 

nível baixo em realização pessoal (nível auto em decepção no trabalho). Ramirez et al. 

definem burnout quando se encontram altas pontuações nas dimensões cansaço emocional 

(exaustão emocional) e despersonalização (desumanização) e baixas pontuações na dimensão 

realização pessoal (nível auto em decepção no trabalho).25 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é descrita como uma das propostas do 

Ministério da Saúde na tentativa de reorganizar a AP. Surgiu em 1994, com a denominação de 

Programa de Saúde da Família, e vem sendo implantada no Brasil como importante estratégia 

de mudança do modelo assistencial. Teve como proposta inicial levar os serviços de saúde até 

a periferia dos municípios, pautada nas diretrizes e nos princípios do Sistema Único de Saúde 

(SUS).13 Este novo modelo de atenção implica em mudanças gradativas nas relações de 

trabalho, uma vez que passa a utilizar a promoção de saúde num ambiente onde prevalece 

uma visão curativa e um olhar voltado para a doença.14 A ESF objetiva prestar uma atenção 

integral, regionalizada e hierarquizada à saúde das famílias em seu território.13,15  

 O município do Rio de Janeiro vem passando por importantes e significativas 

mudanças relacionadas à AP. Nos últimos quatro anos, este município deixou de ter o título 

de pior capital brasileira em cobertura de Saúde da Família, com apenas 3,5% da população 

coberta, para atingir a marca de 40,6% de cobertura em dezembro de 2012.16 A realização 

deste estudo teve como objetivo principal investigar a prevalência da Síndrome de Burnout 

entre médicos atuantes na ESF no município do Rio de Janeiro e, com os resultados obtidos 

nesta investigação, espera-se contribuir para um maior conhecimento sobre esta síndrome e 

sua implicação na estruturação da AP deste município. 
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Materiais e métodos 

  Este estudo caracterizou-se como transversal, analítico e descritivo, realizado com 

médicos de família e comunidade atuantes no município do Rio de Janeiro (RJ). Os 

participantes foram Médicos atuantes na Estratégia de Saúde da Família, lotados em Unidades 

Básicas de Saúde com Equipes de Saúde da Família do município. 

  O efetivo total de médicos atuantes na ESF à época da coleta de dados era de 624 

médicos. O tamanho da amostra foi determinado segundo os critérios de representatividade de 

Lwanga & Lemeshow.17 Levando-se em consideração a níveis altos de exaustão emocional 

entre profissionais da Atenção Básica em literatura em 60%, considerando nível de 

significância de 0,1%, com poder de teste de 90%, o número de participantes necessário para 

o estudo foi de no mínimo 115 indivíduos.  

Para a coleta de dados adotou-se questionário composto de duas partes: dados pessoais 

e características profissionais e do trabalho e a Escala de Caracterização do Burnout (ECB) 

proposta por Tamayo e Tróccoli.18,19 Os questionários anônimos foram enviados a todos os 

médicos da ESF, usando como ferramenta a plataforma Survey Monkey 

(http://www.surveymonkey.com), frequentemente utilizada em estudos epidemiológicos.20 

Optou pela modalidade eletrônica, em função das escalas de trabalho dos participantes, não 

sendo possível contatar pessoalmente o entrevistado e para não causar mossa às atividades 

laborais do mesmo. 

Na primeira parte do questionário foram apresentadas questões referentes a 

características pessoais, tais como: idade, sexo, estado civil, se o participante possui filhos, 

ingestão de bebida alcoólica ou se fazia uso de medicações psicotrópicas. Investigou-se ainda 

dados relacionados à formação acadêmica, como por exemplo, tempo de formado em 

medicina, se possui residência na área de atuação ou título de especialista. E ainda as 

seguintes questões relacionadas às características do trabalho: número de equipes em que 

atuaram nos últimos cinco anos, vínculo e carga horária semanal de trabalho e se realiza outra 

atividade laboral para composição de renda familiar. 

A Escala de Caracterização do Burnout (ECB) é auto-aplicada e avalia como o sujeito 

vivencia seu trabalho. É constituída de 35 itens, distribuídos em três dimensões: Exaustão 

Emocional, Desumanização e Decepção.  A primeira (Exaustão Emocional) agrupa doze itens 

que transmitem a ideia de esgotamento, cansaço e desgaste no trabalho. A segunda 
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(Desumanização) agrupa dez itens que sugerem dureza emocional, desinteresse e atitudes 

negativas no trato com os usuários de seus serviços. E, por fim, a terceira dimensão do 

burnout (Decepção), que abarca a presença de sentimentos como o desânimo, desespero, 

frustração e inadequação no trabalho, em treze itens. O instrumento apresenta uma escala de 

resposta de 5 pontos (variação de nunca a sempre).19 Para classificação dos níveis de exaustão 

emocional, desumanização e decepção 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).21 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 de dados foi realizada com a versão 11.0 do STATA (Stata Corp., College 

Station, Estados Unidos)22: com realização de análises exploratórias iniciais, buscando avaliar  

a variâncias e normalidade das distribuições das variáveis, após limpeza do banco. Também 

foram realizadas análises de confiabilidade (alfa de Cronbach), para avaliar a consistência 

interna e estabilidade da amostra e análises descritivas, para identificar as frequências, 

médias, desvios-padrão, amplitudes de variação e percentis. A associação entre as 

características da população (sexo, idade e tempo de formado em Medicina) e os componentes 

de síndrome foi analisada por meio de análises univariadas ANOVA e por Teste t de Student, 

sendo significativas aquelas que apresentassem valor de p≤0,05. 

O protocolo de pesquisa deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estácio de Sá e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro, sob nº 134/2012 e seguiu os princípios éticos 

contidos na Declaração de Helsinki. 
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Resultados 

  A amostra foi composta por 162 participantes (26% de médicos atuantes na ESF). 

Observou-se que 12 profissionais abandonaram a aplicação do questionário, logo, 93,2% o 

fizeram em sua completude. A idade média dos respondentes foi de 38 anos (DP = 0,95 anos), 

aproximadamente 44% se declararam casados ou em união estável, a maioria não possui 

filhos (55,84%). A Tabela 1 sintetiza os dados sociodemográficos da amostra, demonstrando 

que a maioria dos participantes (68,18%) foi do sexo feminino. Demais características da 

população encontram-se na Tabela 1.  

  Para a avaliação dos componentes da Síndrome de Burnout, utilizou-se a Escala de 

caracterização de Burnout proposta por Tamayo e Tróccoli.19 A confiabilidade do instrumento 

para a amostra deste estudo foi testada através do alfa de Cronbach (Tabela 2).  

Para a descrição estatística das variáveis relativas às dimensões de burnout foram 

calculados os escores nos fatores por meio da média aritmética dos pontos atribuídos pelos 

participantes da amostra aos itens de cada fator, encontrando-se as médias fatoriais. O fator 

exaustão apresentou a maior média (3,01) com DP = 0,86, seguido do fator decepção com 

média 2,57 (DP = 0,47) e, por último, o fator desumanização com média 1,93 (DP = 0,52), 

confirmando a tendência dos estudos sobre o burnout, que indicam valores mais altos no fator 

exaustão emocional. O desvio-padrão desses fatores mostrou maior dispersão dos escores para 

exaustão emocional e dispersão mais discreta para decepção.  

Com vistas a identificar a ocorrência e desenvolvimento síndrome de burnout em 

níveis crescentes de severidade dentre os participantes, foi usada a categorização em “baixo”, 

“moderado” e “alto” para cada um dos fatores da síndrome. Encontrados os respectivos 

percentis, realizou-se a categorização dos fatores de burnout, nos três níveis: leve, moderado e 

alto, conforme pode ser visto na Tabela 3. Aplicando o critério de categorização dos fatores 

de burnout apresentado acima e efetuando a distribuição da amostra nos diferentes níveis, 

conforme apresentado na Tabela 4.  

Ao agrupar os participantes do estudo localizados em níveis similares, 

concomitantemente nos três fatores de burnout, foram verificados os seguintes resultados: 

10,7% (16 participantes) localizaram-se no nível leve da síndrome; 0,03% (04 participantes) 

situaram-se no nível moderado e 12,0% (18 participantes) agruparam-se no nível alto. Estes 

resultados estão apresentados na Tabela 5. 
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Foi verificado se haveriam diferenças significativas entre os diversos grupos que 

compuseram a amostra, em todos os construtos de interesse do estudo (fatores da síndrome de 

burnout e a presença clínica da síndrome). Não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes para a variável idade e tempo de formado, na avaliação dos fatores componentes 

da Síndrome de Burnout. Estes resultados estão apresentados nas figuras 01 e 02. 

Em relação aos fatores da Síndrome de Burnout, observou-se que houve diferenças 

significativas entre homens e mulheres nas dimensões de burnout (exaustão e 

desumanização), conforme pode ser visto nas médias apresentadas na Figura 03. 
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Tabela 1. Perfil sócio-demográfico de médicos atuando na Estratégia de Saúde da Família do 
município do Rio de Janeiro, Setembro, 2012 (n=162).  

 N 
 

% 
 

Idade (anos)  
    <30 anos 
   30|- 40 anos 
   ≥40 anos 

 
54 
48 
51 

 
35,3 
32,4 
33,3 

Sexo 
 Masculino 
 Feminino 

 
49 
105 

 
31,8 
68,2 

Estado Civil  
 Casado 
 União estável 
 Vive com companheiro/cônjuge 
 Solteiro 
 Viúvo 
 Desquitado/separado judicialmente 

 
53 
14 
15 
55 
01 
16 

 
34,4 
9,1 
9,7 

35,7 
0,7 

10,4 
Possui filhos?  
 Sim 
 Não 

 
68 
86 

 
44,2 
55,8 

Realiza quantas horas de sono diárias em média?  
 < 6 h 
 6|- 8h 
 ≥8h 

 
61 
89 
2 

 
40,1 
58,5 
1,4 

Como utiliza o tempo em que não está trabalhando na ESF?  
 Realizo afazeres domésticos 
 Leitura de jornal, revistas e livros 
 Assisto televisão, vou ao cinema, à praia ou outra atividade 
de lazer 
 Estudo 
 Realizo atividade física 

 
71 
65 
96 

 
95 
61 

 
46,7 
42,8 
63,2 

 
62,5 
40,1 

Ingere frequentemente bebida alcoólica?  
 Sim 
 Não 

 
33 
119 

 
21,7 
78,3 

Utiliza medicamento psicotrópico?  
 Sim 
 Não 

 
43 
109 

 
28,3 
71,7 
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Tabela 1. Continuação. 

 N % 
Tempo de formado em Medicina  
 <1 ano 
 1 |- 3 anos 
 3|- 5 anos 
 ≥5 anos 

 
22 
23 
22 
87 

 
14,3 
14,9 
14,3 
56,5 

Possui Residência em MFC?  
 Sim 
 Não 
 Está em curso  

 
27 
98 
27 

 
17,8 
64,5 
17,7 

Possui Título de Especialista em MFC?  
 Sim 
 Não 

 
27 
125 

 
17,8 
82,2 

Atua como preceptor de residentes na ESF? 
 Sim 
 Não 

 
28 
124 

 
18,4 
81,6 

Área Programática (AP) de atuação 
 1.0 
 2.1 
 2.2 
 3.1 
 3.2 
 3.3 
 4.0 
 5.1 
 5.2 
 5.3 

 
05 
26 
03 
34 
05 
28 
10 
13 
17 
13 

 
3,5 

16,9 
1,9 

22,1 
3,2 

18,2 
6,5 
8,4 

11,0 
8,4 

Tempo de atuação na ESF 
 <1 ano 
 1|- 3 anos 
 3|- 5 anos 
 ≥5 anos 

 
40 
46 
28 
40 

 
26,0 
29,9 
18,1 
26,0 

Número de equipes de Saúde da Família que atuou nos 
últimos 05 anos 
 1 equipe 
 2 a 3 equipes 
 4 a 5 equipes 
 6 ou mais equipes 

 
 

63 
71 
13 
5 

 
 

41,5 
46,7 

8,5 
3,3 
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Tabela 1. Continuação. 

 N % 
Carga horária semanal de trabalho na ESF 
 20h 
 30h 
 40h 

 
 

30 
01 
121 

 
 

19,7 
0,7 

79,6 
Vínculo de trabalho na ESF 
 Celetista de O.S. 
 Estatutário 
 Outro vínculo 

 
138 
04 
10 

 
90,8 

2,6 
6,6 

Realiza plantão para compor renda familiar? 
 Sim 
 Não 

 
51 
101 

 
33,6 
66,4 

 



42 

 

Tabela 2. Coeficiente Alfa de Cronbach dos escores da ECB para cada dimensão de burnout 

neste estudo. 

Instrumento N° de 

itens 

Fatores Alfa  

de 

Cronbach 

ECB  

(Tamayo & Tróccoli, 2009) 

35 Exaustão emocional 

Desumanização 

Decepção no trabalho 

0,76 

0,81 

0,64 

Teste da ECB 0,80 

 

Tabela 3 - Classificação das dimensões de burnout segundo graus leve, moderado ou alto. 

 

Fator 

Classificação 

p25 

(leve) 

P25 < f < p75) 

(moderado) 

p75 

(alto) 

Exaustão ≤ 2,42 2,43 – 3,57 ≥ 3,58 

Desumanização ≤ 1,60 1,61 – 2,29  ≥ 2,30 

Decepção ≤ 2,15 2,16 – 2,84 ≥ 2,85 

 

Tabela 4 – Frequência em graus de burnout (leve, moderado ou alto) em cada uma das três 

dimensões da Síndrome. 

 

Nível 

Exaustão Desumanização Decepção 

N % N % N % 

Leve 40 26,7 41 27,3 96 64,0 

Moderado 66 40,0 71 47,3 12 8,0 

Alto 44 29,3 38 25,4 42 28,0 

Total 150 100,0 150 100,0 150 100,0 

     N % 

Altos níveis em pelo menos uma das três dimensões 64 42,7 
Altos níveis em pelo menos duas das três dimensões 22 14,7 
Altos níveis nas três dimensões 18 12,0 
Níveis altos alta exaustão associado a níveis altos de 
desumanização ou decepção 

51 34,0 
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Tabela 5 - Distribuição simultânea dos participantes nos três níveis de burnout em cada 

dimensão da Síndrome. 

Exaustão Desumanização  

Leve Leve Moderada Alta Total 

 Decepção Leve 16 17 01 34 

Moderada 04 02 - 06 

Alta - - - - 

 Total  20 19 01 40 

       

Moderada     

 Decepção Leve 11 28 07 46 

  Moderada 02 04 - 06 

  Alta 03 04 07 14 

 Total  16 36 14 66 

       

Alta     

 Decepção Leve 04 07 05 16 

  Moderada - - - - 

  Alta 01 09 18 28 

 Total  05 16 23 44 
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Idade (anos)

2,11 2,04

1,70

2,04 2,08

1,55

1,9 1,82
1,63

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Exaustão Desumanização Decepção

<30a 30|- 40a ≥40a

 
Figura 01: Gráfico de comparação entre as médias das variáveis do estudo e idade. Nota: 
Exaustão F(2, 149) = 1,08, p=0,34; Desumanização F(2, 149) = 1,91; p=0,15; Decepção F(2, 
149) = 0,33, p=0,72. 

 



45 

 

2,14
1,95

1,68

2,09 2,04

1,64

2,23 2,18

1,821,93 1,92

1,58

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Exaustão Desumanização Decepção

<1 ano 1|- 3 anos 3|- 5 anos ≥5 anos

Tempo de Formado em Medicina  

Figura 02: Gráfico de comparação entre as médias das variáveis do estudo e tempo de 
formado em Medicina. Nota: Exaustão F(3, 150) = 1,22, p=0,30; Desumanização F(3, 150) = 
0,84; p=0,47; Decepção F(3, 150) = 0,42, p=0,74. 
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1,82 1,82
1,57

2,13 2,06

1,67

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Exaustão Desumanização Decepção

Masculino Feminino

*

Sexo

*

 

Figura 03: Gráfico de comparação entre as médias das variáveis do estudo e sexo. Nota: 
Exaustão t(-2,43), p= 0,01; Desumanização t(-1,94), p=0,05; Decepção t(-0,65), p=0,51. [* 
indica diferença significativa] 
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Discussão 

O principal objetivo do estudo foi avaliar a prevalência da SB entre médicos atuantes 

na ESF, devido o entendimento de que este profissional é um dos principais atores na 

consolidação da APS no Brasil e mais especificamente no município do Rio de Janeiro onde 

ocorreu esta investigação. Optou-se pela utilização da ECB por apresentar propriedades 

psicométricas superiores as outras versões brasileiras do Maslach Burnout Inventory (MBI).19 

A confiabilidade do instrumento foi testada através do alfa de Cronbach. Segundo Hair 

et al. (2005), o coeficiente alfa de Cronbach é um indicador consistente para análise da 

confiabilidade de uma escala e, mesmo não havendo um padrão absoluto, valores de alfa 

iguais ou superiores a 0,70 refletem uma fidedignidade aceitável, porém pode-se diminuir este 

limite até 0,60 em pesquisas de cunho exploratório sem prejuízo aos resultados.23 Nos 

achados deste estudo, todos os alfas foram satisfatórios variando de 0,64 a 0,81. Deste modo, 

a validade e a confiabilidade do questionário parece ser alta. 

Observando-se o critério de categorização percentilar dos fatores de burnout, conforme 

apresentado na Tabela 7, verificou-se que 69,3% dos participantes apresentaram exaustão 

emocional em níveis de moderado a alto enquanto 72,7% apresentaram níveis de 

desumanização de moderado a alto.  Segundo Maslach et al. (2001), a exaustão emocional é o 

principal fator que caracteriza a Síndrome de Burnout, sendo condição necessária, mas não 

suficiente para diagnosticá-la. Indispensável é, portanto, que o indivíduo apresente outros 

sintomas, tais como despersonalização (desumanização) e baixa realização profissional 

(decepção no trabalho) para que a síndrome fique caracterizada.24 Neste estudo os 

profissionais se mostraram tão desumanos quanto exaustos, o que pode comprometer 

significativamente a qualidade dos serviços prestados e o vínculo destes profissionais com a 

comunidade.  

Para efeito de atribuição de perfil clínico de burnout nos participantes, considerou-se 

que desenvolveram burnout os indivíduos que apresentaram exaustão emocional alta, 

concomitantemente com resultado também crítico nas outras duas dimensões (desumanização 

e decepção). Portanto, os dados revelam que é possível que 12% dos médicos já se encontrem 

com sintomas mais críticos da Síndrome de Burnout. 

Soles (2008), em estudo sobre burnout em médicos de família europeus, utilizando o 

Maslach Burnout Inventory (MBI) e como captação de dados envio eletrônico e postagem 
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comum, encontrou 31,5% de alto nível em uma dimensão, 21,4 em duas dimensões, não 

especificando quais, e nível alto em 12% nas três dimensões. 29  

Na comparação de níveis de burnout com o tempo de formado e com a idade não 

foram encontrados diferenças estatisticamente relevantes. A grande maioria dos estudos 

atribui maior incidência em profissionais abaixo dos 30 anos, onde a pouca experiência 

acarretaria insegurança.30 

Quando se avalia os resultados dos níveis de burnout por sexo, verificam-se diferenças 

significativas nas variáveis, exaustão emocional e desumanização, sendo maior entre as 

mulheres, enquanto não foi observada diferença estatisticamente significante na variável 

decepção no trabalho, o que é corroborado por Benevides-Pereira (2010), que refere não haver 

consenso na literatura sobre a possibilidade de maior incidência de burnout no que se refere 

ao sexo.30 

Após análise foi possível concluir que os médicos da ESF do município do Rio de 

Janeiro apresentaram níveis moderados de exaustão emocional e desumanização e níveis leves 

de decepção no trabalho. E seguindo modelo de Leiter (1993) onde a realização pessoal, aqui 

decepção no trabalho, não é a primeira variável a se manifestar e sendo decorrente de 

desinteresse e descaso, talvez a incipiente expansão da ESF no município explique seus 

baixos percentuais.28 

As pressões exercidas pelo mercado de trabalho, cada vez mais exigente, seletivo e 

numa constante busca de resultados, causam impacto direto na saúde dos trabalhadores e 

dentre estes sobre a saúde de quem cuida da saúde.  
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Conclusões 

  Mesmo em profissões de cunho comunitário, como a Medicina de Família e 

Comunidade, onde se percebe que por vezes seus princípios são deturpados em busca do 

cumprimento de metas puramente estatísticas, estes profissionais, tendo que lidar com suas 

próprias demandas, as demandas da população que assiste e dos gestores da saúde municipal, 

se vem no “olho do um furacão”, não tendo suporte para manter-se em seus ideais sem 

desagradar aos que atende ou devem satisfação.  

  Profissionais comprometidos, antes de tudo, consigo e sua consciência, tendem ao 

adoecimento e no intuito de alertar estes profissionais e os “administradores” da saúde este 

trabalho foi realizado. Esperando que, com esta iniciativa, possamos dar suporte maior a estes 

trabalhadores que são de fundamental importância para a consolidação da Estratégia de Saúde 

da Família no município do Rio de Janeiro.  

  Infelizmente por se tratar de uma iniciativa pioneira no Brasil, perante a categoria 

estudada, não possuimos literatura e pesquisas para inferência e comparação. Além deste 

outros três já estão sendo finalizados: uma análise sobre os fatores preditores da Síndrome de 

Burnout, outro sobre a análise fatorial da Escala de Categorização de Burnout e um terceiro 

sobre a Prevalência da Síndrome de Burnout entre Médicos Residentes de Medicina de 

Família e Comunidade.  

Em vista dos resultados obtidos neste trabalho, espera-se que ele se transforme em 

uma ferramenta de conscientização para que possamos trabalhar questões em nível pessoal, 

profissional e organizacional, possibilitando o desenvolvimento de estratégias, tanto no 

âmbito da prevenção como na promoção da saúde deste profissional, que auxiliado por um 

diagnóstico precoce e correto se manifeste em melhoria da qualidade assistencial como 

reflexo da satisfação profissional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  As pressões exercidas pelo mercado de trabalho, cada vez mais exigente, seletivo e 

numa constante busca de resultados, causam impacto direto na saúde dos trabalhadores e 

dentre estes sobre a saúde de quem cuida da saúde.  

  Mesmo em profissões de cunho comunitário, como a Medicina de Família e 

Comunidade, onde se percebe que por vezes seus princípios são deturpados em busca do 

cumprimento de metas puramente estatísticas, estes profissionais, tendo que lidar com suas 

próprias demandas, as demandas da população que assiste e dos gestores da saúde municipal, 

se vem no “olho do um furacão”, não tendo suporte para manter-se em seus ideais sem 

desagradar aos que atende ou devem satisfação. 

  Infelizmente por se tratar de uma iniciativa pioneira no Brasil, perante a categoria 

estudada, não possui literatura e pesquisas para inferência e comparação, entretanto espero 

que sirva de inspiração para futuros trabalhos. 

  Este trabalho ainda não se deu por encerrado. Além do artigo já pronto sobre a 

Síndrome de Burnout entre médicos da ESF do município do Rio de Janeiro, outros três já 

estão sendo finalizados: uma análise sobre os fatores preditores da Síndrome de Burnout, 

outro sobre a análise fatorial da Escala de Categorização de Burnout e um terceiro sobre a 

Prevalência da Síndrome de Burnout entre Médicos Residentes de Medicina de Família e 

Comunidade. 

  Profissionais comprometidos antes de tudo consigo e sua consciência, tendem ao 

adoecimento e no intuito de alertar estes profissionais e os “administradores” da saúde este 

trabalho foi realizado. Esperando que, com esta iniciativa, possamos dar suporte maior a estes 

trabalhadores que, ao meu entendimento, são de fundamental importância para a consolidação 

da Estratégia de Saúde da Família no município do Rio de Janeiro. 
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ANEXOS 

 Anexo A – Questionário socioeconômico e Escala de Caracterização de Burnout 
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 Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
Este estudo tem como objetivos investigar a prevalência da Síndrome de Burnout em 

médicos atuantes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município do Rio de Janeiro e 

as implicações para a saúde, bem como: levantar o estado de saúde (autoreferido) do médico 

de família e identificar fatores referidos pelos profissionais associados ao estresse laboral. 

 

O título do estudo é “SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE MÉDICOS ATUANTES 

NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DO RIO 

DE JANEIRO”. 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde e 

Defesa Civil do Rio de Janeiro, sob nº 134/2012. 

 

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 médicos atuantes em Medicina de 

Família na cidade do Rio de Janeiro que aceitarem livremente participar da pesquisa. 

 

Sua participação compreenderá:  

- Aceitar participar da pesquisa, confirmando o aceite do termo de consentimento, 

clicando no botão “CONCORDO”, localizado ao final desta página; 

- Preencher todos os campos do questionário on line para avaliar a Síndrome de 

Burnout em médicos atuantes da Estratégia de Saúde da Família (ESF)  

- Enviar o questionário preenchido, clicando no botão “CONCLUÍDO”, localizado ao 

final do questionário on line. 

 

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 e Defesa Civil do Rio de Janeiro e 

você poderá desistir em qualquer momento. 
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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. 

 

Pesquisador responsável: Mário Rogério da Silva Santos - CPF: 429.862.81249 - 

CREMERJ: 52854794 - Telefone: (21)87668385 / Email: mariorssantos@yahoo.com.br 

 

Pesquisadores associados: 

- Prof. Dr. Hésio de Albuquerque Cordeiro (21) 32316135 

- Prof. Dra. Anna Tereza Miranda Soares de Moura (21) 28688003 

 

Comitê de Ética em Pesquisa Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - Telefone: 

(21) 39711463 / Email: cepsms@rio.rj.gov.br / cepsmsrj@yahoo.com.br 

 

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. 
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Anexo C – Cronograma proposto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


