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RESUMO | Introdução: A síndrome de burnout é um transtorno sociopsicológico que se desenvolve como uma resposta à tensão
emocional e ao estresse relacionado ao trabalho, sendo desencadeada por estímulos estressores contínuos aos quais o trabalhador é
submetido. Apresenta-se em três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e diminuição da realização profissional. Objetivos:
Verificar a prevalência de estresse físico e emocional (síndrome de burnout) em médicos militares do Hospital Naval Marcílio Dias, no
Rio de Janeiro (RJ). Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa.
A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e junho de 2016. Utilizou-se como instrumento de pesquisa o Maslach Burnout
Inventory e um questionário sociodemográfico. Resultados: A análise dos dados apontou prevalência da síndrome de burnout em
médicos militares do sexo feminino (57,1%), que vivem com companheiro (64,3%), com faixa etária menor de 50 anos (100,0%), renda
mensal de até 15 salários mínimos (78,6%), praticam atividade física (57,1%) e não praticam atividade de lazer (78,6%). O consumo
de tabaco e álcool se mostrou fator de risco importante. A dimensão mais comprometida foi a despersonalização (44,8%), seguido pela
realização profissional (28,4%) e exaustão emocional (6,0%). Conclusão: Os profissionais que atuam no hospital militar apresentam
níveis consideráveis da síndrome de burnout com altos valores de despersonalização. Ressaltamos a importância de serem desenvolvidos
programas de prevenção ao burnout, principalmente para os profissionais que estão expostos às situações de desgaste emocional, a fim
de se evitar o adoecimento.
Palavras-chave | esgotamento profissional; saúde do trabalhador; despersonalização.
ABSTRACT | Background: Burnout syndrome is a sociopsychological disorder which develops in response to emotional tension and
occupational stress, and is triggered by continuous stressors to which workers are exposed. It comprises three domains: emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. Objectives: To establish the prevalence of physical and emotional stress
(burnout) among military physicians at Marcilio Dias Naval Hospital, Rio de Janeiro, Brazil. Methods: Cross-sectional, exploratory and
descriptive study with quantitative approach. Data collection was performed from March through June 2016. Assessment instruments
used were Maslach Burnout Inventory and a sociodemographic questionnaire. Results: Burnout was more prevalent among women
(57.1%), the participants who lived with a partner (64.3%), with age under 50 years old (100.0%), income up to 15 times the equivalent of the minimum wage (78.6%), who practiced physical activity (57.1%) and no leisure activities (78.6%). Alcohol consumption
and smoking behaved as significant risk factors. Prevalence was higher for the depersonalization domain (44.8%), followed by personal
accomplishment (28.4%) and emotional exhaustion (6.6%). Conclusion: The professionals at the analyzed military hospital exhibited
considerable levels of burnout, especially in regard to domain depersonalization. We call the attention to the need to develop preventive
programs against burnout, particularly targeting workers exposed to emotional exhaustion, to avoid the occurrence of illness.
Keywords | burnout, professional; occupational health; depersonalization
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é submetido. Deste modo, suscita consequências emocionais
que resultam em manifestações psicossomáticas no ambiente
pessoal e de trabalho. Os sintomas aparecem perante as situações às quais é exposto1. Em um primeiro momento, ele passa
a responder de modo mais intenso, aumentando seu ritmo
de produtividade para compensar sua frustração profissional.
Neste caso, pode ocorrer uma sobrecarga excessiva que
contribui para o desgaste mental e físico10.
O grau de satisfação dos profissionais está diretamente
relacionado com a qualidade do serviço prestado pelo
sistema de saúde no qual trabalham11-13.
A síndrome é um conceito multidisciplinar sociopsicológico que envolve três componentes independentes: exaustão
emocional (escassez de energia, sensação de cinismo e
impotência para lidar com os fatores estressantes, frustração
e tensão), despersonalização (insensibilidade emocional
e tratamento desumanizado para com clientes, colegas e
organização do serviço) e baixa realização profissional14,15,16.
Os prestadores de serviço no campo da saúde estão entre
os mais acometidos pela síndrome por conta da responsabilidade de lidarem com cuidados a terceiros e influenciarem
diretamente nas questões de manutenção da vida ou enfrentar
circunstâncias relacionadas com a morte. Os profissionais
que praticam atividades ligadas aos cuidados paliativos estão
ainda mais propensos, pois lidam com pacientes mais graves
e, consequentemente, mais casos de morte16-19.
Os indivíduos com expressões clínicas decorrentes da
insatisfação no ambiente ocupacional podem fazer uso de
substâncias como álcool. Este, por sua vez, é usado como
ansiolítico, tranquilizante e até mesmo como fuga dos
problemas laborais, contribuindo com menores índices de
desempenho nas atividades diárias20.
Considerando este atual contexto, a pesquisa buscou verificar a prevalência de estresse físico e emocional (síndrome
de burnout) em médicos militares do Hospital Naval Marcílio
Dias, no Rio de Janeiro, e correlacionar os dados socioeconômicos e comportamentais com o estado psicológico
desses profissionais.

INTRODUÇÃO
O estresse está presente na vida da maioria das pessoas
devido à rotina diária de trabalho e aos compromissos,
podendo se manifestar de várias formas, como por problemas
cardiovasculares, distúrbios psiquiátricos e alterações
comportamentais.
Mudanças nos processos de trabalho, tanto em nível de
produção quanto de organização, têm ocasionado maiores
exigências na qualidade do serviço prestado e, consequentemente, necessidade de desenvolvimento de novas habilidades por parte de trabalhadores de diversos setores.
Tal fenômeno ocorre notadamente nos serviços de saúde
que trazem, pela especificidade do cuidado em situações de
sofrimento, uma carga ainda maior de competências interpessoais que precisam ser alcançadas pelos profissionais1.
Para entendimento e discussão da síndrome de burnout,
podem ser definidos aspectos relativos ao desempenho, à
gestão e à organização do trabalho, bem como aos contextos
sociais e ambientais. O trabalho tem papel importante e
demonstra potencial alto para causar vários danos físicos,
sociais e psicológicos que podem ser vivenciados através
da experiência de estresse ocupacional2.
O termo burnout foi postulado pelo psicólogo Herbert
Freudenberger em 1974, no artigo intitulado “Staff Burnout”,
em que discute sobre a insatisfação profissional relacionada
com o estresse emocional do trabalho3. Essa expressão vem
do inglês e significa “queimar-se’’ ou o estado de ser “consumido pelo fogo’’. Assim, começou a ser utilizada metaforicamente para se referir ao estado de exaustão emocional4.
Segundo Gil-Monte e Peiró5, não existe uma definição
unânime sobre a síndrome de burnout, porém há certo consenso
de que a mais utilizada e aceita é fundamentada na perspectiva social-psicológica elaborada por Maslach e Jackson6, que
a consideram uma reação à tensão emocional crônica, caracterizada pelo esgotamento físico e/ou psicológico, por uma
atitude fria e despersonalizada em relação às pessoas e um
sentimento de inadequação em relação às tarefas a serem realizadas. As características do trabalho são os principais determinantes da tendência do indivíduo em relação à síndrome7.
A definição mais aceita da síndrome de burnout baseia-se
no aspecto clínico sociopsicológico, considerando tal transtorno como uma resposta à tensão emocional oriunda do
contato direto excessivo com as pessoas8,9. Ela é desencadeada
pelos estímulos estressores contínuos aos quais o trabalhador

Métodos
O estudo foi exploratório, descritivo, com delineamento
transversal e abordagem quantitativa. Foi desenvolvido no
Hospital Naval Marcílio Dias, localizado na cidade do Rio de
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Janeiro (RJ). O critério para a escolha desse hospital baseouse em sua característica de conter em seu corpo clínico
profissionais com formação militar. A coleta de dados foi
realizada entre os meses de março e junho de 2016.
A população do estudo foi constituída por médicos militares de todas as especialidades, e o critério de inclusão foi
trabalhar na instituição há mais de seis meses e possuir jornada
de trabalho de, no mínimo, 20 horas semanais. O critério de
exclusão, por sua vez, foi a devolução do Maslach Burnout
Inventory Human Services Survey (MBI-HSS) incompleto.
Foram utilizados dois questionários autoaplicáveis para
coleta de dados. O primeiro foi composto de dados sociodemográficos, como idade, sexo, formação acadêmica,
estado civil e presença de filhos na família. Dados profissionais também foram avaliados, bem como a carga horária
de trabalho semanal, a quantidade e os tipos de vínculos
empregatícios, os plantões noturnos, o cargo de chefia e
as férias. A seguir, dados de lazer e hábitos pessoais, como
prática de atividade física, cursos, tabagismo, etilismo e uso
de drogas ilícitas.
O segundo instrumento de pesquisa adotado foi o
MBI-HSS em sua versão adaptada ao português e validada
por Maurício Robayo Tamayo, em 1997. É um questionário amplamente usado, sendo ferramenta padrão para a
pesquisa da síndrome, com 22 questões. As perguntas 1, 2, 3,
6, 8, 13, 14 e 20 se referem ao nível de exaustão emocional;
4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 e 21, à realização profissional; e, por
último, as questões 5, 10, 11, 15 e 22, à despersonalização.
Os critérios foram classificados em alto, moderado ou baixo,
adotando-se valores diferentes para cada um. Para exaustão
emocional, são definidos os seguintes valores: maior ou
igual a 27 para alto, entre 17 e 26 para moderado e menor
ou igual a 16 para baixo. Para despersonalização, as pontuações são maior ou igual a 13, entre 7 e 12 e menor ou igual
a 6. A realização profissional funciona de forma contrária às
dimensões anteriores: menor ou igual a 33 para alto, entre
34 e 39 para moderado e maior ou igual a 40 para baixo.
A síndrome de burnout só pode ser considerada quando se
encontram as três dimensões em nível alto.
Os resultados quantitativos foram analisados por meio de
estatística descritiva dos dados em porcentagem e apresentados
sob a forma de tabelas, utilizando-se os recursos do software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)®, versão 23.
As variáveis categóricas foram descritas por meio de
razões e proporções. O nível de significância adotado foi

de 5%, sendo considerados significativos valores de p<0,05
e intervalos de confiança (IC) com 95% de confiança estatística. As diferenças nas proporções foram testadas pelo
teste de Pearson (χ2).
A participação no estudo foi voluntária e sigilosa, sem identificação dos médicos que responderam aos questionários.
O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi assinado por todos aqueles que aceitaram participar da pesquisa.
O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil,
que o enviou ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), em
observância aos aspectos contidos na Resolução 466/2012,
do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisa
envolvendo seres humanos. O projeto teve sua realização
aprovada sob o parecer nº 1.537.266/2016.

RESULTADOS
O Hospital Naval Marcílio Dias tem em seu corpo
clínico cerca de 600 médicos. Entre eles, muitos questionários foram excluídos, uma vez que houve dificuldade de
obter respostas completas. Assim, a amostra final do estudo
constitui-se de 134 médicos militares. À análise dos fatores
socioeconômicos, observou-se predominância de indivíduos do sexo feminino (52,2%), com menos de 50 anos
(93,0%), que vivem com companheiro (54,5%) e têm renda
mensal de até 15 salários mínimos (63,3%). A maioria dos
médicos estudados praticam atividades físicas (66,4%).
Foram registrados baixos índices de tabagismo (4,5%) e
etilismo (10,4%), respectivamente. Não foram relatados
usos de drogas ilícitas (Tabela 1).
Quanto aos dados profissionais da amostra, houve predominância de especialidades clínicas (66,4%) sobre as especialidades cirúrgicas. Também foi observado que a maioria
dos médicos que trabalham até 48h por semana (69,3%)
fazem no máximo 2 plantões por semana (80,6%), trabalham em até 2 hospitais (86,5%) e também atendem em
seus consultórios próprios (84,3%) (Tabela 1).
Referente ao Maslach Burnout Inventory, após somatório dos quesitos referentes a cada dimensão da síndrome,
observou-se que 82,1% dos médicos estudados tiveram
prevalência de nível de risco alto em pelo menos uma das
três dimensões avaliadas. A prevalência de burnout na população estudada foi de 10,4%. (Figura 1).
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Quando analisadas separadamente, a prevalência de nível
de risco alto nas três dimensões foi: 44,8% de despersonalização, 28,4% de realização profissional e apenas 6,0% de
exaustão emocional (Figura 2).
Nos fatores socioecônomicos, entre os resultados obtidos,
podemos observar que a síndrome é mais incidente no sexo
feminino, com menos de 50 anos, para as quais a prevalência

Tabela 1. Distribuição sociodemográfica dos participantes,
Rio de Janeiro, 2016 (n=134).
n

%

Masculino

64

47,8

Feminino

70

52,2

Até 50 anos

119

93,0

>50 anos

9

7,0

Sim

62

50,0

Não

62

50,0

Vive sozinho

60

45,5

Com companheiro

72

54,5

Sexo

Faixa etária

Filhos

100,0%
82,1%

Estado civil
39,6%

Renda mensal

10,4%

Até 15 salários mínimos

57

63,3

>15 salários mínimos

33

36,7

Pratica

89

66,4

Não pratica

45

33,6

Sim

6

4,5

Não

128

95,5

Clínica

89

66,4

Cirúrgica

45

33,6

0,0%
Duas
dimensões
elevadas

Uma
dimensão
elevada

Atividades físicas

Três
dimensões
elevadas

Figura 1. Distribuição percentual dos participantes pela presença de nível de risco alto nas dimensões da síndrome de
burnout, Rio de Janeiro, 2016 (n=134).

Tabagismo

Especialidade
100,0%
76,9%

Plantões
Até 2/semana

108

80,6

>2/semana

26

19,4

Sim

113

84,3

Não

21

15,7

45,5%

Tem consultório

28,4%

69,3

48 horas/semana

35

30,7

109

86,5

17

13,5

Mais que 2 hospitais

Alto Moderado Baixo

Exaustão
emocional
Alto

Trabalha em quantos hospitais
Até 2 hospitais

26,1% 29,1%

17,2%
0,0%

79

26,1%

6,0%

Carga horária
<48 horas/semana

44,8%

Alto Moderado Baixo

Realização
Moderado

Alto Moderado Baixo

Despersonalização
Baixo

Figura 2. Distribuição percentual dos participantes pelo nível
de risco encontrado nas dimensões da síndrome de burnout,
Rio de Janeiro, 2016 (n=134).
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mostraram importante relação com o burnout, pois 50,0 e
28,6%, respectivamente, dos portadores da síndrome são
usuários (Tabela 2).
Quanto aos fatores ocupacionais, todos os portadores
dela eram da área clínica, e 15,7% dos entrevistados apresentaram todas as três dimensões elevadas, caracterizando
o diagnóstico da síndrome. Além disso, os mais acometidos

da síndrome (três dimensões elevadas) foi de 11,8%, com
renda mensal abaixo de 15 salários mínimos (14%) e que
vivem com companheiros (12,5%) (Tabela 2).
Na análise dos fatores de risco ambientais, temos como
relevante os dados de prática de atividade física: 13,3% dos
participantes da pesquisa que não praticam atividade física
são portadores da síndrome. Os consumos de tabaco e álcool

Tabela 2. Distribuição das três dimensões do Maslach Burnout Inventory (MBI) com os respectivos percentuais para cada fator
socioeconômico estudado, Rio de Janeiro, 2016 (n=134).
Uma dimensão
elevada

Duas dimensões
elevadas

Três dimensões
elevadas

n

%

n

%

n

%

Masculino

49

76,6

24

37,5

6

9,4

Feminino

61

87,1

29

41,4

8

11,4

101

84,9

48

40,3

14

11,8

4

44,4

2

22,2

-

-

Até 15 salários mínimos

51

89,5

28

49,1

8

14,0

>15 salários mínimos

25

75,8

10

30,3

2

6,1

Vive sozinho

46

76,7

26

43,3

5

8,3

Com companheiro

62

86,1

26

36,1

9

12,5

Não

49

79,0

27

43,5

6

9,7

Sim

53

85,5

23

37,1

7

11,3

Sim

69

77,5

30

33,7

8

9,0

Não

41

91,1

23

51,1

6

13,3

Sim

87

82,1

41

38,7

11

10,4

Não

23

82,1

12

42,9

3

10,7

Sim

6

100

3

50

3

50

Não

104

81,3

50

39,1

11

8,6

Sim

12

85,7

9

64,3

4

28,6

Não

98

81,7

44

36,7

10

8,3

Sexo

Faixa etária
Até 50 anos
>50 anos
Renda mensal

Estado civil

Filhos

Pratica atividades físicas

Pratica atividades de lazer

Tabagismo

Etilismo
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fazem até 2 plantões por semana (11,1%) e trabalham também
em seus consultórios próprios (19,0%), com carga horária
maior que 48 horas semanais (14,3%). Não foram observadas diferenças significativas na quantidade de hospitais
em que trabalham (Tabela 3).
Portanto, com os dados apresentados, podemos observar
uma frequência maior da síndrome de burnout em médicos
militares do sexo feminino (57,1%), que vivem com companheiros (64,3%), na faixa etária menor de 50 anos (100,0%)
e com renda mensal de até 15 salários mínimos (78,6%).
O consumo de tabaco e álcool se mostraram fatores de risco
importantes para o desenvolvimento da síndrome (Tabela 4).

Os trabalhadores mais suscetíveis à síndrome estão relacionados aos cuidados interpessoais. Assim, enquadram-se
nesse perfil principalmente os profissionais da área da saúde,
especialmente médicos. Nesse quesito, impera a ambiguidade
de interação profissional ou pessoal e as situações emocionais que fazem parte do ambiente de trabalho.
Foram obtidos valores diagnósticos de síndrome de burnout
em 10,4% dos pacientes da amostra estudada, com três dimensões elevadas. No estudo de Blandin e Araújo22, realizado
com médicos residentes no Hospital Militar Doutor Carlos
Arvelo, em Caracas, na Venezuela, foi encontrado síndrome de
burnout em 28,0% da amostra total, sendo que os parâmetros
mais alterados foram a coesão organizacional e a influência do
supervisor. Isso provavelmente se deve à estrutura hierárquica
presente em hospitais militares, onde as relações entre civis e
militares, staff e residentes parecem estar sob uma rígida organização de trabalho, falta de colaboração, obediência e disciplina
impostas como requisitos de suma importância e tratamento
impessoal. Provavelmente, a incidência foi maior no hospital
de Caracas, pois se trata de um estudo realizado com médicos
residentes que são, em sua maioria, jovens.

DISCUSSÃO
A síndrome de burnout é uma alteração psicossocial que
acomete profissionais com alta demanda de trabalho excessivo
e que não possuem meios de responder de forma satisfatória.
Deste modo, há exaustão emocional, despersonalização e baixa
realização profissional perante o estresse laboral crônico21.

Tabela 3. Distribuição das três dimensões do Maslach Burnout Inventory (MBI) com os respectivos percentuais para cada fator de
risco ocupacional estudado, Rio de Janeiro, 2016 (n=134).
Uma dimensão
elevada

Duas dimensões
elevadas

Três dimensões
elevadas

n

%

n

%

n

%

Clínica

71

85,5

38

45,8

13

15,7

Cirúrgica

21

65,5

7

21,9

-

-

Até 2/semana

88

81,5

41

38,0

12

11,1

>2/semana

22

84,6

12

46,2

2

7,7

Sim

15

71,4

6

28,6

4

19,0

Não

95

84,1

47

41,6

10

8,8

<48 horas/semana

67

84,8

24

30,4

7

8,9

>48 horas/semana

27

77,1

19

54,3

5

14,3

Até 2 hospitais

81

83,5

45

41,3

12

11,0

Mais que 2 hospitais

15

88,2

7

41,20

2

11,8

Especialidade

Plantões por semana

Consultório

Carga horária

Trabalha em quantos hospitais
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Entre os médicos que apresentam risco elevado de
desenvolver burnout no Hospital Naval Marcílio Dias, observamos que a despersonalização foi a dimensão mais alterada (44,8%), seguido pela realização profissional (28,4%)
e exaustão emocional (6,0%). Em concordância com os
dados presentes, foi observado que, em um estudo realizado entre os internos da Universidade de Yale23, aqueles
com risco elevado de desenvolver a síndrome apresentaram despersonalização como a maior dimensão alterada
na avaliação feita em 2009 (63,6%) e em 2010 (84,9%).
O estudo de Magalhães et al.24, que avaliou médicos anestesiologistas do Distrito Federal, também demonstrou
uma prevalência da despersonalização (28,3%), seguido
pela exaustão emocional (23,1%) em pacientes com riscos
altos de desenvolver burnout. Com isso, verificamos que
os médicos se sentem realizados com a profissão, porém
no âmbito atual de locais de trabalho com falta de suporte,
horas ininterruptas de serviço e remuneração muitas vezes
inadequadas, a despersonalização e a exaustão emocional se
destacam como fatores desencadeadores desse problema.
No presente estudo, foi observado que as mulheres
(57,1%) foram as mais acometidas pela síndrome, assim
como apresentado no Medscape National Physician Burnout
& Depression Report25, de Packham, no qual foi encontrada
prevalência de 48,0% de mulheres. Segundo Carlotto et al.26,
houve modificação da dinâmica familiar e aumento do trabalho
feminino nos últimos anos. O estudo realizado por Silva et al.27
também encontrou prevalência feminina entre os acometidos
pela síndrome, assim como o de Pereira et al.17, que demonstrou prevalência de 69% entre as mulheres. Isso provavelmente
se deve ao fato de que a maioria das mulheres enfrentam
uma jornada dupla de trabalho, conciliando suas responsabilidades profissionais com a administração da vida familiar.
Deste modo, na atual estrutura social, há uma sobrecarga e,
consequentemente, uma interferência em seu desempenho
profissional, acarretando estresse físico e emocional.
Na análise da faixa etária, foi verificada prevalência
de burnout de 69,2% entre 35 e 44 anos de idade, sendo a
segunda faixa etária mais acometida entre 28 e 34 anos de
idade (23,1%). O mesmo ocorreu no estudo de Magalhães
et al.24, em que a predominância foi na faixa etária entre 30 e
50 anos (64,2%) e no estudo de Pereira et al.17, que relatou
a faixa etária mais acometida a entre 27 e 35 anos. Já no
estudo de Packham25, foi encontrada prevalência de 35,0%
entre 45 e 54 anos de idade. Porém, logo após os 54 anos,

Tabela 4. Prevalência da síndrome de burnout no estudo
realizado separado por fatores, Rio de Janeiro, 2016 (n=134).
n

%

Masculino

6

42,9

Femnino

8

57,1

14

100,0

-

-

Sim

7

50,0

Não

7

50,0

Pratica

8

57,1

Não pratica

6

42,9

Sim

4

28,6

Não

10

71,4

14

100,0

-

-

Até 2/semana

12

85,7

>2/semana

2

14,3

Vive sozinho

5

23,7

Com companheiro

9

64,3

Até 15 salários mínimos

11

78,6

>15 salários mínimos

3

21,4

Pratica

3

21,4

Não pratica

11

78,6

Sexo

Faixa etária
Até 50 anos
>50 anos
Filhos

Atividades físicas

Etilismo

Especialidade
Clínica
Cirúrgica
Plantões

Estado civil

Renda mensal

Atividades de lazer

Tabagismo
Sim

3

21,4

Não

11

78,6

<48 horas/semana

7

58,3

>48 horas/semana

5

41,7

Até 2 hospitais

12

85,7

Mais que 2 hospitais

2

14,3

Sim

4

28,6

Não

10

71,4

Carga horária

Trabalha em quantos hospitais

Tem consultório
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houve queda expressiva na incidência de burnout nos participantes de todos os estudos, sugerindo que, com os passar
dos anos e com a experiência na profissão, os médicos conseguem lidar melhor com as situações de estresse e com os
sentimentos que decorrem das experiências de trabalho.
Com isso, o envelhecimento traz também menor acometimento de estresse físico e emocional laboral.
Segundo Carlotto e Palazzo26, o indivíduo com uma
união emocional estável é menos predisposto a desenvolver
a síndrome de burnout. Porém, ao contrário do exposto, no
presente estudo, foi identificada uma maior incidência dessa
síndrome em pessoas que vivem com seus companheiros
(64,3%), assim como no estudo de Silva et al.27, que encontrou nível de exaustão maior nos casados (48,1%), e no de
Rizo-Baeza et al.16, em que, entre os acometidos por burnout,
52,4% vivem com companheiros. Precisamos lembrar que
os estudos não avaliaram a satisfação emocional do indivíduo com o seu relacionamento, ressaltando que apenas a
análise do estado civil não reflete a real situação emocional.
A questão do lar e da vida fora do trabalho sugere que há
uma intervenção na produção, na realização e nas manifestações psicológicas dos médicos em seus serviços. Assim,
fatores de risco, como problemas conjugais e do ambiente
familiar, somados à excessiva carga de trabalho e ao cansaço
emocional contribuem para o desencadear da síndrome.
Os indivíduos mais acometidos por burnout no estudo
praticavam atividade física (57,1%), sendo considerada a
realização de, no mínimo, 30 minutos de atividade, pelo
menos 3 vezes por semana. Podemos correlacionar com um
dado interessante do estudo de Peckham25, no qual 50,0%
dos indivíduos, ao serem questionados sobre qual era a
melhor forma de lidar com a síndrome, mencionaram o
exercício físico. No estudo de Magalhães et al.24, foi analisada
ocorrência de burnout em 57,1% dos pacientes sedentários,
assim como no estudo de Sánchez et al.10, em que 100% dos
pacientes com a síndrome não praticavam atividade física.
Esses dados entram em discordância com o que foi analisado no presente estudo, demonstrando que os indivíduos
lidam de formas diferentes com o exercício fisico.
O artigo de Weight et al.28, realizado entre residentes da
Mayo Clinic, não encontrou diferença quanto aos níveis de
síndrome de burnout em um grupo recebendo planejamento
de atividade física e outro grupo controle. Atualmente, as
crescentes imposições sociais de um estilo de vida saudável
podem afetar a forma com que as pessoas lidam com o

exercício físico, tanto por um lado positivo quanto negativo.
Enquanto pra alguns praticar exercício físico é um momento
de distração e prazer, para outros, é uma atividade desagradável que pode acentuar os níveis de estresse devido à obrigatoriedade de se ter uma rotina saudável.
Nas especialidades cirúrgicas, a dependência de uma maior
relação multidisciplinar, a necessidade maior de aptidão física
dos cirurgiões e da equipe e a poluição sonora do ambiente
cirúrgico, assim como a exposição a radiação, látex, infecções,
calor excessivo e limitação de espaço levam a um maior esgotamento físico e emocional dos profissionais dessa área, principalmente dos residentes, que ainda estão iniciando nessas
especialidades22. O estudo de Gouveia et al.3 evidenciou maior
prevalência da síndrome de burnout em residentes de áreas
cirúrgicas no Hospital das Clínicas de Recife, com 75% de
exaustão emocional. O mesmo foi observado no estudo de
Blandin et al.22, no qual os residentes de cirurgia geral de um
hospital militar foram os mais acometidos por níveis elevados
de estresse laboral e síndrome de burnout.
O presente estudo, em discordância com os dados
apresentados, evidenciou que todos os acometidos pela
síndrome no Hospital Naval Marcílio Dias eram parte da
área de clínica médica (100,0%). Essa discrepância entre
os estudos pode ser justificada pelo fato de que enquanto
os profissionais do Hospital Naval Marcílio Dias já tinham
concluído suas especializações, os médicos do Hospital das
Clínicas de Recife ainda estavam cursando a residência
médica, momento em que, muitas vezes, as cargas horárias são maiores e a remuneração incompatível com a carga
de trabalho que lhes é imposta. Além disso, a amostra de
médicos da área cirúrgica no presente estudo foi muito
baixa, sendo de apenas 45 indivíduos, o que pode não
evidenciar uma estatística válida.
A escassez de artigos que tratam sobre a síndrome em
médicos militares foi um fator limitante no estudo, uma vez
que seria interessante para uma análise de comparação mais
detalhada. Além disso, dos 600 médicos que compõe o corpo
clínico do Hospital Naval Marcílio Dias, foram utilizados
apenas 134 questionários, já que muitos foram excluídos
por estarem com respostas incompletas.
Essas observações indicam que o atual modelo de trabalho
das instituições hospitalares é insatisfatório e tem como
agravantes o excesso de trabalho, a insuficiente remuneração e a alta responsabilidade profissional, o que traz dificuldades nas relações com os pacientes e empregadores18.
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Há estudos que afirmam que o burnout enfraquece o interesse de alguns membros da equipe de saúde por práticas
inovadoras, contribuindo como fator impeditivo na disseminação de condutas baseadas em evidência4,29.
Entretanto, a profissão médica traz inúmeras gratificações psicológicas: aliviar a dor e o sofrimento, curar
doenças, salvar vidas, diagnosticar corretamente, sentirse competente, ensinar, aconselhar, educar, prevenir
doenças e receber reconhecimento e gratidão. Todos esses
fatores podem ajudar a prevenir a síndrome de burnout.
Algumas medidas protetivas para essa população precisam
ser tomadas, como uma adequação de remuneração e de
carga horária de trabalho, capacitação regular da equipe
multidisciplinar com reuniões periódicas de planejamento

e oferta de serviço de acompanhamento psicológico para
os servidores da área da saúde.

CONCLUSÃO
Foi revelada prevalência da síndrome de bunout, bem
como alto risco para seu desenvolvimento entre mulheres
e jovens (menores de 50 anos). Devem-se adotar medidas
para que os profissionais se sintam mais motivados e
confiantes no trabalho. Análises futuras, em populações
distintas, poderão ampliar o conhecimento sobre a síndrome
e indicar os melhores meios de enfrentamento aos profissionais expostos.
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