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O ser humano é capaz de adaptar-se 
ao meio ambiente desfavorável, mas 



esta adaptação não ocorre 
impunemente .

 
(L evi, 1971)
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Resumo    

Rodrigues AB. Burn out e estilos de coping em enfermeiros que assistem pacientes 

oncológicos. [tese]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2006. 143 p.   

Esse estudo descritivo-exploratório e correlacional apropriou-se da abordagem 

quantitativa e teve como objetivo caracterizar e analisar o burn out de enfermeiros 

oncologistas1, considerando suas relações com variáveis pessoais e ocupacionais. A 

população foi composta por 77 enfermeiros que atuavam em unidades de Oncologia 

clínica e cirúrgica de cinco hospitais do município de São Paulo. Foram utilizados, 

para a coleta de dados, três instrumentos: um inventário de dados demográficos e 

ocupacionais construído pela autora, o inventário de Burn out de Maslach e Jackson 

e o inventário de Coping de Folkman e Lazarus. Os resultados apontaram que 53,3% 

dos enfermeiros apresentavam algum sintoma de burn out, sendo 29,9% com 

alteração em uma das dimensões, 14,3% com alteração em duas dimensões e 9,1% 

com alteração nas três dimensões. Não foi verificada para a população estudada 

diferença estatisticamente significativa entre as variáveis demográficas e 

ocupacionais selecionadas com o burn out. Os principais estressores identificados 

pelos enfermeiros foram: o óbito, o relacionamento com a equipe médica e de 

enfermagem e as situações de emergência. Houve diferença, estatisticamente 

significativa, entre a dimensão incompetência profissional, o estressor óbito e a 

utilização do coping suporte social e fuga esquiva; e entre a dimensão desgaste 

emocional, relacionamento com equipe médica e de enfermagem e a utilização do 

coping fuga esquiva. Os enfermeiros utilizaram em maior proporção os estilos de 

                                                          

 

1 Será utilizado nesse estudo o termo enfermeiro oncologista , pois de acordo com Campos (2005), o 
termo oncológico reflete mais enfaticamente a realidade do paciente acometido com câncer. 



coping resolução de problema e reavaliação positiva e, o estilo de coping menos 

utilizado, referiu-se à fuga esquiva.      

Unitermos: Burn out. Estresse. Coping. Enfrentamento. Enfermeiro. Oncologia.     

Abstract   

Rodrigues AB. Burn out and the coping styles used by oncology nurses that assist 

oncology patients. [tese]. São Paulo (SP): Escola de Enfermagem da USP; 2006. 

143p.   

This descriptive exploratory and correlative study adopted the quantitative method and 

the aim was to characterize and analyse the burn out among oncology nurses regarding 

the relations with personal and occupational variables. The sample was represented by 

77 nurses working in oncology clinical and surgical units in five hospitals in the city of 

São Paulo. Three tools were used for the data collect: a demographic and occupational 

inventory data made by the author, the Maslach and Jackson Burn out Inventory and the 

Folkman and Lazarus Coping Inventory. The results showed that 53,3% of the nurses 

demonstrated some kind of symptom of burn out, being 29,9% with alteration in one 

dimension, 14,3% with alteration in two dimensions and 9,1% with alteration in three 

dimensions. It wasn t verified in this sample any important statistic difference between 

the demographic and occupational variables and burn out. The main stressors identified 

by the nurses were the death and dying, the conflict with doctors and the nursing team 

and the emergency situations. There was a statistic difference between personal 

accomplishment dimension and the stressor death and dying and the copings social 

support and escape. Also between the emotional exhaustion dimension and the stressor 

conflict with doctors and nursing team and the coping escape. The nurses used more 

frequently problem solving and positive reappraisal as coping styles, and the less used 

was the act of escaping.   



 
Uniterms: Burn out. Stress. Coping. Nurse. Oncology.      

Resumen  

Rodrigues AB. Burn out y estilos de coping en enfermeros que asisten pacientes 

oncológicos. [tese] São Paulo (SP): Escuela de Enfermería de la USP; 2006. 143 p.  

Este estudio descriptivo-exploratorio y correlacional utilizó el abordaje cuantitativo y 

tuvo como objetivo caracterizar y analizar el burn out de enfermeros oncologistas 

considerando sus relaciones con variables personales y ocupacionales. La población 

consistía de 77 enfermeros que actuaban en unidades de oncología clínica y quirúrgica 

de cinco hospitales del municipio de São Paulo. Fueron utilizados para colecta de datos 

tres instrumentos: un inventario de datos demográficos y ocupacionales construido por 

la autora, el inventario de Coping de Folkman y Lazarus. Los resultados apuntaron que 

53.3% dos enfermeros presentaban algún síntoma de burn out, siendo 29.9% con 

alteración con alteración en las tres dimensiones. No se ha verificado en la población 

estudiada cualquier diferencia estadísticamente significativa entre las variables 

demográficas y ocupacionales seleccionadas con el burn out. Los principales estresores 

identificados por los enfermeros fueron el óbito, la relación con el equipo médico y de 

enfermería y las situaciones de emergencia. Hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre la dimensión incompetencia profesional, el estresor óbito y la 

utilización de coping soporte social y fuga esquiva; y entre la dimensión desgaste 

emocional, relación con el equipo médico y de enfermería y la utilización del coping 

fuga esquiva. Los enfermeros utilizan más los estilos de coping resolución de problema 

y re-evaluación positiva y el estilo coping menos utilizado es de fuga esquiva.    



Unitérminos: Burn out. Estrés.Coping. Enfrentamiento. Oncologia.          

N ada é mais importante do que 
criar um ambiente no qual as 
pessoas sintam que

 

fazem uma 
diferença. N ão há como se sentir 
bem em relação ao que você está 
fazendo sem acreditar que está 
fazendo uma diferença . 

 

(Jack Stack)

                 



      

1. Introdução    

1. Introdução 

1.1 Introduzindo o tema  

O exercício da enfermagem em Oncologia pode demandar do enfermeiro um 

grande investimento mental e afetivo à medida que implica lidar com uma doença 

grave, cuidar de pacientes fora de possibilidade de cura e terminais; a necessidade de 

cuidados intensivos e também prolongados, e a elevada proximidade com a família. 

Esses fatores associados à natureza do câncer como doença, a complexidade dos 

tratamentos, o cuidado de pacientes que possuem labilidade emocional, a alta 

complexidade do cuidado, o intenso envolvimento com pacientes e familiares, os 

conflitos interdisciplinares e éticos, e a baixa moral na equipe são considerados 

fatores de estresse em Oncologia (Chacón Roger e Grau Abalo 1997, Penson et al 

2000, Medland et al 2004, Comitê Psicossocial da Sociedade internacional de 

Oncologia Pediátrica 2004). 

Lykcholm (2001) chama a atenção para a pequena quantidade de publicações 

sobre o estresse ocupacional do profissional em Oncologia, em contraponto ao 



grande número de estudos sobre como ajudar pacientes e familiares a lidar com o 

estresse. 

Os estudos brasileiros sobre o tema tratam do sofrimento psíquico2 e fatores 

considerados estressantes pelos enfermeiros atuantes em Oncologia, mas não avaliam 

quantitativamente os níveis de estresse ocupacional que esses profissionais 

apresentam.  

Isso pôde ser constatado ao realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema e 

ao entrar em contato com os resultados da revisão integrativa de literatura realizada 

por Campos (2005) sobre as publicações de burn out na enfermagem em Oncologia. 

A autora realizou uma ampla busca em bases de dados nacionais e internacionais no 

período de 1993 a 2004. Os resultados foram apresentados em sua dissertação de 

mestrado e mostraram que, no Brasil, não foi identificada nenhuma publicação sobre 

burn out em enfermeiros oncologistas no período pesquisado que averiguasse, 

quantitativamente, os níveis de burn out.  

Alguns estudos brasileiros têm abordado o tema utilizando a metodologia 

qualitativa, na maior parte das vezes. Entre eles, está o estudo de doutoramento de 

Popim (2001), que realizou uma pesquisa em um hospital especializado no 

atendimento de pacientes oncológicos. A autora buscou compreender o cuidado de 

enfermagem em Oncologia sob a ótica das enfermeiras que atuavam nas unidades de 

internação de Oncologia e central de quimioterapia. A pesquisadora utilizou a 

abordagem fenomenológica e identificou que o cuidado de enfermagem em 

                                                          

 

3 Os termos estresse ocupacional e sofrimento psíquico no trabalho são utilizados em diferentes 

estudos e englobam-se na mesma esfera, a do sofrimento no trabalho. Portanto, serão utilizados nesta 

pesquisa como sinônimos.  



Oncologia revestia-se de grande complexidade, que ia para além da esfera técnico-

científica, com implicação em várias facetas do seu existir, dado seu esforço para 

viabilizar um cuidado ético.  

As falas das enfermeiras, abordadas nesse estudo, revelaram explicitamente a 

presença de um desgaste físico ao lado de um desgaste emocional e a busca por 

estratégias que as aliviasse dessa carga, como o lazer e a terapia individual. 

Referiram-se também à necessidade de espaços para discutir os sentimentos, aliviar 

tensões e ajudar a falar sobre as coisas difíceis que faziam parte do seu mundo de 

trabalho. 

Boemer e Valle (1988) investigaram o significado do cuidar da criança com 

câncer junto a enfermeiras de um hospital-escola na cidade de Ribeirão Preto através 

dos discursos das mesmas em relação ao tema. Os discursos revelaram esse trabalho 

como difícil no que se refere ao tratamento físico e ao relacionamento com a família 

da criança doente. Apontaram também o desgaste emocional a que estão sujeitos 

esses profissionais na ocasião do agravamento da doença e da morte da criança, e a 

carência de maior preparo na área. Em outras falas, evidenciou-se o desgaste destas 

enfermeiras ao cumprir uma prescrição médica quando esta não era aprovada pelas 

declarantes; geralmente prescrições que implicavam em procedimentos invasivos e 

dolorosos para a criança. 

Uma pesquisa realizada por Silva e Kirschbaum (1998) com enfermeiros de 

um serviço de Oncologia em São Paulo identificou que os fatores que mais 

desencadearam sofrimento psíquico neste grupo envolveram três grupos de situações: 

as relacionadas ao trabalho, ao tipo de paciente e ao tipo de doença. Dentre os fatores 

relacionados ao primeiro grupo, encontraram-se a complexidade da assistência, com 



alta exigência técnica, o envolvimento com o paciente, o conflito entre a concepção 

do enfermeiro e a atitude profissional ética, bem como a falta de preparo na área de 

Oncologia. As situações descritas pelos enfermeiros que se relacionaram com o tipo 

de paciente incluíram as dificuldades físicas para lidar com o mesmo, pois, muitas 

vezes este ficava acamado e havia falta de recursos hospitalares, e o fator idade, ou 

seja, quanto mais jovem era o paciente, mais difícil para o enfermeiro fornecer 

assistência. A falta de preparo do enfermeiro para lidar com a morte foi o principal 

fator dentre as situações referentes ao tipo de doença.  

Outra pesquisa realizada com enfermeiros e auxiliares de enfermagem de uma 

instituição do interior de São Paulo analisada por Labate, Ribeiro e Bosco (2001) 

sobre as fontes de estresse destes profissionais, identificou que a situação de morte 

do paciente foi causadora de maior sofrimento psíquico nesse grupo. Esse mesmo 

estudo identificou, ainda, a falta de autonomia da equipe de enfermagem em alguns 

procedimentos como causadora de sofrimento psíquico. 

Em sua dissertação de mestrado, Ferreira (1996) estudou as emoções e os 

modos de enfrentamento de um grupo de 40 enfermeiras frente ao cuidado do 

paciente oncológico de uma instituição especializada da cidade de São Paulo. Para 

isto utilizou diferentes técnicas de coleta de dados: formulários, entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas e observação de campo. Identificou as seguintes 

emoções por ordem decrescente de incidência: carinho/caridade, compaixão, 

alegria/satisfação, angústia/ansiedade, entre outras. Como formas de enfrentamento 

surgiram técnicas de distanciamento e negação das emoções, procura por ajuda na 

religião, busca de distrações, entre outras. Além disso, foram relatados pelas 

enfermeiras fatores gratificantes e fatores difíceis no trabalho de Oncologia. Entre os 



fatores gratificantes estavam ajudar o paciente, ter contato com o doente e conhecer e 

aprender sobre a doença. Entre os fatores difíceis situaram-se: o sofrimento e a morte 

do paciente, a impotência diante da doença, as múltiplas internações e a falta de 

funcionários qualificados na área. A falta de qualificação em Oncologia foi outro 

fator identificado nesse estudo como gerador de medo e insegurança nos 

enfermeiros, o que poderia conduzir a um estresse ocupacional. 

Rodrigues e Chaves (2000) estudaram as emoções e as representações de 

enfermeiros que assistiam pacientes oncológicos fora de possibilidades terapêuticas e 

terminais frente à sua morte. O estudo foi realizado em duas unidades de internação 

de Oncologia de um hospital geral de grande porte do município de São Paulo, e 

identificou que a morte suscitou sentimento de impotência no grupo analisado, assim 

como raiva, tanto de si quanto do paciente e do médico. Também gerou alívio, entre 

outras emoções. As representações dos enfermeiros sobre a morte do paciente 

oncológico foram desconhecimento e passagem para outra vida. Essa elaboração 

religiosa, representada pelo significado passagem para outra vida parece ter sido a 

solução encontrada para amenizar as emoções das enfermeiras, como a impotência e 

a raiva, diante da morte do paciente. 

Ainda com relação à morte do paciente oncológico, outro estudo não-

experimental realizado com 261 profissionais, que atuavam em Oncologia, 

identificou que esse evento foi um forte estressor (Kash et al 2000). 

Em outros países, o burn out tem sido largamente estudado com relação à 

profissão de enfermagem em Oncologia. Alguns desses estudos tem se detido na 

identificação dos escores de burn out em enfermeiros oncologistas, na comparação 

desses escores entre os enfermeiros dessa especialidade clínica com outras, na 



correlação entre o burn out e variáveis demográficas e ocupacionais, ou ainda 

procurando relacionar a prevalência da síndrome com satisfação no trabalho. 

Para uma melhor compreensão do fenômeno estudado, faz-se necessária uma 

revisão sobre os aspectos teóricos do burn out e do coping.     

1.2 Aspectos teóricos e conceituais sobre estresse, burn out e coping3   

Para tratar-se dos referenciais teóricos sobre burn out e coping faz-se 

necessário abordar inicialmente as bases teóricas do stress, uma vez que estas 

correspondem às origens daquele. 

Os primeiros estudos sobre estresse tiveram seu início a partir da metade do 

século XIX, com Claude Bernard, ao afirmar que o organismo se modifica em 

decorrência das mudanças que ocorrem no meio ambiente, e, que para mantê-lo 

estável internamente é necessário que sejam dispendidos esforços adaptativos. 

No entanto, foi Hans Selye, um endocrinologista canadense, que se baseou no 

conceito de homeostase para descrever esta adaptação. 

                                                          

 

3 Por não haver, na língua portuguesa, uma palavra única que expresse a complexidade dos termos 

coping e burn out, e para facilitar a recuperação de informações por interessados no tema, optou-se 

por utilizar a sua versão em inglês.   



Em suas primeiras experiências, em 1936, chamou de Síndrome da 

Adaptação Geral um conjunto de respostas inespecíficas que ocorriam no organismo, 

conseqüentes a qualquer estímulo nocivo.  

A seguir, definiu o termo estresse como um estado que se caracteriza por 

uma alteração fisiológica processada no organismo, quando este se encontra em uma 

situação que requeira dele, uma reação mais forte que aquela que corresponde à sua 

atividade normal (Selye 1959). 

Em 1975, Selye descreveu a reação neuroendocrinológica ao estresse. 

Considerava que, embora os fatores estressantes fossem diversos e variados, a reação 

fisiológica proveniente de um estímulo ocorria, principalmente, através do eixo 

hipotálamo-hipofisário e glândulas supra-renais, onde ocorre a liberação de 

hormônios responsáveis pelo preparo do organismo para a reação de estresse 

(Vasconcellos 1992). 

Os conceitos de Selye foram validados e ampliados posteriormente 

particularmente àqueles que descrevem a ação de alguns hormônios. Dentre estes 

hormônios, estão os mineralocorticóides e os glicocorticóides. Os últimos levando o 

organismo a captar e recrutar energia, acelerando o metabolismo de glicose, lipídeos, 

proteínas e carboidratos. Concomitantemente, inibindo a produção de anticorpos, 

aumenta a coagulabilidade sangüínea e a produção de suco digestivo.  

Já os mineralocorticóides, além de estimular a reabsorção ativa de sódio e 

transporte de sódio e potássio, através da membrana celular, alteram o metabolismo 

de órgãos como rins, baço, intestino e glândulas sudoríparas (Guyton 1986).  

Posteriormente, em meados da década de 80, outros autores trouxeram 

importantes contribuições para uma análise mais abrangente do tema, incorporando o 



papel do aparelho psíquico, que até aqui tinha uma abordagem puramente biológica. 

Neste caminho, Lazarus e Folkman (1984) propuseram uma definição mais 

abrangente de estresse: uma resposta a qualquer evento que demande do ambiente 

externo ou interno, e que exceda as fontes de adaptação de um indivíduo ao sistema 

social .  

Para esses autores, todo evento é submetido a uma avaliação cognitiva do 

sujeito que a experimenta. Esta avaliação é definida como um processo de 

categorização de um encontro, com o foco no propósito ou no significado desse 

encontro .  

Esquematicamente, ela ocorreria a partir de etapas (Figura 1). 

 

Avaliação primária: o indivíduo avalia uma situação específica como 

ameaçadora, desafiadora ou neutra. A resposta se dá de maneira 

intuitiva e automática para, a seguir, iniciar a atividade de avaliação 

cognitiva de acontecimento. O processo avaliativo ocorre em 

estruturas cerebrais específicas como o sistema límbico, tálamo e 

hipotálamo.  

 

Avaliação secundária: após a avaliação primária do evento, pode 

iniciar-se a segunda fase do processo. É um esforço cognitivo e 

comportamental, realizado para dominar, tolerar ou reduzir as 

demandas externas e internas, que Lazarus e Folkman (1984) 

denominaram coping . Este é o produto da relativização da 

avaliação do potencial de agressão que o estressor pode causar frente 

às possibilidades de enfrentamento que o sujeito possui. Envolve uma 

avaliação cognitiva, tanto lógica quanto simbólica do estressor e já 



envolve a busca de estratégias disponíveis para administrá-lo, seja 

eliminando-o, adaptando-se a ele ou neutralizando a emoção que ele 

mobilizou. 

 

Reavaliação: após a utilização de determinadas estratégias, os 

resultados alcançados são avaliados e, caso não sejam satisfatórios, 

novas estratégias serão utilizadas. Para aqueles processos onde se 

observa sucesso, a reação do organismo passa a não ser mais de 

estresse. Mas, se ocorrer o inverso, desencadeiam-se processos 

orgânicos e psíquicos, com graves conseqüências à saúde do 

indivíduo (Lazarus e Folkman 1984)  

.  



  

Figura 1. Modelo de Processamento de Estresse e Coping (Lazarus e Folkman, 1984). 

Formato adaptado pela autora.   



Desde o início do século, pesquisadores vinculados à psicologia do ego têm 

concebido o coping, enquanto correlato aos mecanismos de defesa, motivado interna 

e inconscientemente como forma de lidar com conflitos sexuais e agressivos 

(Vaillant 1994). Eventos externos e ambientais, posteriormente incluídos como 

possíveis desencadeadores dos processos de coping foram, a exemplo dos 

mecanismos de defesa, categorizados hierarquicamente no sentido dos mais imaturos 

aos mais sofisticados e adaptativos (Tapp 1985). Assim, para esta primeira geração 

de pesquisadores, o estilo de coping, utilizado pelos indivíduos, era concebido como 

estável numa hierarquia de saúde versus psicopatologia.  

A partir desta perspectiva inicial, algumas distinções foram sendo feitas no 

sentido de diferenciar os mecanismos de defesa do coping propriamente dito. A 

principal modificação feita neste sentido consistiu na distinção entre os comportamentos 

associados aos mecanismos de defesa, classificados como rígidos e originários de 

questões do passado, e derivados de elementos inconscientes. Já os comportamentos 

associados ao coping foram classificados como mais flexíveis, propositais, adequados à 

realidade e orientados para o futuro, com derivações conscientes (Folkman, Lazarus 

1980).  

A partir da década de 60, uma segunda geração de pesquisadores apontou para 

uma nova perspectiva com relação ao coping. Essa nova tendência buscou enfatizar os 

comportamentos de coping e seus determinantes cognitivos e situacionais (Suls 1996).  

Numa perspectiva cognitivista, Folkman e Lazarus (1984) propuseram um 

modelo que divide o coping em duas categorias funcionais: coping focalizado no 

problema e coping focalizado na emoção. No primeiro, a pessoa tenta definir o 

problema que vivencia, procurando soluções alternativas para superá-lo ou controlá-



lo e opta entre elas. Já no coping centrado nas emoções, há a procura de estratégias 

que derivam de processos defensivos como evitar, distanciar-se, e buscar valores 

positivos em eventos negativos como forma de resingnificá-los e diminuir sua 

importância emocional. Mecanismos de defesa inconscientes e não-intencionais, 

como negação, deslocamento e regressão, não podem ser considerados como 

estratégias de coping. 

É importante distinguir o que os pesquisadores têm denominado estratégias 

de coping e estilos de coping. Em geral, o estilo de coping tem sido mais relacionado 

a características de personalidade, enquanto as estratégias referem-se a ações 

cognitivas ou de comportamento tomadas no curso de um episódio particular de 

estresse (Ryan-Wenger 1992). 

Carver e Scheier (1994) definem o estilo de coping não em termos de 

preferência de um aspecto deste sobre outros, mas em termos de tendência a usar 

uma estratégia de coping em maior ou menor grau, frente a situações de estresse. 

Ao contrário dos estilos de coping, ligados a fatores disposicionais do 

indivíduo, as estratégias de coping têm sido vinculadas a fatores situacionais. 

Folkman e Lazarus (1980) enfatizaram o papel assumido pelas estratégias de coping, 

apontando que estas podem mudar de momento para momento, durante os estágios 

de uma situação estressante. 

Mais recentemente, uma terceira geração de pesquisadores tem se voltado 

para o estudo das convergências entre coping e personalidade. Essa tendência tem 

sido motivada, em parte, pelas evidências que indicam que fatores situacionais não 

são capazes de explicar toda a variação nas estratégias de coping utilizadas pelos 

indivíduos. Os traços de personalidade mais amplamente estudados que se 



relacionam às estratégias de coping são otimismo, rigidez, auto-estima e locus de 

controle (Carver e Scheier 1994, Parkes 1984).   

A forma com que o indivíduo escolhe suas estratégias de coping está 

determinada, em parte, por seus recursos internos e externos os quais incluem saúde, 

crenças, responsabilidade, suporte, habilidades sociais e recursos materiais. As 

crenças dizem respeito a idéias e julgamentos que os indivíduos possuem acerca da 

realidade em que vivem, a normas, e sua função é servir como guia para a 

compreensão do significado da realidade. 

Apoiado em suas crenças, diante de uma ameaça, o indivíduo levantará 

expectativas generalizadas de controles internos e externos a ele próprio. 

Essa idéia foi descrita como lócus de controle, ou seja, a percepção individual 

sobre a possibilidade de controle de eventos. O lócus de controle interno refere-se à 

percepção individual de que existe a possibilidade de controlar eventos pela própria 

capacidade, potencialidade ou esforço pessoal. Os indivíduos com orientação interna 

teriam maiores possibilidades de enfrentamento do estressor do que os indivíduos 

com orientação externa (Parkes 1984).  

Dessa forma, a obtenção do controle do estresse poderia ser vinculada não 

essencialmente sobre o controle do meio externo, mas sobre o substrato psíquico, que 

poderia instrumentalizar o ser humano para a relação com os estressores cotidianos. 

Já no lócus de controle externo, o domínio do evento não está na dependência 

do sujeito, mas sim de outra pessoa, no destino, ou na providência divina, entre 

outras. 

Com relação à eficácia de coping, de acordo com Zegans citado em Chaves 

(1994) acrescenta que estas respostas podem ser bem sucedidas ou não. Quando bem 



sucedidas, ocorre o domínio da situação. Quando não bem sucedidas, podem resultar 

em exaustão, levando o indivíduo à procura de uma nova estratégia ou permanecer 

com a mesma, que provavelmente irão desencadeiar novos estressores ou agravar os 

antigos. 

De acordo com Beresford (1994), embora o julgamento sobre a eficácia ou 

adaptabilidade das estratégias de coping tenha-se mostrado extremamente subjetivo em 

muitas pesquisas, o coping deve ser visto como independente do seu resultado. No 

modelo de coping e stress proposto por Folkman e Lazarus (1980), qualquer tentativa 

de administrar o estressor é considerado coping, tenha ela ou não sucesso no resultado. 

Desta forma, uma estratégia de coping não pode ser considerada como intrinsecamente 

boa ou má, nem adaptativa ou mal adaptativa. Torna-se, então, necessário considerar a 

natureza do estressor, a disponibilidade de recursos de coping e o resultado do esforço 

de coping. 

Quando o desgaste emocional ocorre no ambiente de trabalho é denominado 

burn out. O termo burn out foi primeiramente divulgado pelo médico Herbert 

Freundenberger no artigo intitulado Staff Burn out para uma Revista de Psicologia em 

1974, com o intuito de alertar a comunidade científica para os problemas aos quais os 

profissionais de saúde estão expostos no exercício do seu trabalho. Porém, Maslach e 

Pines, psicólogos sociais, foram os divulgadores do termo em 1977, no Congresso 

Anual da Associação Americana de Psicólogos. 

Maslach e Jackson descreveram em 1981 que, quando o mecanismo de 

coping não é efetivo, a pessoa pode desenvolver a síndrome de burn out, definida 

como uma síndrome tridimensional, que decorre da resposta inadequada do 



indivíduo a um estresse emocional crônico decorrente do ambiente do trabalho 

(Maslach e Jackson, 1981). 

Trata-se de uma experiência subjetiva interna que gera sentimentos e atitudes 

negativas no relacionamento do indivíduo com o seu trabalho, como insatisfação, 

desgaste e perda do comprometimento, minando o seu desempenho profissional e 

trazendo conseqüências indesejáveis para a organização (absenteísmo, abandono do 

emprego, baixa produtividade) e para o cliente. 

Esses autores identificam três dimensões principais na síndrome:   

Desgaste Emocional  é a dimensão fundamental da síndrome e 

caracteriza-se pelo sentimento de desgaste, perda de energia, esgotamento e fadiga 

do indivíduo, podendo manifestar-se psiquicamente, fisicamente ou com uma 

combinação entre os dois. Tais manifestações apresentam-se por meio de cefaléia, 

dores musculares, distúrbios do sono, perturbações gastrintestinais, distúrbios na 

imunidade, disfunções sexuais, entre outros. Assim, à medida que os recursos 

emocionais vão se deteriorando, as pessoas acometidas sentem gradativa redução de 

sua capacidade e vigor para o trabalho. 

Despersonalização  é a dimensão que manifesta uma troca negativa de 

atitudes e respostas com outras pessoas e, especialmente, no caso da enfermagem, 

com os pacientes. Geralmente está acompanhada de ansiedade, perda de motivação e 

irritabilidade. Originalmente apresenta-se como uma maneira do profissional se 

defender desses sentimentos negativos. Devido a isso, desencadeiam-se atitudes 

insensíveis em relação às pessoas nas funções que desempenha. O profissional acaba 

isolando-se dos outros, desenvolvendo uma atitude fria e distanciada. 



Incompetência Profissional  é a dimensão na qual existe um sentimento 

complexo de inadequação pessoal e profissional ao posto de trabalho e, em 

conseqüência, uma série de respostas negativas para consigo e sua atividade 

profissional, como moral baixa, depressão, diminuição das relações interpessoais, 

baixa auto-estima, baixa produtividade e incapacidade para suportar as pressões. 

Nessa fase, o indivíduo desenvolve uma atitude defensiva, com modificações nas 

suas atitudes e condutas (Maslach e Jackson 1981). 

Algumas teorias têm sido propostas sobre os modelos de desenvolvimento do 

burn out, no que se refere à tridimensionalidade do mesmo. O modelo de fases 

propõe que cada uma das três dimensões seja dividida em alto, médio e baixo escore, 

o que possibilita combinações entre as três dimensões, resultando em padrões de 

burn out. Ainda nesse modelo, uma outra alternativa foi identificada na pesquisa de 

Golembiewski e Munzenrider, onde as diferentes dimensões se desenvolvem 

simultaneamente, mas de forma autônoma e podem resultar também em diferentes 

padrões (Maslach et al 2001). 

Um outro modelo seqüencial identificado em uma pesquisa realizada por 

Leiter e Maslach em 1988 com enfermeiros que atuam em hospitais propõe que haja 

uma progressão através do tempo, com a ocorrência de uma dimensão precipitando o 

desenvolvimento de outra. De acordo com essa proposta, o desgaste emocional 

ocorreria primeiro, conduzindo ao desenvolvimento da despersonalização, que 

conduziria, subseqüentemente, à incompetência profissional (Leiter, Maslach 1988). 

Em geral, as pesquisas sobre burn out têm estabelecido uma ligação 

seqüencial entre o desgaste emocional e a despersonalização. Porém, a ligação 

seqüencial para a incompetência profissional é menos clara, com as pesquisas atuais 



demonstrando um desenvolvimento simultâneo dessa terceira dimensão com as 

demais, mais do que um desenvolvimento seqüencial (Maslach et al 2001). 

Para Cordes e Dougherty (1993) o desgaste emocional é, primordialmente, uma 

resposta às demandas dos estressores que os empregados devem enfrentar, tais como a 

sobrecarga de trabalho, os contatos interpessoais, o papel conflituoso e os altos níveis de 

expectativas do indivíduo em relação a si próprio e à sua organização. O desgaste 

emocional reflete, portanto, os efeitos de demandas organizacionais e individuais.  

Um estudo desenvolvido em Cuba identificou que, de uma amostra de 78 

enfermeiros de um hospital geral, 44% apresentavam burn out. Desses, 66% 

apresentavam despersonalização (Oliver, Aragoneses 1996). 

Uma pesquisa realizada com 502 profissionais de saúde que trabalham em um 

setor de radioterapia dos Estados Unidos, incluindo enfermeiros, identificou que os 

mesmos exibiam altos escores de desgaste emocional e despersonalização quando 

comparados com as normas do Inventário de Burn out de Maslach e Jackson. Ao 

relacionar o nível de burn out dos profissionais em geral com a categoria dos 

enfermeiros, esses últimos apresentavam altos níveis de desgaste emocional e 

despersonalização e baixos níveis de incompetência profissional (Akroyd 2002). 

Papadatou et al (1994) procuraram determinar se os enfermeiros em 

Oncologia na cidade de Atenas experimentavam altos níveis de burn out, quando 

comparados com os de enfermeiros de hospitais gerais. Os autores estudaram uma 

amostra de 217 enfermeiros de um hospital oncológico governamental e 226 

enfermeiros de três hospitais gerais, também governamentais. Obtiveram como 

resultados que não houve diferença nos níveis de burn out entre os dois grupos 



analisados, exceto quanto à dimensão desgaste emocional, que foi inferior no grupo 

dos enfermeiros oncologistas.  

Molassiotis e Haberman (1996) desenvolveram uma pesquisa em um centro 

de transplante de medula óssea nos Estados Unidos com 40 enfermeiros. Os 

objetivos foram identificar as dificuldades emocionais no grupo de enfermeiros que 

participaram de um programa informal de suporte psico-social, e avaliar as possíveis 

diferenças entre os enfermeiros que participaram do programa e aqueles que não 

participaram do mesmo. Para isto, utilizaram quatro instrumentos, entre eles, o 

Inventário de Burn out de Maslach e Jackson e o Inventário de ansiedade e 

depressão. Os resultados apontaram que a maioria dos enfermeiros que participaram 

do programa (52,5%) apresentou nível moderado de desgaste emocional e baixos 

níveis de despersonalização e incompetência profissional, e que 27,5% da amostra 

apresentava sintomas clínicos indicativos de ansiedade neurótica. 

No Brasil, alguns estudos têm apontado a associação entre o desgaste 

emocional e as variáveis da organização, da natureza do trabalho e do indivíduo.  

Tamayo (1997) verificou, em uma amostra de 229 enfermeiros, que os 

valores organizacionais de autonomia, conservação, estrutura igualitária e harmonia 

são preditores significativos do desgaste emocional. 

Leiter et al (1998) realizou uma pesquisa envolvendo 177 trabalhadores de 

um hospital psiquiátrico, incluindo enfermeiros, assistentes sociais, psiquiatras, 

psicólogos, recreadores e terapeutas ocupacionais. Os resultados do estudo 

evidenciaram que um índice menor de desgaste emocional estava associado à 

utilização de estratégias de controle. Também foi verificado que o uso de estratégias 



de escape/evitação aumenta o desgaste emocional, tornando esse tipo de estratégia 

um meio particularmente ineficaz para evitar o burn out.  

Barret e Yates (2002) investigaram a correlação entre abandono do emprego, 

satisfação no trabalho e burn out em enfermeiros oncologistas. Verificaram que 51% 

da amostra encontrava-se insatisfeita com o trabalho: 48,3% com a remuneração 

salarial e 45% com o treinamento institucional oferecido, por ser especialidade 

oncologia. As autoras constataram ainda um nível que variou de moderado a alto na 

dimensão desgaste emocional, representando 70% da amostra.  

Lautert (1997a) cita que as investigações sobre a síndrome de burn out 

iniciaram-se com pesquisadores americanos envolvendo profissionais de serviços 

humanos. Eles observaram que o fator que contribui de forma mais poderosa para o 

aparecimento da síndrome é a relação intensa com outros indivíduos. Portanto, os 

profissionais dos serviços assistenciais são mais afetados por essa síndrome, pois são 

profissões que têm uma filosofia humanística de trabalho, de tal forma que a 

diferença entre a expectativa que possuem e a realidade que encontram, pode 

contribuir, em grande parte, para os sentimentos que experimentam.  

Penson et al (2000) relatam que a síndrome de burn out é especialmente 

relevante na área de Oncologia, uma vez que os cuidadores trabalham muito 

próximos aos pacientes, que têm doenças com baixa expectativa de vida, e onde as 

terapias, muitas vezes, promovem uma baixa taxa de cura.  

Um fator que pode interferir tanto no desenvolvimento quanto na intensidade 

da síndrome de burn out, além das variáveis dependentes, avaliadas pelos itens do 

Inventário de Burn out de Maslach, são as variáveis independentes. 



Estas variáveis são comentadas por alguns autores como Alvarez e Fernandez 

(1991), que apresentam a possibilidade de elas serem categorizadas em variáveis 

pessoais, variáveis do marco de trabalho e variáveis da organização. As primeiras 

relacionam-se a características individuais como a idade, o sexo, o estado civil, os 

aspectos cognitivos do indivíduo, o tempo de formado, o tempo de experiência 

profissional e as características de personalidade. Lazarus e Folkman (1984) 

acrescentam que as estratégias de enfrentamento utilizadas influenciam no 

desenvolvimento da síndrome.  

As variáveis do marco de trabalho e organizacionais incluem, entre outros, o 

tipo de hospital ou unidade de trabalho (geral ou especializado), o espaço físico, a 

natureza dos pacientes envolvidos, o conflito de papéis ou funções, o número de 

pacientes por enfermeiro, o salário, a carga de trabalho, as oportunidades de 

crescimento profissional e a relação com pacientes, colegas, subordinados e 

supervisores (Alvarez e Fernandez, 1991). Outra característica do marco de trabalho 

refere-se às demandas quantitativas (muito trabalho para pouco tempo disponível). 

Essa característica tem sido consistentemente relacionada ao burn out nas diferentes 

pesquisas sobre o tema, particularmente à dimensão desgaste emocional (Maslach et 

al 2001). 

Um estudo sobre estresse e coping realizado por Florio, Donnelly e Zevon, 

citado em Medland et al (2004) com enfermeiros oncologistas identificou nove 

grupos de fatores de estresse relacionados ao trabalho para esses profissionais. Entre 

eles, os que mais se destacaram foram: o estresse dos médicos, a observação do 

sofrimento, a demora na gratificação em ver uma melhora do quadro clínico dos 

pacientes, as preocupações éticas e o morrer e o estar morrendo. 



McConnell (1982) cita que os efeitos do burn out para o enfermeiro são 

diversos e sérios, envolvendo custos pessoais, sociais e profissionais. Quanto aos 

custos pessoais, o enfermeiro pode sentir-se incapaz de corresponder às suas 

expectativas, com sentimentos de frustração, raiva, baixa energia, podendo levá-lo ao 

abandono do emprego, da profissão ou ao uso de álcool e drogas. 

Os custos sociais podem envolver uma deterioração da qualidade do cuidado 

dos pacientes, pois pode haver perda de sentimentos positivos, empatia e respeito. 

Além disso, os custos financeiros decorrentes de demissões também se incluem no 

âmbito dos custos sociais.  

McConnell (1982) cita ainda que os custos do burn out para a profissão de 

enfermagem podem ser potencialmente perigosos se os futuros enfermeiros, os 

estudantes de enfermagem, acreditarem que a profissão leva à síndrome.  

Esse efeito, na área de Oncologia, pode ser ainda mais grave, já que existe uma 

necessidade premente de profissionais especializados (Grunfeld et al 2000). 

Gil-Monte (2003) reforça a afirmativa de McConell sobre as conseqüências 

do burn out, descrevendo ainda que, dentre os custos pessoais, situam-se quatro 

categorias: a) índices emocionais, com sentimentos de solidão, alienação, ansiedade e 

impotência; b) índices atitudinais, incluindo apatia, agressividade e cinismo; c) 

índices de conduta, como isolamento, distúrbios do humor e irritabilidade freqüente; 

d) índices somáticos: problemas cardiovasculares como: taquicardia, hipertensão e 

palpitações ou respiratórios como: crise asmática e taquipnéia. Também os 

imunológicos, com probabilidade maior de adquirir infecções, os musculares como: 

cervicalgias e dores lombares. E, finalmente, os digestórios, como náuseas e úlceras 

gastroduodenais. 



Dentre as conseqüências para a organização situam-se a diminuição na 

qualidade assistencial, o absenteísmo elevado, a diminuição do interesse e esforço 

para realizar atividades profissionais, o aumento dos conflitos inter-pessoais com 

colegas de trabalho, ou até mesmo uma tendência ao abandono do emprego (Gil-

Monte 2003). 

Uma outra preocupação com relação às conseqüências do burn out é a 

percepção dos pacientes quanto à qualidade do cuidado recebido que foi investigada 

e descrita na pesquisa de Leiter et al (1998). Os autores estudaram a relação entre o 

burn out de 711 enfermeiros e a satisfação quanto ao cuidado prestado de 605 

pacientes que estavam hospitalizados em dezesseis diferentes unidades de um 

hospital. Nas unidades onde os enfermeiros apresentavam desgaste emocional e 

despersonalização, os pacientes referiram menos satisfação com a qualidade do 

cuidado prestado. 

Tais estudos vêm conformando uma questão de grande importância no 

exercício profissional do enfermeiro oncologista, uma vez que vêm mostrando a 

possibilidade do burn out deste profissional estar afetando sua qualidade de vida, sua 

saúde mental, seu tempo de exercício da profissão, assim como a qualidade de seu 

trabalho.  

A grande coisa neste mundo não 
é tanto onde estamos, mas para que 

direção estamos indo."

 

                (Oliver Wendell 
Holmes)

 



              

2. Objetivos   

2. Objetivos   

Buscando compreender melhor o burn out dos enfermeiros oncologistas assim 

como o modo de tentar superá-lo, este estudo pretendeu alcançar os seguintes objetivos:  



 
Caracterizar e analisar o burn out de enfermeiros oncologistas considerando 

suas relações com variáveis pessoais e ocupacionais  

Os objetivos específicos foram:  

 

Descrever os estressores identificados pelos enfermeiros que atuam em 

Oncologia 

 

Identificar as estratégias de coping utilizadas pelos enfermeiros 

 

Descrever o burn out de enfermeiros que exercem suas atividades 

profissionais em unidades clínico-cirúrgicas de Oncologia 

 

Analisar a associação entre os níveis de burn out e características 

demográficas e ocupacionais 

 

Comparar as médias de cada estratégia de coping segundo as dimensões do 

burn out para cada estressor 

 

Verificar, para cada estressor, a maior média de estratégia de coping            

N o final, é importante lembrar 
que não podemos nos tornar o que 
devemos ser se continuarmos sendo 
o que somos . 

 

(Max de Pree)

 



                            

3. Casuística e método     



 
3. Casuística e Método  

 3.1 Tipo de estudo  

O presente estudo utilizou os recursos da abordagem quantitativa e é do tipo 

transversal, descritivo-exploratório e correlacional.   

3.2 Campo de estudo  

A investigação foi desenvolvida em unidades de internação clínico-cirúrgicas 

de Oncologia de cinco hospitais de grande porte localizados no município de São 

Paulo.  

Quatro das instituições são gerais, de grande porte, de caráter não 

governamental e possuem unidades específicas de Oncologia. As unidades de 

Oncologia em questão atendem pacientes para tratamento quimioterápico, 

radioterápico, cirúrgico, complicações decorrentes desses tratamentos, bem como 

cuidados paliativos. 

A outra instituição é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), de 

médio porte, caráter não governamental, que atende exclusivamente pacientes 



oncológicos. Esta instituição agrega unidades de internação, unidade de terapia 

intensiva, centro cirúrgico, ambulatório de quimioterapia e outras especialidades. 

Atende pacientes para tratamento quimioterápico, radioterápico, cirúrgico, 

tratamento das complicações decorrentes desses tratamentos, bem como cuidados 

paliativos.  

3.3 População do estudo  

A equipe de enfermagem dos hospitais onde a pesquisa foi realizada era 

composta por enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

A população da pesquisa foi constituída por enfermeiros assistenciais que 

desenvolviam suas atividades nas unidades de internação dos hospitais acima 

mencionados, pelo maior tempo de permanência do paciente e pelas demandas deste, 

em contraste com o paciente ambulatorial, o que possibilita o estabelecimento de um 

maior vínculo do profissional com o mesmo.  

A amostra do estudo foi constituída por 77 enfermeiros incluindo os cinco 

centros. 

O presente tamanho da amostra foi calculado considerando o erro alfa de 5% 

e um poder de 80%. No estudo de Grunfeld et al (2000) observou-se que o 

coeficiente de correlação mínimo entre níveis de burn out e as características 

ocupacionais foi de 0,40. Assumindo o erro tipo I (alfa) de 5% e poder de 90% 

estimou-se que seria necessário estudar, no mínimo, 62 enfermeiros.  



Tendo em vista os objetivos da pesquisa, foram incluídos na amostra os 

enfermeiros que atendiam os seguintes critérios de inclusão: 

 
enfermeiros das unidades de internação que exerciam o cuidado direto do 

paciente; 

 

enfermeiros que concordaram em participar do estudo, preenchendo o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A); 

 

enfermeiros que exerciam suas atividades profissionais em Oncologia há, 

no mínimo, um ano.  

Esse último critério foi estabelecido em função de que o burn out ser 

conseqüência da relação profissional/ambiente de trabalho e, portanto, necessita de um 

tempo de exposição para que se desenvolva.  

3.4 Descrição dos instrumentos para coleta de dados  

Para atender aos objetivos, foram utilizados três questionários auto-

aplicáveis:  

1) Inventário de dados demográficos e ocupacionais (Anexo B) construído 

pela autora para caracterizar os enfermeiros participantes da pesquisa quanto aos 

seguintes dados: sexo, idade, estado civil, tempo de atuação na profissão, tempo de 

atuação em Oncologia, possuir título de especialista em Oncologia e opção por 

trabalhar em Oncologia.  



Esses dados foram investigados para possibilitar a associação destas variáveis 

com o burn out, uma vez que podem influir na probabilidade do sujeito desenvolver 

o burn out e apresentá-lo com maior ou menor intensidade (Alvarez, Fernandez 

1991). 

2) Inventário de Burn out de Maslach e Jackson (Anexo C), conhecido 

como MBI (Maslach Burn out Inventory 

 

versão HSS 

 

Human Services Survey) 

que foi desenvolvido por Christina Maslach e Susan Jackson. O MBI foi traduzido e 

validado no Brasil por Liana Lautert em 1997. Ele verifica os escores de burn out em 

relação aos sentimentos pessoais e atitudes do profissional em seu trabalho e frente 

aos pacientes e demais profissionais da equipe de saúde (Lautert 1997b). A versão 

HSS foi selecionada devido à especificidade da população em questão. 

O processo de validação no MBI no Brasil consistiu de etapas. A primeira 

etapa foi a tradução para o português, validado por dois enfermeiros com 

conhecimento da língua inglesa, sendo um, assistencial e outro docente. As questões 

da escala traduzida foram submetidas à Análise Fatorial, com rotação orthogonal 

para extração dos três fatores que compõem o inventário. As variáveis escolhidas 

para a correlação com os resultados do inventário de burn out foram as variáveis 

pessoais e as do marco de trabalho que mais freqüentemente aparecem associadas à 

síndrome. Posteriormente, as respostas foram processadas em um banco de dados 

estatístico com valores de zero a quatro e submetidas a um levantamento estatístico 



quantitativo. O teste de confiabilidade de alfa de Cronbach mostrou que a dimensão 

desgaste emocional obteve a confiabilidade mais alta (0,90), comparada com as 

demais dimensões do teste.  

A dimensão despersonalização mostrou um coeficiente de 0,79 e a 

incompetência profissional, 0,71. Frente aos resultados, a escala do inventário de 

burn out foi considerada com confiabilidade, podendo ser utilizada em outros 

estudos com enfermeiros brasileiros (Lautert 1997b). 

O MBI contém 22 questões, em forma afirmativa, sobre os sentimentos 

pessoais e atitudes do profissional em relação ao seu trabalho e mensuram as três 

dimensões conceituais do burn out: o desgaste emocional, a despersonalização e a 

incompetência profissional. O MBI é um instrumento utilizado exclusivamente para 

a avaliação da síndrome, não levando em consideração os elementos antecedentes e 

as conseqüências de seu processo. Todas as questões são pontuadas pela escala de 

Likert variando de zero (nunca) a quatro (todo dia), onde o maior número se 

aproxima de um maior escore. 

A dimensão desgaste emocional avalia os sentimentos do sujeito em relação a 

encontrar-se emocionalmente exausto pelo trabalho; a dimensão despersonalização 

descreve itens que supõem uma resposta fria e impessoal do indivíduo ante os 

pacientes; e a dimensão incompetência profissional avalia os sentimentos de 

competência e eficácia do enfermeiro na realização do trabalho.  



A dimensão desgaste emocional é acessada por meio de nove questões. A 

segunda dimensão 

 
despersonalização 

 
é acessada por meio de cinco questões. E a 

terceira 

 
incompetência profissional 

 
é mensurada por oito questões. A pontuação 

para cada uma das três dimensões do burn out é a soma dos escores para as questões 

referidas em cada uma das dimensões.  

Nesse estudo, a confiabilidade do inventário de burn out foi verificada pela 

consistência interna dos 22 itens e das três dimensões que compõem o instrumento. 

Foram considerados valores com alfa de Cronbach acima de 0,70 como adequados. 

É importante ressaltar que o burn out é considerado uma síndrome e como tal, 

a maioria dos investigadores não estabelece distinção clara entre uma etapa e outra 

(Lautert 1997b). 

No Quadro 1, pode-se visualizar as questões que caracterizam cada dimensão 

do burn out. A primeira 

 

incompetência profissional 

 

apresenta escore reverso, ou 

seja, quanto maior a pontuação referente às questões desta dimensão, menor a 

incompetência profissional apresentada pelo enfermeiro. 

Quadro 1. Inventário de Burn out de Maslach e Jackson - Escala de conversão. 

Dimensão Itens 

 

Desgaste 

emocional 

1. Sinto-me emocionalmente decepcionado com meu trabalho 

2. Quando termino minha jornada de trabalho, sinto-me esgotado 

3. Quando me levanto pela manhã e me enfrento com outra jornada 

de trabalho, sinto-me fatigado 

6. Sinto que trabalhar todo dia com gente me cansa 



8. Sinto que meu trabalho está me desgastando 

13. Sinto-me frustrado por meu trabalho. 

14. Sinto que estou trabalhando demais no meu trabalho. 

16. Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me estressa. 

20. Sinto-me como se estivesse no limite de minhas possibilidades. 

Despersonalização

 

5.Sinto que estou tratando alguns receptores do meu trabalho como se 

fossem objetos impessoais. 

10. Sinto que tornei-me mais duro com as pessoas, desde que comecei 

este trabalho. 

11. Preocupo-me com este trabalho que está endurecendo-me 

emocionalmente. 

15. Sinto que realmente não me importa o que ocorra com as pessoas 

as quais tenho que atender profissionalmente. 

22. Parece-me que os receptores do meu trabalho, culpam-me por 

alguns de seus problemas. 

 

Incompetência 

(escore reverso) 

4. Sinto que posso entender facilmente como as pessoas que tenho 

que atender se sentem a respeito das coisas 

7. Sinto que trato com muita efetividade os problemas das pessoas 

que tenho que atender 

9. Sinto que estou influenciando positivamente as vidas das pessoas 

através o meu trabalho 

12.  Sinto-me muito vigoroso com meu trabalho. 

17.  Sinto que posso criar com facilidade um clima agradável com 

os receptores do meu trabalho. 

18.  Sinto-me estimulado depois de haver trabalhado diretamente 

com quem tenho que atender. 

19.  Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse trabalho. 

21.  No meu trabalho eu manejo os problemas emocionais com 

muita calma. 

 



O burn out reflete altos escores em desgaste emocional e despersonalização 

associados a baixos escores em incompetência profissional (Benevides-Pereira 

2002).  

3) Inventário de Coping de Folkman e Lazarus (Folkman, Lazarus 1985) 

adaptado para a língua portuguesa por Savóia et al (1996) (Anexo D), que é um 

instrumento de medida que permite a classificação das estratégias de coping.  Trata-

se de um questionário que contém 66 itens, englobando pensamentos e ações que as 

pessoas utilizam para lidar com demandas internas ou externas de um evento 

estressante específico, além de questões distraidoras , que não são pontuadas na 

escala de conversão (Quadro 2). Essas questões distraidoras têm o intuito de evitar 

uma tendência na resposta das questões. São elas as questões de número 2, 3, 4, 5, 

19, 24, 27, 32, 37, 53, 55, 57, 61, 64, 65 e 66.  

Nesse estudo, a confiabilidade do inventário de coping foi verificada pela 

consistência interna dos 66 itens e dos oito fatores que compõem o instrumento. Foram 

considerados valores com alfa de Cronbach acima de 0,70 como adequados. 

Cada administração do questionário centraliza-se no processo de coping de 

uma situação particular e não no coping como estilos ou traços de personalidade. A 

situação é que determina o padrão de estratégias de coping. 

No estudo de Folkman e Lazarus, a escala consiste de 8 diferentes fatores 

sugeridos pela análise fatorial, cada um avaliando a extensão com que o sujeito 

utiliza estratégias de coping (Folkman, Lazarus 1985). São os seguintes os fatores 

encontrados: 



 
Confronto: envolve as estratégias que incluem a visão de desafio e atenção para 

um aspecto da situação. Envolvem lembranças de experiências passadas e 

avaliação das diversas possibilidades de ações e suas conseqüências.  

 

Afastamento: envolve as estratégias que envolvem negação do sentimento de 

medo ou de ansiedade advinda de uma situação de estresse. Nessas estratégias o 

indivíduo tenta esquecer a verdade, recusando-se a acreditar que realmente a 

situação esteja acontecendo.  

 

Auto-controle: envolve as estratégias que envolvem o empenho direto do 

indivíduo, na tentativa de controlar a emoção advinda do problema. Os 

indivíduos recorrem à supressão dos impulsos e conscientização dos 

sentimentos, de modo a não permitir a influência das emoções conflitantes. 

Ocorre a manutenção da rigidez e do controle, frente a uma determinada 

situação de conflito.  

 

Suporte social: envolve aquelas estratégias em que o indivíduo recorre a pessoas 

de seu meio social, como esposo (a), amigos (as), médicos (as) ou colegas de 

trabalho, na tentativa de obter cooperação e ajuda para resolver seu problema.  

 

Aceitação da responsabilidade: envolve as estratégias utilizadas para aceitar a 

realidade da situação. O indivíduo acredita em sua responsabilidade sobre o 

ocorrido e decide que nada pode ser feito para mudá-lo, submetendo-se, 

portanto, ao curso do fato. Deixa o tempo passar, como a melhor forma para 

contornar e aceitar a situação.  

 

Fuga esquiva: envolve as estratégias em que o indivíduo tenta minimizar a 

gravidade da situação, recorrendo à situação, recorrendo à fantasia, em 

substituição à percepção da situação real de conflito.  



  
Resolução do problema: envolve as estratégias que incluem a elaboração de 

planos e ações alternativas, com o objetivo direto de resolução da situação. O 

indivíduo aprende novas habilidades com o problema e tenta ajustar-se para 

resolvê-lo.  

 

Reavaliação positiva: nesse grupo incluem-se as estratégias cognitivas para 

aceitação da realidade da situação. O indivíduo tenta reestruturar o 

acontecimento, com o intuito de encontrar alguns aspectos que melhor favoreça, 

fala coisas a si próprio com a intenção de amenizar a gravidade da situação ou 

concentra-se nos aspectos positivos da mesma, como forma de amenizar a carga 

emotiva do acontecimento, buscando alterar a situação.  

As estratégias correspondentes a cada fator são as que constam no Quadro 2. 

Quadro 2. Fatores, estratégias de enfrentamento e variação do Inventário de Coping 

de Folkman e Lazarus. 

Fator Estratégias Variação

 

Confronto Itens 6, 7, 17, 28, 34, 46 0 a 18 

Afastamento Itens 12, 13, 15, 21, 41, 44  0 a 18 

Autocontrole Itens 10, 14, 35, 43, 54, 62, 63 0 a 21 

Suporte social Itens 8, 18, 22, 31, 42, 45 0 a 18 

Aceitação da responsabilidade Itens 9, 25, 29, 51 0 a 12 

Fuga esquiva Itens 11, 16, 33, 40, 47, 50, 58, 59 0 a 24 



Resolução de problema Itens 1, 26, 39, 48, 49, 52 0 a 18 

Reavaliação positiva Itens 20, 23, 30, 36, 38, 56, 60 0 a 21 

 

Antes do preenchimento do Inventário, o indivíduo devia relatar uma situação 

específica, passada ocorrida obrigatoriamente na última semana de trabalho. Essas 

situações foram posteriormente agrupadas em categorias semânticas, o que resultou 

na identificação dos estressores em Oncologia segundo os enfermeiros.  

Posteriormente, o indivíduo indicava, dentre as opções que constavam do 

Inventário, as estratégias que utilizou para lidar com o evento selecionado. Para cada 

estratégia apresentada, o indivíduo escolhia a pontuação mais apropriada: 0 - não 

utilizei esta estratégia; 1 - usei um pouco; 2 - usei bastante; 3 - usei em grande 

quantidade. 

Para a aferição do resultado de aplicação do Inventário, foi feita a soma dos 

itens de cada fator.  

Para permitir a comparação entre as estratégias de coping, os fatores foram 

transformados em uma escala de 0 a 100, multiplicando o valor do fator por 100 e 

dividindo pelo valor máximo do mesmo, que consta no Quadro 2.  

3.5 Procedimentos éticos  

Antes da coleta de dados, foi feita a solicitação formal de autorização de coleta 

de dados (Anexo E) junto à gerência de enfermagem dos hospitais.  



O projeto foi encaminhado, posteriormente, à Comissão de Ética em Pesquisa de 

cada uma das instituições mediante solicitação formal de autorização (Anexo F) com 

vistas à sua aprovação, em observância à legislação que regulamenta a pesquisa com 

seres humanos, de acordo com a resolução n°196 de 10 de outubro de 1996 (Brasil 

1997).   

3.6 Procedimento para coleta de dados  

Os dados desta pesquisa foram coletados no decorrer do primeiro semestre do 

ano 2005, posteriormente à aprovação pelos Comitês de Ética das instituições do campo 

de estudo. O projeto foi apresentado aos participantes individualmente. Uma vez 

realizada a apresentação aos enfermeiros, foi agendada uma data e um horário para o 

encontro com cada um que manifestasse o desejo de participar do estudo.  

Os encontros foram realizados antes ou após o horário de trabalho na própria 

instituição, de acordo com a disponibilidade dos enfermeiros. 

Ao iniciar o procedimento de coleta de dados, os enfermeiros receberam 

explicações sobre o tema e a finalidade do estudo, sobre a garantia do anonimato e 

sigilo de suas informações. Após a confirmação e o preenchimento do termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo A), estes enfermeiros preencheram o 

Inventário de dados demográficos (Anexo B) e os Inventários de Burn out e de Coping 

(Anexos C e D, respectivamente).  

A coleta de dados foi efetuada pela pesquisadora e por um colaborador 

enfermeiro e ocorreu da seguinte forma: 



a) Os entrevistados receberam as orientações básicas sobre a maneira mais 

adequada de responder ao inventário e os entrevistados iniciaram a leitura dos itens.     

b) Os entrevistados preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(Anexo A) e, após, o Inventário de dados demográficos. Nesse momento, caso o 

enfermeiro tivesse dúvidas quanto ao termo de consentimento, estas foram devidamente 

esclarecidas. 

c) Posteriormente foi preenchido o Inventário de Burn out (Anexo C), onde o 

entrevistado assinalou qual a freqüência das afirmativas listadas.  

d) Os entrevistados foram orientados a pensar em uma situação profissional 

passada ocorrida em uma semana típica de trabalho, que tenha sido motivo de 

preocupação e estresse. Esta semana foi, obrigatoriamente, anterior a da entrevista. À 

medida que essa situação foi relatada, foi anotada pelo próprio entrevistado. O 

enfermeiro procedeu, então, ao preenchimento do Inventário de Coping (Anexo D), 

onde escolhia a pontuação de cada frase que mais se adequou à maneira como enfrentou 

a situação descrita por ele no início do inventário.  

O conteúdo das questões ou significado destas não foi discutido, nem a escala de 

respostas. Em caso de dúvida, a pesquisadora reiterou a importância da interpretação do 

indivíduo sobre a pergunta proposta. Caso o indivíduo deixasse de responder algum 

item, foi orientado a tentar entender novamente a questão. 

3.7 Teste piloto 

Foi realizado um teste piloto com dois enfermeiros que possuíam as mesmas 

características dos enfermeiros que participaram do estudo. Esses foram excluídos da 

amostra. 



O teste piloto teve a função de possibilitar a familiarização do pesquisador com 

os instrumentos a serem utilizados na pesquisa e verificar se as orientações para o 

preenchimento dos instrumentos eram claras e de fácil compreensão para os indivíduos 

(Richardson 1989).    

3.8 Análise estatística    

3.8.1 Agrupamento dos dados coletados  

Após a coleta, todas as informações referentes aos indivíduos da amostra foram 

inseridas em um banco de dados. Esse banco foi construído no programa Excel versão 

2002, aplicativo do Office 10 da Microsoft Windows XP Home Edition 2002.   

3.8.2 Caracterização da amostra, agrupamento dos estressores e 

apresentação dos escores de burn out e coping   

A caracterização da amostra, o agrupamento dos estressores e as estratégias de 

coping foram feitos através de distribuição de freqüências, números absolutos e 

percentuais, média, desvio padrão, mínimo e máximo.  

Todas as variáveis quantitativas tiveram aderência à distribuição normal, 

avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

A escolha dos pontos de corte dos escores de burn out foi feita pelo percentil 75, 

o mesmo utilizado no estudo de validação do MBI no Brasil (Lautert 1997b). Optou-se 



por esse estudo já que a pontuação de cada dimensão, nos diversos estudos estrangeiros, 

não se ajusta a uma distribuição igual, onde os pontos de corte são diferentes em cada 

país (Chacón Roger e Grau Abalo 1997).    

Dessa forma, cada dimensão de burn out foi categorizada nos níveis 

baixo/moderado ou alto.   

Para cada dimensão teve-se o seguinte:   

- desgaste emocional (percentil 75) - O percentil 75 está assinalado no 

ponto 71,4, a fim de proporcionar um ponto de corte para nível baixo/moderado e alto 

de desgaste emocional. 

 

baixo/moderado nível  escores de 0 a 18  

 

alto nível  escores de 19 a 30   

- despersonalização (percentil 75) - O percentil 75 está assinalado no 

ponto 71,4, a fim de proporcionar um ponto de corte para nível baixo/moderado e alto 

de despersonalização. 

 

baixo/moderado nível  escores de 0 a 6  

 

alto nível  escores de 7 a 12   

- incompetência profissional (percentil 25 

 

escore reverso) - O 

percentil 25 está assinalado no ponto 28,6, a fim de proporcionar um ponto de corte para 

nível baixo/moderado e alto de incompetência profissional. 

 

baixo/moderado nível - escores de 23 a 32 

 

alto nível  escores de 5 a 22   

3.8.3 Avaliação da confiabilidade dos instrumentos de coleta de dados  



Para verificar a confiabilidade dos instrumentos de coleta de dados utilizados na 

pesquisa, optou-se por utilizar o coeficiente de correlação alfa de Cronbach, que tem a 

finalidade de avaliar a adequação e a qualidade dos instrumentos propostos para a 

população estudada. 

O instrumento foi admitido como confiável para utilização e com consistência 

interna quando o respectivo valor do alfa de Cronbach fôsse maior que 0,7.   

O alfa de Cronbach foi aplicado para os itens do Inventário de Burn out de 

Maslach e Jackson e para os itens do Inventário de Coping de Lazarus e Folkman para 

todos os indivíduos.   

3.8.4 Apresentação das comparações entre as variáveis burn out, 

estratégias de coping, estressores e características demográficas e 

ocupacionais    

Para realização dessas análises foram aplicados os seguintes testes: 

 

Teste de associação pelo qui-quadrado ou Fisher 

 

utilizado 

para associação entre variáveis qualitativas como sexo, estado 

civil, possuir título de especialista em Oncologia e os níveis de 

burn out (baixo/moderado e alto). É importante considerar que 

para a correlação entre o estado civil e as dimensões de burn out 

considerou-se sem companheiro os enfermeiros que se 

declararam solteiros sem companheiro, divorciados ou viúvos, e 

com companheiro os enfermeiros que se declararam casados ou 

solteiros com companheiro.  



 
Teste de diferença de médias 

 
utilizado para comparar as 

médias das variáveis quantitativas como idade, tempo de atuação 

na profissão e tempo de atuação em Oncologia e os níveis de burn 

out (baixo/moderado ou alto). 

 

Análise de variância 

 

a comparação das médias dos fatores de 

coping para cada estressor foi feita pela análise de variância para 

medidas repetidas a um fator.  

 

Teste de Tukey HSD (Honest Significant Differences) 

 

utilizado para as comparações múltiplas entre as médias dos 

fatores de coping para cada estressor. 

Em todas as análises utilizou-se o nível de significância de 5%.                  



"Q uando a gente pensa que sabe 
todas as respostas, vem a vida e 
muda todas as perguntas." 

 
(A nônimo)                          

4. Apresentação dos resultados   



 
4. Apresentação dos Resultados  

Para facilitar a apreensão dos resultados, eles foram organizados em duas etapas. 

Na primeira, as variáveis são apresentadas separadamente e, na segunda, elas 

encontram-se relacionadas entre si.  

Resultados Descritivos  

4.1 Caracterização da população do estudo 

4.2 Descrição dos estressores identificados pelos enfermeiros 

4.3 Descrição dos resultados referentes aos estilos de coping 

4.4 Descrição dos resultados referentes ao burn out  

Resultados Correlacionais  

4.5 Apresentação dos resultados relativos à correlação entre o burn out e as 

características demográficas e ocupacionais 

4.6 Apresentação dos resultados relativos à correlação entre os estressores, o 

burn out e os estilos de coping  

4.7 Apresentação dos resultados relativos à correlação entre os estressores e os 

estilos de coping     



 
4.1 Caracterização da população do estudo  

Pode-se verificar na Tabela 1 que a população foi, em sua maioria, composta por 

mulheres (94,8%) na faixa etária compreendida entre trinta e um e quarenta anos de 

idade (50,6%), casadas (42,9%), sem título de especialista em Oncologia (70,1%) e que 

optaram por trabalhar nessa especialidade (72,7%).  

Tabela 1. Distribuição da população de enfermeiros oncologistas, segundo sexo, faixa etária, 

estado civil, título de especialista em Oncologia e opção por trabalhar em Oncologia. São Paulo; 

2005. 

Variável N % 

Sexo   

Masculino 4 5,2 

Feminino 73 94,8 

Faixa etária (anos)   

20 a 30 26 33,8 

31 a 40 39 50,6 

41 a 50 12 15,6 

Estado civil   

Casado 34 42,9 

Solteiro (sem companheiro) 31 40,3 

Solteiro (com companheiro) 09 12,9 

Variável N % 

Divorciado 3 3,9 

Título de especialista em Oncologia   

Sim 23 29,9 

Não 54 70,1 

Opção por Oncologia   

Sim 56 72,7 

Não 21 27,3 



TOTAL 77 100,0    

Percebe-se na Tabela 2 que o tempo de atuação na profissão variou de 12 a 400 

meses (33,3 anos), com média de 111,6 meses (9,3 anos) e que o tempo de atuação em 

Oncologia variou de 12 a 192 meses (16 anos), com média de 72,7 meses (6 anos).   

Tabela 2. Tempo de atuação dos enfermeiros na profissão e em Oncologia. São Paulo; 2005. 

Variável N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Tempo de atuação na 
profissão (em meses) 77 12 400 111,56 72,729 

Tempo de atuação em 
Oncologia (em meses) 77 12 192 72,70 45,399    

A Tabela 3 mostra que a maioria dos enfermeiros (72,7%) tinha mais que cinco 

anos de atuação na profissão e que 51,9% possuía mais de cinco anos de atuação em 

Oncologia.  

Tabela 3. Distribuição da população de enfermeiros oncologistas segundo tempo de 

atuação na profissão e tempo de atuação em Oncologia. São Paulo; 2005. 

Variável N % 

Tempo de atuação na profissão   

12 a 36 meses (1 a 3 anos) 12 15,5 

37 a 60 meses (3 a 5 anos) 09 11,7 

Acima de 61 meses (acima de 5 anos) 56 72,7 

Tempo de atuação em oncologia   

12 a 36 meses (1 a 3 anos) 22 28,6 

37 a 60 meses (3 a 5 anos) 15 19,5 



               

Resumindo os dados sobre caracterização do grupo estudado têm-se que este era 

composto predominantemente por mulheres, na faixa etária de trinta e um a quarenta 

anos de idade, casadas, com mais de cinco anos na profissão e na especialidade 

Oncologia e que optaram em trabalhar nesta área, mas não possuíam título de 

especialista.  

4.2 Descrição dos estressores identificados pelos enfermeiros  

As situações descritas como estressores pelos enfermeiros no inventário de 

coping foram organizadas em áreas de estressores. Na Tabela 4 encontram-se descritos 

os estressores, o número de enfermeiros que percebe a situação como estressora no 

trabalho e a porcentagem desses enfermeiros. 

Os estressores mais freqüentemente citados pelos enfermeiros desse estudo 

foram: o óbito/processo de morrer (28,6%) e relacionamento com a equipe de 

enfermagem ou médica (26,0%). O estressor citado com menor freqüência foi 

relacionamento com paciente ou família (13,0%).  

Tabela 4. Distribuição da população de enfermeiros oncologistas segundo o estressor. São 

Paulo; 2005. 

Estressor N % 

Acima de 61 meses (acima de 5 anos) 40 51,9 

TOTAL 77 100,0 



Óbito/Processo de morrer 22 28,6 

Relacionamento com 

equipe de enfermagem ou 

médica 

20 26,0 

Emergência 13 16,9 

Processo de Trabalho 12 15,5 

Relacionamento com 

paciente ou família 
10 13,0 

TOTAL 77 100   

4.3 Descrição dos resultados referentes aos estilos de coping  

Antes da apresentação dos estilos de coping no grupo estudado foi investigada a 

confiabilidade do instrumento utilizado para essa população por meio da utilização do 

coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach conforme apresentado na Tabela 5. 

Foi verificada a consistência interna dos sessenta e seis itens e dos oito fatores 

que compõem o instrumento. Nesta análise, os maiores coeficientes de Cronbach 

ocorreram para os seguintes fatores: fuga esquiva (0,727), resolução de problema 

(0,732) e reavaliação positiva (0,752). A exclusão de nenhum item dos referidos fatores 

aumentaria significativamente os valores descritos. A descrição da análise de 

confiabilidade de cada item do inventário encontra-se no Anexo G.  

Tabela 5. Coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach para os fatores do inventário de 

Coping de Folkman e Lazarus na população desse estudo. São Paulo; 2005. 

Fatores N 
Coeficiente alfa de 

Cronbach 
F1 (Confronto) 6 0,541 

F2 (Afastamento) 6 0,556 

F3 (Auto-controle) 7 0,617 

F4 (Suporte social) 6 0,530 



F5 (Aceitação da responsabilidade) 4 0,610 

F6 (Fuga esquiva) 8 0,727 

F7 (Resolução de problema) 6 0,732 

F8 (Reavaliação positiva) 7 0,752  

Observando-se a Tabela 6, pode-se constatar, por meio das médias dos escores 

dos fatores de coping, que o estilo de coping que apresentou a maior média foi a 

reavaliação positiva (10,34), seguida da resolução de problema (9,91), auto-controle 

(9,86) e suporte social (8,76). A descrição do mínimo, máximo, média e desvio padrão 

de cada um dos indicadores está no Anexo H.   

Tabela 6. Estatística descritiva dos fatores do inventário de coping. São Paulo; 2005. 

Fatores de Coping N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Confronto 77 0 14 6,01 3,235 

Afastamento 77 0 15 6,26 3,091 

Auto-controle 77 0 18 9,86 3,979 

Suporte social 77 0 17 8,76 3,179 

Aceitação da 

responsabilidade 
77 0 9 3,71 2,682 

Fuga esquiva 77 0 18 6,07 4,620 

Resolução de problema 77 2 18 9,91 3,947 

Reavaliação positiva 77 0 20 10,34 4,960 

A Tabela 7 traz a estatística descritiva dos fatores do inventário de coping após 

correção para uma escala de 100 conforme descrito no item 3.4 da Casuística e método. 

Os estilos de coping que apresentaram as maiores médias foram a resolução de 

problema (54,47), o suporte social (48,91) e a reavaliação positiva (48,85). A média do 

estilo de coping fuga esquiva foi a menor (25,05), seguida por aceitação da 

responsabilidade (30,51) e confronto (33,18).  

 Tabela 7. Estatística descritiva dos fatores do inventário de coping após correção. São 

Paulo; 2005. 



Fatores de 
Coping 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Confronto 77 0 77,78 33,18 17,95 

Afastamento 77 0 83,33 34,70 17,07 

Auto-controle 77 0 85,71 46,93 18,82 

Suporte social 77 0 94,44 48,91 17,66 

Aceitação da 

responsabilidade

 

77 0 75,00 30,51 22,48 

Fuga esquiva 77 0 75,00 25,05 19,21 

Resolução de 

problema 
77 11,11 100,0 54,47 22,35 

Reavaliação 

positiva 
77 0 95,24 48,85 23,71   

Os estilos de coping mais utilizados pelos enfermeiros desse estudo foram, 

portanto, a resolução de problema, o suporte social e a reavaliação positiva; e o menos 

utilizado foi a fuga esquiva. Ressalta-se que o suporte social apresentou alfa de 

Cronbach inferior a 0,70.  

4.4 Descrição dos resultados referentes ao burn out  

A confiabilidade do inventário de burn out para a população estudada foi 

verificada por meio do coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach conforme 

apresentado na Tabela 8. Nela, pode-se observar que as dimensões desgaste emocional e 

incompetência profissional apresentaram um coeficiente de Cronbach de 0,878 e 0,805, 

respectivamente, o que caracteriza estes indicadores como confiáveis.  

A dimensão despersonalização apresentou um coeficiente menor. A exclusão de 

nenhum item aumentaria significativamente esses valores. A descrição da análise de 

confiabilidade de cada item está descrita no Anexo I.  



Tabela 8. Coeficiente de confiabilidade alfa de Cronbach para as dimensões de burn out. São 

Paulo; 2005. 

Dimensões N Coeficiente alfa de Cronbach 
Desgaste emocional 8 0,878 

Despersonalização 5 0,517 

Incompetência profissional 8 0,805   

Os dados apresentados na Tabela 9 mostram que os enfermeiros apresentaram as 

maiores médias de escores para incompetência profissional dentre as três dimensões do 

inventário de burn out (25,40).    

Tabela 9. Estatística descritiva das questões e dimensões do inventário de burn out. São Paulo; 

2005. 

Indicadores N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão 

B1 77 0 4 1.56 0.966 

B2 77 0 4 2.29 0.871 

B3 77 0 3 1.78 0.941 

B4 77 1 4 3.35 0.739 

B5 77 0 3 0.83 0.909 

B6 77 0 4 1.21 1.030 

B7 77 0 4 3.10 1.083 

B8 77 0 4 1.78 1.084 

B9 77 1 4 3.18 0.854 

B10 77 0 4 0.99 1.019 

B11 77 0 4 1.19 1.225 

B12 77 1 4 2.73 0.883 

B13 77 0 4 1.25 1.053 

B14 77 0 4 2.13 1.196 

B15 77 0 3 0.23 0.605 

B16 77 0 3 1.27 0.837 

B17 77 1 4 3.35 0.791 

B18 77 1 4 3.27 0.805 



B19 77 1 4 3.35 0.900 

B20 77 0 4 1.45 1.070 

B21 77 1 4 3.16 0.812 

B22 77 0 4 1.52 1.083 

Dimensões  

do burn out 

N Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

Desgaste emocional 77 0 30 14.41 6.971 

Despersonalização 77 0 12 4.86 2.851 

Incompetência 

profissional 

77 15 32 25.40 4.451  

Os dados da Tabela 10 mostram que 71,4% dos enfermeiros tiveram escore até 

18. Como este percentual foi o que mais se aproximou do percentil 75 utilizado pela 

autora que validou o instrumento (MBI) no Brasil (Lautert 1997b), o escore 18 será 

utilizado como nota de corte para a dimensão desgaste emocional no presente estudo. 

Com base nesta nota de corte, temos que os enfermeiros com escores de 19 a 30 

apresentaram alto nível de desgaste emocional (28,6%), e os com escores entre 0 e 18 

apresentaram nível baixo/moderado nesta dimensão (71,4%), conforme apresentado na 

Tabela 10. 

Tabela 10. Escores dos enfermeiros em desgaste emocional. São Paulo; 2005. 

Escores N % % acumulada % por faixas 
de corte 

0 04 5,2 5,2  
2 02 2,6 7,8  
3 01 1,3 9,1  
4 01 1,3 10,4  
5 03 3,9 14,3  
6 01 1,3 15,6  
7 03 3,9 19,5  
8 02 2,6 22,1  
9 04 5,2 27,3  

10 01 1,3 28,6  
11 06 7,8 36,4  
12 02 2,6 39,0  
13 06 7,8 46,8  
14 05 6,5 53,2  
15 03 3,9 57,1  
16 04 5,2 62,3  



17 04 5,2 67,5  
18 03 3,9 71,4      

71,4 
19 07 9,1 80,5  
20 01 1,3 81,8  
21 01 1,3 83,1  
22 05 6,5 89,6  
24 01 1,3 90,9  
25 02 2,6 93,5  
26 02 2,6 96,1  
28 01 1,3 97,4  
29 01 1,3 98,7  
30 01 1,3 100,0      

28,6 
TOTAL 77 100,0 100,0 100,0    

Os dados da Tabela 11 mostram que 71,4% dos enfermeiros tiveram escore até 

06. O escore 06 será utilizado como nota de corte para a dimensão despersonalização. 

Com base nesta nota de corte, temos que os enfermeiros com escores de 07 a 12 

apresentaram alto nível de despersonalização (28,6%), e os com escores entre 0 e 06 

apresentaram nível baixo/moderado nesta dimensão (71,4%), conforme apresentado na 

Tabela 11.  

Tabela 11. Escores dos enfermeiros em despersonalização. São Paulo; 2005. 

Escores N % % acumulada 
% por faixas 

de corte 
0 05 6,5 6,5  

1 04 5,2 11,7  

2 07 9,1 20,8  

3 08 10,4 31,2  

4 14 18,1 49,4  

5 15 19,5 68,8  

6 02 2,6 71,4      

71,4 

7 05 6,5 77,9  

8 08 10,4 88,3  

9 02 2,6 90,9  



10 02 2,6 93,5  

11 02 2,6 96,1  

12 03 3,9 100,0      

28,6 

TOTAL 77 100,0 100,0 100,0   

Os dados da Tabela 12 mostram que 28,6% dos enfermeiros tiveram escore até 

22. Como este percentual foi o que mais se aproximou do percentil 25 utilizado pela 

autora que validou o instrumento (MBI) no Brasil (Lautert 1997b), o escore 22 será 

utilizado como nota de corte para a dimensão incompetência profissional no presente 

estudo. Com base nesta nota de corte, temos que os enfermeiros com escores de 15 a 22 

apresentaram alto nível de incompetência profissional (28,6%), e os com escores entre 23 

e 32 apresentaram nível baixo/moderado nesta dimensão (71,4%), conforme 

apresentado na Tabela 12. 

Tabela 12. Escores dos enfermeiros em incompetência profissional. São Paulo; 2005.  

Escores N % % acumulada % por faixas 
de corte 

15 01 1,3 1,3  
17 01 1,3 2,6  
18 02 2,6 5,2  
19 08 10,4 15,6  
20 02 2,6 18,2  
21 01 1,3 19,5  
22 07 9,1 28,6      

28,6 
23 02 2,6 31,2  
24 06 7,8 39,0  
25 05 6,5 45,5  
26 06 7,8 53,1  
27 08 10,4 63,6  
28 03 3,9 67,5  
29 12 15,6 83,1  
30 02 2,6 85,7  
31 05 6,5 92,2  
32 06 7,8 100,0      

71,4 
TOTAL 77 100,0 100,0

 

100,0 



Pode-se observar na Tabela 13 a distribuição dos enfermeiros segundo o nível de 

cada uma das dimensões do burn out. Uma porcentagem desses enfermeiros apresentou 

baixo/moderado nível nas três dimensões do burn out (46,8%). Por outro lado, 41 

enfermeiros (53,2%) apresentaram alto nível em, pelo menos, uma das dimensões.         

Tabela 13 

 

Distribuição dos enfermeiros segundo apresentação de desgaste, 

despersonalização e incompetência profissional. São Paulo; 2005.        

Os enfermeiros com alto nível em pelo menos uma das dimensões do burn out 

(41; 53,2%) encontraram-se assim distribuídos: 

 

09 enfermeiros (11,6%) apresentaram baixo/moderado nível de desgaste 

emocional, baixo/moderado nível de despersonalização e alto nível de 

incompetência profissional;  

 

07 enfermeiros (9,1%) apresentaram alto nível de desgaste emocional, 

baixo/moderado nível de despersonalização e baixo/moderado nível de 

incompetência profissional; 

 

07 enfermeiros (9,1%) apresentaram alto nível de desgaste emocional, alto 

nível de despersonalização e alto nível de incompetência profissional; 

Indicadores  N % 

Baixo/moderado nível nas três 
dimensões do burn out 

36 46,8 

Alto nível de desgaste emocional 23 29,8 
Alto nível de despersonalização 11 14,3 

Alto nível de incompetência 
profissional 

07 9,1 

TOTAL 77 100,0 



 
07 enfermeiros (9,1%) apresentaram baixo/moderado nível de desgaste 

emocional, alto nível de despersonalização e baixo/moderado nível de 

incompetência profissional; 

 

05 enfermeiros (6,5%) apresentaram alto nível de desgaste emocional, alto 

nível de despersonalização e baixo/moderado nível de incompetência 

profissional; 

 

03 enfermeiros (3,9%) apresentaram alto nível de desgaste emocional, 

baixo/moderado nível de despersonalização e alto nível de incompetência 

profissional; 

 

03 enfermeiros (3,9%) apresentaram baixo/moderado nível de desgaste 

emocional, alto nível de despersonalização e alto nível de incompetência 

profissional. 

Pode-se verificar, a partir desses dados, que a maioria dos enfermeiros (53,2%) 

apresentou alto nível em alguma das dimensões do burn out. Desses, 29,8% apresentou 

alteração em uma dimensão, 14,3% em duas dimensões e 9,1% apresentou alteração nas 

três dimensões.  

O teste do qui-quadrado apresentado na Tabela 14 mostra que os enfermeiros 

que apresentaram despersonalização não são os mesmos que apresentaram 

incompetência profissional. Há forte associação entre eles (p=0,038). Dos 55 

enfermeiros com nível de despersonalização baixo/moderado, quarenta e três (78,2%) 

apresentaram também incompetência profissional em nível baixo/moderado. Por outro 

lado, dentre os 22 enfermeiros com alto nível de despersonalização, dez (45,5%) 

apresentaram incompetência profissional em nível alto.  



Tabela 14. Enfermeiros segundo classificação de despersonalização e incompetência 

profissional. São Paulo; 2005. 

Nível de Incompetência profissional  

Baixo/Moderado (23-

32) 
Alto (15-22) TOTAL 

Nível de 

Despersonalização 

N % N % N % 

Baixo/moderado (0-6) 43 78,2 12 21,8 55 100,0 

Alto (7-12) 12 54,5 10 45,5 22 100,0 

TOTAL 55 71,4 22 28,6 77 100,0 

p (teste qui-quadrado) = 0,038  

O teste do qui-quadrado apresentado na Tabela 15 mostra que os enfermeiros 

que apresentaram despersonalização não são os mesmos que apresentaram desgaste 

emocional. Há forte associação entre eles (p=0,001). Dos 55 enfermeiros com 

despersonalização em nível baixo/moderado, quarenta e cinco (81,8%) apresentaram 

também desgaste emocional em nível baixo/moderado. Por outro lado, dentre os 22 

enfermeiros com alto nível de despersonalização, doze (54,5%) apresentaram desgaste 

emocional em nível alto.  

Tabela 15. Enfermeiros segundo classificação de despersonalização e desgaste emocional. São 

Paulo; 2005. 

Nível de desgaste emocional  
Baixo/moderado (0-18) Alto (19-30) TOTAL Nível de 

Despersonalização N % N % N % 

Baixo/moderado (0-6) 45 87,8 10 18,2 55 100,0 

Alto (7-12) 10 45,5 12 54,5 22 100,0 

TOTAL 55 71,4 22 28,6 77 100,0 

p (teste qui-quadrado) = 0,001   

O teste do qui-quadrado apresentado na Tabela 16 mostra que os enfermeiros 

que apresentaram incompetência profissional não são os mesmos que apresentaram 



desgaste emocional. Há forte associação entre eles (p=0,038). Dos 55 enfermeiros com 

incompetência profissional em nível baixo/moderado, quarenta e três (78,2%) 

apresentaram também desgaste emocional em nível baixo/moderado. Por outro lado, 

dos 22 enfermeiros com alto nível de incompetência profissional, dez (45,5%) 

apresentaram desgaste emocional em nível alto.  

Tabela 16. Enfermeiros segundo classificação de incompetência profissional e desgaste 

emocional. São Paulo; 2005. 

Nível de desgaste emocional  
Baixo/moderado (0-18) Alto (19-30) TOTAL 

Nível de 
Incompetência 

profissional N % N % N % 
Baixo/moderado 

(23-32) 
43 78,2 12 21,8 55 10,0 

Alto (15-22) 12 54,5 10 45,5 22 100,0 

TOTAL 55 71,4 22 28,6 77 100,0 

p (teste qui-quadrado) = 0,038                          



            

Resultados Correlacionais  

4.5 Apresentação dos resultados da associação entre o burn out e as 

características demográficas e ocupacionais    

A Tabela 17 mostra que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os enfermeiros com baixo/moderado desgaste emocional e com alto nível de desgaste 

emocional em relação às médias de idade (33,2 anos x 33,55 anos; p=0,821), de tempo de 

atuação na profissão (116,25 meses x 99,82 meses; p=0,374) e tempo de atuação em 

Oncologia (72 meses x 74,74 meses; p=0,832).  

Tabela 17. Correlação da estatística descritiva das variáveis quantitativas com o nível de 

desgaste emocional. São Paulo; 2005. 

Variável Desgaste emocional N Média Desvio 
padrão 

p (t-Student) 

Baixo/moderado (0-18) 55 33,20 5,92 Idade    

Alto (19-30) 22 33,55 6,33 
0,821 

Baixo/moderado (0-18) 55 116,25 74,21 Tempo de 
atuação na 
profissão 
(meses)  Alto (19-30) 22 99,82 69,12 

0,374 

Tempo de Baixo/moderado (0-18) 55 72,00 47,99 0,832 



atuação em 
oncologia 
(meses) 

Alto (19-30) 22 74,45 39,13     

Pelos dados da Tabela 18 percebe-se que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os enfermeiros com baixo/moderado desgaste emocional e com alto 

nível de desgaste emocional em relação ao sexo (p=0,320), estado civil (sem companheiro 

x com companheiro; p=0,246), opção por Oncologia (p=1,000) e possuir título de 

especialista em Oncologia (p=0,813)  

Tabela 18. Correlação entre características demográficas, ocupacionais e os níveis de 

desgaste emocional. São Paulo; 2005. 

Desgaste emocional 
Baixo/ 

moderado 
Alto 

Variável Categoria 

N % N % 

TOTAL P* 

M 04 100,0 0,0 0,0 04 100,0 Sexo 

F 51 69,9 22 30,1 73 100,0 

0,320 F 

Sem 

companheiro 

22 64,7 12 35,3 34 100,0 Estado civil 

Com 

companheiro 

33 76,7 10 23,3 43 100,0 

0,246 F 

Sim 40 71,4 16 28,6 56 100,0 Opção por 

Oncologia Não 15 71,4 06 28,6 21 100,0 

1,000 F 

Sim 16 69,6 07 30,4 23 100,0 Título de 

especialista em 

Oncologia 

Não 39 72,2 15 27,8 54 100,0 

0,813 F 

TOTAL  55  71,4 22 28,6 77 100,0  

*pF : Teste de Fisher      

Na Tabela 19 visualiza-se que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os enfermeiros com baixo/moderado nível de despersonalização e com alto nível de 



despersonalização em relação às médias de idade (33,78 anos x 32,09 anos; p=0,267), de 

tempo de atuação na profissão (118,56 meses x 94,05 meses; p=0,183) e tempo de atuação 

em Oncologia (72,13 meses x 74,14 meses; p=0,862)    

Tabela 19. Correlação entre a estatística descritiva das variáveis quantitativas e os níveis 

de despersonalização. São Paulo; 2005. 

Variável Despersonalização N Média Desvio 
padrão 

p (t-Student) 

Baixo/moderado (0-6) 55 33,78 6,59 
Idade 

Alto (7-12) 22 32,09 4,07 
0,267 

Baixo/moderado (0-6) 55 118,56 80,21 Tempo de 

atuação na 

profissão 

(meses) 

Alto (7-12) 22 94,05 46,38 
0,183 

Baixo/moderado (0-6) 55 72,13 49,28 Tempo de 

atuação em 

oncologia 

(meses) 

Alto (7-12) 22 74,14 34,79 
0,862     

Pelos dados da Tabela 20 verifica-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os enfermeiros com despersonalização em nível 

baixo/moderado e alto em relação ao sexo (p=0,320), estado civil (p=0,885), opção por 

oncologia (p=1,000) e possuir título de especialista em oncologia (p=0,156).   

Tabela 20. Correlação de características sócio-demográficas e ocupacionais com os 

níveis de despersonalização. São Paulo; 2005.  

Despersonalização Variável Categoria 
Baixo/ Alto 

TOTAL P* 



moderado   
N % N %   

M 04 100,0 0,0 0,0 04 100,0 Sexo 

F 51 69,9 22 30,1 73 100,0 

0,320 F 

Sem 
companheiro 

24 70,6 10 29,4 34 100,0 Estado civil 

Com 
companheiro 

31 72,1 12 27,9 43 100,0 

0,885 F 

continua  

continuação 
Sim 40 71,4 16 28,6 56 100,0 Opção por 

Oncologia 
Não 15 71,4 06 28,6 21 100,0 

1,000 F 

Sim 19 82,6 04 17,4 23 100,0 Título de 
especialista em 

Oncologia Não 36 66,7 18 33,3 54 100,0 

0,156 F 

TOTAL  55  71,4 22 28,6 77 100,0  
*pF : Teste de Fisher        

Na Tabela 21 tem-se os dados que mostram que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os enfermeiros com incompetência profissional em 

nível baixo/moderado e alto em relação às médias de idade (33,58 anos x 32,59 anos; 

p=0,516), de tempo de atuação na profissão (117,78 meses x 96 meses; p=0,238) e 

tempo de atuação em oncologia (75,67 meses x 65,27 meses; p=0,367).   

Tabela 21. Correlação entre a estatística descritiva das variáveis quantitativas e os níveis de 

incompetência profissional. São Paulo; 2005. 

Variável Incompetência profissional N Média Desvio 
padrão 

p (t-Student) 

Baixo/moderado (23-32) 55 33,58 6,19 
Idade 

Alto (15-22) 22 32,59 5,58 
0,516 

Baixo/moderado (23-32) 55 117,78 76,60 Tempo de 

atuação na 

profissão 

(meses) 

Alto (15-22) 22 96,00 60,82 
0,238 



Baixo/moderado (23-32) 55 75,67 48,38 Tempo de 

atuação em 

oncologia 

(meses) 

Alto (15-22) 22 65,27 36,86 
0,367   

Os dados da Tabela 22 mostram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre incompetência profissional e sexo (p=0,320), estado civil (p=0,246), 

opção por oncologia (p=0,571) e possuir título de especialista em oncologia (p=0,753) 

entre os enfermeiros com incompetência profissional em nível baixo/moderado e alto. 

Tabela 22. Fatores associados à presença de incompetência profissional, número e porcentagem 

de enfermeiros segundo características sócio-demográficas e ocupacionais. São Paulo; 2005. 

Incompetência 
profissional  

Baixo/ 
moderado 

Alto TOTAL 

Variável Categoria 

N % N % N % 

P* 

M 04 100,0 0,0 0,0 04 100,0 
Sexo 

F 51 69,9 22 30,1 73 100,0 
0,320 F 

Sem 

companheiro 
22 64,7 12 35,3 34 100,0 

Estado civil 
Com 

companheiro 
33 76,7 10 23,3 43 100,0 

0,246 F 

Sim 39 69,6 17 30,4 56 100,0 Opção por 

Oncologia Não 16 76,2 05 23,8 21 100,0 
0,571 F 

Sim 17 73,9 06 26,1 23 100,0 Título de 

especialista em 

Oncologia 
Não 38 70,4 16 29,6 54 100,0 

0,753 F 

TOTAL  55 71,4 22 28,6 77 100,0  

*pF : Teste de Fisher     

Verifica-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre as 

médias de idade, tempo de atuação na profissão e tempo de atuação em Oncologia entre 



os enfermeiros com baixo/moderado ou alto nível nas dimensões desgaste emocional, 

despersonalização e incompetência profissional.   

Não houve diferença estatisticamente significativa também entre o sexo, o 

estado civil, a opção por Oncologia e possuir título de especialista em Oncologia entre 

os enfermeiros com baixo/moderado ou alto nível de desgaste emocional, 

despersonalização e incompetência profissional. 

4.6 Apresentação dos resultados relativos à correlação entre os 

estressores, o burn out e os estilos de coping    

As tabelas apresentadas neste tópico mostram os resultados relativos à 

comparação das médias de cada estilo de coping segundo as dimensões de burn out 

frente aos estressores óbito, relacionamento com equipe médica e de enfermagem e 

emergência.  

Pode-se visualizar na Tabela 23 que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,391), afastamento 

(p=0,457), auto-controle (p=0,715), suporte social (p=0,097), aceitação da 

responsabilidade (p=0,661), fuga esquiva (p=0,270), resolução de problema (p=0,226) e 

reavaliação positiva (p=0,086), segundo nível de desgaste emocional frente ao estressor 

óbito.      



      

Tabela 23. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

desgaste emocional frente ao estressor óbito. São Paulo. São Paulo; 2005. 

Estilo de Coping Desgaste 
emocional 

N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 6,13 4,22 Confronto 

Alto (19-30) 05 4,40 1,82 

0,391 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 7,20 4,33 Afastamento 

Alto (19-30) 05 5,60 3,05 

0,457 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 10,87 4,81 Auto-controle 

Alto (19-30) 05 10,00 3,32 

0,715 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 8,73 3,71 Suporte social 

Alto (19-30) 05 5,40 3,58 

0,097 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 3,53 3,29 Aceitação da 
responsabilidade 

Alto (19-30) 05 2,80 2,77 

0,661 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 7,33 5,77 Fuga esquiva 

Alto (19-30) 05 4,20 3,42 

0,270 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 10,53 4,96 Resolução de 
problema 

Alto (19-30) 05 7,60 2,51 

0,226 

Baixo/moderado 
(0-18) 

15 11,60 6,50 Reavaliação 
positiva 

Alto (19-30) 05 6,00 3,54 

0,086   

Percebe-se pelos dados da Tabela 24 que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,186), afastamento 

(p=0,276), auto-controle (p=0,329), suporte social (p=0,179), aceitação da 

responsabilidade (p=0,085), fuga esquiva (p= 0,684), resolução de problema (p=0,953) 



e reavaliação positiva (p=0,548), segundo nível de despersonalização frente ao estressor 

óbito.    

Tabela 24. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

despersonalização frente ao estressor óbito. São Paulo; 2005. 

Estilo de Coping Despersonalização N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado (0-6) 13 6,54 4,37 Confronto 

Alto (7-12) 07 4,14 1,77 

0,186 

Baixo/moderado (0-6) 13 7,54 4,41 Afastamento 

Alto (7-12) 07 5,43 3,05 

0,276 

Baixo/moderado (0-6) 13 9,92 4,42 Auto-controle 

Alto (7-12) 07 12,00 4,40 

0,329 

Baixo/moderado (0-6) 13 8,77 3,81 Suporte social 

Alto (7-12) 07 6,29 3,73 

0,179 

Baixo/moderado (0-6) 13 4,23 3,19 Aceitação da 

responsabilidade Alto (7-12) 07 1,71 2,36 

0,085 

Baixo/moderado (0-6) 13 6,92 6,22 Fuga esquiva 

Alto (7-12) 07 5,86 3,63 

0,684 

Baixo/moderado (0-6) 13 9,85 5,01 Resolução de 

problemas Alto (7-12) 07 9,71 4,07 

0,953 

Baixo/moderado (0-6) 13 10,85 7,23 Reavaliação 

positiva Alto (7-12) 07 9,00 4,40 

0,548    

Como pode-se visualizar na Tabela 25, existe forte associação estatística entre a 

média do estilo de coping fuga esquiva (p=0,008) segundo o nível de incompetência 

profissional frente ao estressor óbito. 



 
Para os enfermeiros que tiveram incompetência profissional em nível 

baixo/moderado frente ao estressor óbito, a média de fuga esquiva (7,44) foi o dobro 

daqueles que apresentaram incompetência em nível alto (3,0), ou seja, os enfermeiros 

que tiveram incompetência em nível baixo/moderado frente ao estressor óbito utilizaram 

mais fuga esquiva do que quando tiveram incompetência em nível alto frente ao 

estressor óbito. 

Tabela 25. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

incompetência profissional frente ao estressor óbito. São Paulo; 2005. 



Estilo de Coping Incompetência 
profissional 

N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 6,19 4,07 

Confronto 

Alto (15-22) 04 3,75 1,50 

0,262 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 6,88 4,38 

Afastamento 

Alto (15-22) 04 6,50 2,65 

0,873 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 10,44 4,24 

Auto-controle 

Alto (15-22) 04 11,50 5,69 

0,679 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 8,88 3,52 

Suporte social 

Alto (15-22) 04 4,00 2,83 

0,020 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 3,63 3,20 Aceitação da 

responsabilidade 
Alto (15-22) 04 2,25 2,87 

0,445 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 7,44 5,68 

Fuga esquiva 

Alto (15-22) 04 3,00 0,82 

0,008 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 10,44 4,83 Resolução de 

problemas 
Alto (15-22) 04 7,25 2,50 

0,224 

Baixo/moderado (23-

32) 
16 10,50 6,78 Reavaliação 

positiva 
Alto (15-22) 04 9,00 4,55 

0,683    

Como pode-se visualizar na Tabela 26, existe forte associação estatística entre as 

médias dos estilos de coping, segundo o desgaste emocional, frente ao estressor 

relacionamento com equipe médica e de enfermagem, o desgaste emocional e o estilo de 

coping fuga esquiva (p=0,050).   



 
Para os enfermeiros que tiveram desgaste emocional em nível baixo/moderado 

frente ao estressor relacionamento com equipe médica e de enfermagem, a média de 

fuga esquiva (4,93) é a metade daqueles que apresentaram desgaste emocional em nível 

alto (8,50). Isso quer dizer que frente aos problemas de relacionamento em equipe, os 

enfermeiros que tiveram desgaste emocional em nível alto utilizaram mais fuga esquiva. 

Tabela 26. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

desgaste emocional frente ao estressor relacionamento com equipe de enfermagem e 

médica. São Paulo; 2005.  

Estilo de Coping Desgaste emocional N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado (0-18) 14 6,79 2,94 
Confronto 

Alto (19-30) 06 8,50 1,64 
0,201 

Baixo/moderado (0-18) 14 6,21 2,75 
Afastamento 

Alto (19-30) 06 4,33 1,21 
0,129 

Baixo/moderado (0-18) 14 9,57 4,69 
Auto-controle 

Alto (19-30) 06 10,67 1,97 
0,592 

Baixo/moderado (0-18) 14 10,07 2,67 
Suporte social 

Alto (19-30) 06 10,67 2,25 
0,640 

Baixo/moderado (0-18) 14 3,79 2,58 Aceitação da 

responsabilidade Alto (19-30) 06 5,00 3,29 
0,385 

Baixo/moderado (0-18) 14 4,93 3,71 
Fuga esquiva 

Alto (19-30) 06 8,50 2,81 
0,050 

Baixo/moderado (0-18) 14 9,29 5,24 Resolução de 

problemas Alto (19-30) 06 10,33 4,08 
0,669 

Baixo/moderado (0-18) 14 11,64 4,50 Reavaliação 

positiva Alto (19-30) 06 10,00 4,52 
0,464     

Os dados contidos na Tabela 27 mostram que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,462), 

afastamento (p=0,562), auto-controle (p=0,513), suporte social (p=0,297), aceitação da 



responsabilidade (p= 0,600), fuga esquiva (p=0,315), resolução de problema (p=0,954) 

e reavaliação positiva (p=0,681), segundo nível de despersonalização frente ao estressor 

relacionamento com equipe de enfermagem e médica. 

Tabela 27. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

despersonalização frente ao estressor relacionamento com equipe de enfermagem e 

médica. São Paulo; 2005. 

Estilo de Coping Despersonalização N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado (0-6) 14 7,00 2,96 
Confronto 

Alto (7-12) 06 8,00 2,00 
0,462 

Baixo/moderado (0-6) 14 5,43 2,34 
Afastamento 

Alto (7-12) 06 6,17 3,06 
0,562 

Baixo/moderado (0-6) 14 9,50 4,45 
Auto-controle 

Alto (7-12) 06 10,83 2,99 
0,513 

Baixo/moderado (0-6) 14 9,86 2,68 
Suporte social 

Alto (7-12) 06 11,17 1,94 
0,297 

Baixo/moderado (0-6) 14 3,93 3,08 Aceitação da 

responsabilidade Alto (7-12) 06 4,67 2,07 
0,600 

Baixo/moderado (0-6) 14 5,43 3,99 
Fuga esquiva 

Alto (7-12) 06 7,33 3,14 
0,315 

Baixo/moderado (0-6) 14 9,64 4,92 Resolução de 

problemas Alto (7-12) 06 9,50 5,09 
0,954 

Baixo/moderado (0-6) 14 11,43 3,82 Reavaliação 

positiva Alto (7-12) 06 10,50 6,06 
0,681    

Percebe-se na Tabela 28 que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,645), afastamento (p=0,883), auto-

controle (p=0,351), suporte social (p=0,247), aceitação da responsabilidade (p= 0,754), 

fuga esquiva (p=0,137), resolução de problema (p=0,758) e reavaliação positiva 

(p=0,676), segundo nível de incompetência profissional frente ao estressor 

relacionamento com equipe de enfermagem e médica. 



  
Tabela 28.  Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 
incompetência profissional frente ao estressor relacionamento com equipe de 
enfermagem e médica. São Paulo; 2005. 
Estilo de Coping Incompetência 

profissional 
N Média Desvio 

padrão 
p 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 7,13 2,67 Confronto 

Alto (15-22) 05 7,80 3,03 

0,645 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 5,60 2,85 Afastamento 

Alto (15-22) 05 5,80 1,30 

0,883 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 9,40 3,72 Auto-controle 

Alto (15-22) 05 11,40 5,03 

0,351 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 9,87 2,70 Suporte social 

Alto (15-22) 05 11,40 1,52 

0,247 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 4,27 2,58 Aceitação da 

responsabilidade 

Alto (15-22) 05 3,80 3,63 

0,754 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 6,73 3,73 Fuga esquiva 

Alto (15-22) 05 3,80 3,35 

0,137 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 9,40 4,34 Resolução de 

problemas 

Alto (15-22) 05 10,20 6,69 

0,758 

Baixo/moderado (23-

32) 

15 11,40 3,96 Reavaliação 

positiva 

Alto (15-22) 05 10,40 6,19 

0,676     

Visualiza-se na Tabela 29 que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,986), afastamento (p=0,871), auto-



controle (p=0,895), suporte social (p=0,837), aceitação da responsabilidade (p=0,681), 

fuga esquiva (p=0,256), resolução de problema (p=0,761) e reavaliação positiva 

(p=0,946), segundo nível de desgaste emocional frente ao estressor emergência.     

Tabela 29. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de desgaste 

emocional frente ao estressor emergência. São Paulo; 2005. 

Estilo de Coping Desgaste emocional N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado (0-18) 09 4,78 2,54 
Confronto 

Alto (19-30) 04 4,75 2,63 
0,986 

Baixo/moderado (0-18) 09 5,78 2,86 
Afastamento 

Alto (19-30) 04 5,50 2,52 
0,871 

Baixo/moderado (0-18) 09 8,67 4,06 
Auto-controle 

Alto (19-30) 04 9,00 4,16 
0,895 

Baixo/moderado (0-18) 09 8,33 2,69 
Suporte social 

Alto (19-30) 04 8,00 2,45 
0,837 

Baixo/moderado (0-18) 09 2,33 2,78 Aceitação da 

responsabilidade Alto (19-30) 04 3,00 2,16 
0,681 

Baixo/moderado (0-18) 09 6,89 6,05 
Fuga esquiva 

Alto (19-30) 04 2,75 4,86 
0,256 

Baixo/moderado (0-18) 09 9,44 3,57 Resolução de 

problemas Alto (19-30) 04 8,75 4,03 
0,761 

Baixo/moderado (0-18) 09 8,33 4,06 Reavaliação 

positiva Alto (19-30) 04 8,50 3,79 
0,946    

Os dados da Tabela 30 mostram que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,670), afastamento 



(p=0,986), auto-controle (p=0,361), suporte social (p=0,678), aceitação da 

responsabilidade (p=0,736), fuga esquiva (p= 0,684), resolução de problema (p=0,821) 

e reavaliação positiva (p=0,852), segundo nível de despersonalização frente ao estressor 

emergência.     

Tabela 30. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

despersonalização frente ao estressor emergência. São Paulo; 2005. 

Estilos de Coping Despersonalização N Média Desvio 
padrão 

P 

Baixo/moderado (0-6) 10 4,60 2,72 
Confronto 

Alto (7-12) 03 5,33 1,53 
0,670 

Baixo/moderado (0-6) 10 5,70 2,71 
Afastamento 

Alto (7-12) 03 5,67 3,06 
0,986 

Baixo/moderado (0-6) 10 8,20 4,10 
Auto-controle 

Alto (7-12) 03 10,67 3,06 
0,361 

Baixo/moderado (0-6) 10 8,40 2,72 
Suporte social 

Alto (7-12) 03 7,67 2,08 
0,678 

Baixo/moderado (0-6) 10 2,40 2,63 Aceitação da 

responsabilidade Alto (7-12) 03 3,00 2,65 
0,736 

Baixo/moderado (0-6) 10 6,00 6,29 
Fuga esquiva 

Alto (7-12) 03 4,33 4,93 
0,684 

Baixo/moderado (0-6) 10 9,10 3,98 Resolução de 

problemas Alto (7-12) 03 9,67 2,08 
0,821 

Baixo/moderado (0-6) 10 8,50 3,63 Reavaliação 

positiva Alto (7-12) 03 8,00 5,29 
0,852    

Na Tabela 31 pode-se perceber que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos estilos de coping confronto (p=0,832), afastamento 



(p=0,361), auto-controle (p=0,240), suporte social (p=0,667), aceitação da 

responsabilidade (p=0,973), fuga esquiva (p=0,531), resolução de problema (p=0,130) e 

reavaliação positiva (p=0,829), segundo nível de incompetência profissional frente ao 

estressor emergência.    

Tabela 31. Correlação entre a estatística descritiva dos estilos de coping e os níveis de 

incompetência profissional frente ao estressor emergência. São Paulo; 2005. 



Estilos de Coping Incompetência 
profissional 

N Média Desvio 
padrão 

p 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 4,67 2,87 

Confronto 

Alto (15-22) 04 5,00 1,41 

0,832 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 5,22 2,95 

Afastamento 

Alto (15-22) 04 6,75 1,71 

0,361 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 7,89 4,23 

Auto-controle 

Alto (15-22) 04 10,75 2,50 

0,240 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 8,44 2,92 

Suporte social 

Alto (15-22) 04 7,75 1,50 

0,667 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 2,56 2,74 Aceitação da 

responsabilidade 
Alto (15-22) 04 2,50 2,38 

0,973 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 6,33 6,46 

Fuga esquiva 

Alto (15-22) 04 4,00 4,55 

0,531 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 8,22 3,70 Resolução de 

problemas 
Alto (15-22) 04 11,50 2,08 

0,130 

Baixo/moderado (23-

32) 
09 8,22 4,12 Reavaliação 

positiva 
Alto (15-22) 04 8,75 3,59 

0,829   

Pode-se verificar a partir dos dados expostos que os enfermeiros que 

apresentaram alto nível de desgaste emocional frente aos problemas de relacionamento 

em equipe usaram mais fuga esquiva do que aqueles que apresentaram nível 

baixo/moderado em desgaste emocional.  

4.7 Apresentação dos resultados relativos à correlação entre os 

estressores e os estilos de coping  



  
As figuras apresentadas a seguir mostram os resultados das comparações das 

médias de cada estilo de coping segundo cada estressor.  

Visualiza-se na Figura 2 as médias dos estilos de coping frente ao estressor 

óbito: resolução de problema (54,44), auto-controle (50,71), reavaliação positiva 

(48,57), suporte social (43,88), afastamento (37,77), confronto (31,66), aceitação da 

responsabilidade (27,91) e fuga esquiva (27,29).  

Houve diferença estatisticamente significativa entre o estilo de coping resolução 

de problema e aceitação da responsabilidade (p=0,000038), confronto (p=0,000269), 

fuga esquiva (p=0,000035) e afastamento (p=0,025926).  

Houve diferença estatisticamente significativa entre o estilo de coping 

reavaliação positiva e confronto (p=0,022316), aceitação da responsabilidade 

(p=0,001504) e fuga esquiva (p=0,000910). 
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Figura 2. Médias dos estilos de coping segundo o estressor óbito. São Paulo; 2005.   

Percebe-se na Figura 3 as médias dos estilos de coping frente ao estressor 

relacionamento com equipe de enfermagem e médica: suporte social (56,94), resolução 

de problema (53,33), reavaliação positiva (53,09), auto-controle (47,14), confronto 

(40,55), aceitação da responsabilidade (34,58), afastamento (31,38), e fuga esquiva 

(25,00).  

Houve diferença estatisticamente significativa entre resolução de problema e 

afastamento (p=0,000181), aceitação da responsabilidade (p=0,002734) e fuga esquiva 

(p=000032). Houve diferença estatisticamente significativa entre o estilo de coping 

reavaliação positiva e afastamento (p=0,000221), aceitação da responsabilidade 

(p=0,003314) e fuga esquiva (p=0,000032). 
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Figura 3. Médias dos estilos de coping segundo o estressor relacionamento com equipe de 

enfermagem e médica. São Paulo; 2005.  

Percebe-se na Figura 4 as médias dos estilos de coping frente ao estressor 

emergência: resolução de problema (51,28), suporte social (45,72), auto-controle 

(41,75), reavaliação positiva (39,92), afastamento (31,62), confronto (26,49), fuga 

esquiva (23,39) e aceitação da responsabilidade (21,15).   

Houve diferença estatisticamente significativa entre o estilo de coping resolução 

de problema e fuga esquiva (p=0,000249), resolução de problema e aceitação da 

responsabilidade (p=0,000144), resolução de problema e confronto (p=0,001178) e 

resolução de problema e afastamento (p=0,020703).  Houve diferença estatisticamente 

significativa entre o estilo de coping reavaliação positiva e aceitação da 

responsabilidade (p=0,032275). 
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Figura 4. Médias dos estilos de coping segundo o estressor emergência. São Paulo; 2005.  

Os dados presentes na Figura 5 mostram as seguintes médias dos estilos de 

coping frente ao estressor relacionamento com paciente/família: resolução de problema 

(62,22), auto-controle (49,04), reavaliação positiva (44,76), suporte social (43,33), 

aceitação da responsabilidade (31,66), afastamento (30,55), confronto (30,00) e fuga 

esquiva (12,91).  

Houve diferença estatisticamente significativa entre os estilos de coping 

resolução de problema e fuga esquiva (p=0,000128), confronto (p=0,000829), 

afastamento (p=0,001053), e aceitação da responsabilidade (p=0,001709). Houve 

diferença estatisticamente significativa entre o estilo de coping reavaliação positiva e 

fuga esquiva (p=0,000977). 
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Figura 5. Médias dos estilos de coping segundo o estressor relacionamento com 

paciente/família. São Paulo; 2005.   

Pela Figura 6 visualiza-se as médias dos estilos de coping frente ao estressor 

processo de trabalho: reavaliação positiva (55,15), suporte social (54,16), resolução de 

problema (53,24), auto-controle (44,44), afastamento (41,66), aceitação da 

responsabilidade (38,19), confronto (34,72) e fuga esquiva (31,25).  

Houve diferença estatisticamente significativa entre os estilos de coping 

reavaliação positiva e fuga esquiva (p=0,001249) e reavaliação positiva e confronto 

(p=0,009435). Houve diferença estatisticamente significativa entre o estilo de coping 

resolução de problema e confronto (p=0,009435) e fuga esquiva (p=0,001249). 
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Figura 6. Médias dos estilos de coping segundo o estressor processo de trabalho. São Paulo; 

2005.   

Ao analisar os dados referentes aos estilos de coping utilizados frente aos 

estressores, percebe-se que frente ao estressor óbito os enfermeiros oncologistas 

utilizaram mais resolução de problema, auto-controle e reavaliação positiva. No entanto, 

o coping auto-controle apresentou um valor de alfa de Cronbach inferior a 0,70. O estilo 

de coping menos utilizado foi a fuga esquiva.  

Frente ao estressor relacionamento com a equipe médica e de enfermagem os 

estilos de coping mais utilizados foram suporte social, resolução de problema e 

reavaliação positiva. No entanto, o estilo de coping suporte social apresentou um valor 



de alfa de Cronbach inferior a 0,70. O estilo de coping menos utilizado também foi a 

fuga esquiva.  

Frente ao estressor emergência, os enfermeiros utilizaram mais os estilos de 

copins resolução de problema, suporte social, auto-controle e reavaliação positiva. No 

entanto, os estilos de coping suporte social e auto-controle apresentaram um valor de 

alfa de Cronbach inferior a 0,70. O estilo de coping menos utilizado foi a aceitação da 

responsabilidade.  

Os estilos de coping mais utilizados frente ao estressor processo de trabalho 

foram reavaliação positiva, suporte social e resolução de problema. No entanto, o estilo 

de coping suporte social apresentou um valor de alfa de Cronbach inferior a 0,70. O 

estilo de coping menos utilizado foi a fuga esquiva.  

E, frente ao estressor relacionamento com paciente e família os enfermeiros 

utilizaram mais resolução de problema, auto-controle e reavaliação positiva. No entanto, 

o estilo de coping auto-controle apresentou um valor de alfa de Cronbach inferior a 

0,70. O estilo de coping menos utilizado foi a fuga esquiva.  

Como pode-se perceber, os estilos de coping mais utilizados frente aos 

diferentes estressores relatados pelos enfermeiros oncologistas foram a resolução de 

problema e a reavaliação positiva e o estilo menos utilizado foi a fuga esquiva.  

Ressalta-se que frente ao estressor processo de trabalho, o coping mais usado foi 

a reavaliação positiva e a seguir resolução de problema, ao contrário dos demais 

estressores, onde ocorreu o inverso.   

Outro ponto a ser destacado é a utilização de diferentes estilos de coping frente a 

um mesmo estressor, que pode ser visto a partir das diferenças estatísticas entre os 



principais estilos de coping (resolução de problema e reavaliação positiva) e os demais 

estilos.                             

A verdadeira viagem de 
descobrimento não consiste em 
procurar novas paisagens, e sim em 
ter novos olhos".

  

(Marcel Proust)

          



                            

5. Discussão dos resultados      

5.  Discussão dos resultados   

O estudo do burn out na profissão da enfermagem vem crescendo nos últimos 

anos embora grande parte dos estudos sejam estrangeiros. O instrumento mais utilizado 

nas diversas pesquisas na área, especialmente em Oncologia, é o Maslach Burn out 

Inventory (MBI), o mesmo utilizado nesta pesquisa.  



A avaliação da consistência interna do inventário de Burn out obtida a partir do 

valor de alfa de Cronbach neste estudo foi muito próxima ao encontrado na avaliação do 

inventário original em inglês para as dimensões desgaste emocional e incompetência 

profissional. A dimensão despersonalização apresentou alfa de Cronbach igual a 0,517. 

Segundo Lautert citado em Carlotto, Câmara (2004), a dimensão 

despersonalização possui a consistência interna mais baixa nas diferentes investigações 

ao redor do mundo, exceto quando aplicada em norte-americanos, no idioma original 

em que a mesma foi elaborada. Entre esses trabalhos estão o de Martinez, onde foi 

identificado um alfa de Cronbach igual a 0,5693 e o de Carlotto e Câmara que 

identificaram alfa igual a 0,58 (Martinez 1997, Carlotto, Câmara 2004).   

Caracterizando-se a população estudada, tem-se o predomínio de mulheres, na 

faixa etária compreendida entre trinta e um e quarenta anos de idade, possuir 

companheiro, ter mais de 5 anos de profissão, mais de 5 anos de atuação em Oncologia,; 

ter optado por trabalhar em Oncologia e não possuir título de especialista na área . 

Tais dados refletem uma população relativamente jovem, muito longe da 

aposentadoria, portanto, com muitos anos de exercício profissional pela frente, com 

provável motivação por sua atividade, uma vez que escolheram trabalhar em Oncologia, 

mas que, paradoxalmente, não buscaram especializar-se nesta área. Os dados revelam 

ainda, que grande parte do grupo, possuía a possibilidade de contar com suporte 

familiar, uma vez que moravam acompanhadas de seus companheiros. A caracterização 

do grupo desse estudo, portanto, parece indicar que nele há predomínio de pessoas que 

possuíam atributos favoráveis à superação de estressores e à prevenção de burn out, fato 

que não se confirmou por meio dos resultados obtidos.       



Os estressores mais freqüentemente apontados pelos enfermeiros da população 

estudada foram os óbitos dos pacientes, os problemas de relacionamento com a equipe 

de enfermagem e médica e as situações de emergência. 

Assim como nesse estudo, algumas situações aparecem comumente relatadas 

como estressoras para os enfermeiros em Oncologia, como o óbito dos pacientes, as 

situações inesperadas e os conflitos interpessoais (Cebrià et al 2001, Dewe 1983, Barros 

et al 2003, Medland et al 2004, Tyler e Ellison 1994, Kushnir et al 1997).  

Embora hoje se obtenha sucesso no tratamento dos diferentes tipos de câncer, há 

ainda um contingente de doentes, a nível terciário de cuidado, que ainda não consegue 

obter a cura, sendo inerente a essa especialidade um número elevado de óbitos. 

O processo de morrer é uma das situações que exige diferentes habilidades por 

parte do profissional, principalmente habilidade na comunicação com o paciente e sua 

família. Foi identificado na pesquisa de Beck s (1997) que não era a morte propriamente 

dita que causava ansiedade, e sim os aspectos do cuidado do paciente em processo de 

morrer. Esses aspectos foram estudados por Cooper e Barnett (2005) em 38 graduandas 

de enfermagem por meio de entrevistas grupais e individuais, e envolveram os 

problemas na comunicação com o paciente e sua família (não saber o que dizer ou 

fazer) e a realização da ressucitação cárdio-respiratória (RCP), relacionado ao fato de 

não saber a indicação de RCP para determinado paciente.  

Um estudo realizado com enfermeiros que cuidavam de pacientes em processo 

de morrer em Unidade de Terapia Intensiva descreveu que esses profissionais 

apresentaram atitudes de impessoalidade no contato direto com o paciente, 

distanciamento emocional, evitação da comunicação com o paciente e seus familiares e 



valorização dos procedimentos técnicos em detrimento da relação interpessoal (Mendes 

e Linhares1996). 

Outra pesquisa também realizada com enfermeiros objetivou identificar as 

formas de comunicação utilizadas por esses profissionais ao cuidar de pacientes 

terminais, mostrando que os comportamentos bloqueadores da comunicação eram 

muito utilizados por essa população. Esses comportamentos incluíram, entre outros, 

mudar de assunto durante a conversa para não atender às necessidades de informação do 

paciente e da família e tentar uma atmosfera animadora e concentrar-se intensamente 

nas atividades técnicas (Webster 1981). 

Um fator que deve ser considerado é esta hesitação em fornecer informação ao 

paciente e sua família, que pode estar relacionada ao não reconhecimento pelo 

enfermeiro do conhecimento por parte do paciente e sua família sobre o prognóstico da 

doença, uma vez que, na grande maioria das vezes, essa informação é fornecida pelo 

médico. Esse fato pôde ser constatado como um fator causador de ansiedade para os 

cuidadores na pesquisa de Allchin (2006).  

Kushnir et al (1997) verificaram em sua pesquisa realizada com enfermeiros 

atuantes em Pediatria Oncológica que estes tinham o sentimento de falta de preparo 

profissional para lidar com a morte e esses enfermeiros apresentaram um maior nível de 

estresse profissional.  

Percebe-se, nesses estudos, que existe uma semelhança no que diz respeito à 

dificuldade em lidar com os aspectos não-técnicos do cuidado ao paciente em 

processo de morrer.  

Pela descrição dos enfermeiros da presente pesquisa no que se refere ao 

óbito/processo de morrer, essa situação foi considerada estressora por exigir habilidades 



que envolvem a comunicação com o paciente e sua família. Essa informação é curiosa, 

uma vez que esta atividade de lidar com o paciente e sua família foi considerada 

estressora pelos enfermeiros desse estudo, mas apenas por 13 % deles, o que nos leva a 

supor que, menos do que o relacionamento com pacientes e familiares, o aspecto 

existencial e filosófico da finitude da vida pode ter sido o mais relevante para relacionar 

a morte como fator de estresse, mesmo que os enfermeiros aqui pesquisados não tenham 

se referido a esse nexo causal.    

O cuidado paliativo5 envolve promover conforto dos aspectos físicos, 

emocionais e espirituais tanto para o paciente quanto para a família. A comunicação 

desempenha um papel fundamental nesses aspectos, pois promover conforto emocional 

envolve atividades como escutar ativamente, tocar e utilizar o tempo para as 

necessidades que tem significado para o paciente (Kruijver et al 2000). 

No estudo de Ramirez et al (1995) realizado com 392 médicos oncologistas, 

detectou-se que para os profissionais que tinham recebido treinamento em comunicação 

(56% da amostra), o processo de morrer foi muito menos relatado como estressor do 

que o excesso de trabalho. Além disso, daqueles médicos que não tinham recebido 

treinamento em comunicação, 30% apresentou escore mais elevado em 

despersonalização, que inclui, entre outros aspectos, o distanciar-se do paciente. 

Outro estudo foi realizado com enfermeiros, incluindo os oncologistas, por Dunn 

et al (2005) que estudaram as atitudes de 58 desses profissionais que cuidavam de 

pacientes em processo de morrer e tinham recebido treinamento sobre esse tópico. Para 

                                                          

 

5 Cuidado paliativo é entendido como uma modalidade de cuidar que melhora a qualidade de vida de 
pacientes e suas famílias diante dos problemas associados às doenças que ameaçam a vida, através da 
prevenção e alívio do sofrimento por meio da identificação precoce e avaliação impecável e tratamento da 
dor e de outros sintomas (Organização Mundial da Saúde 2002).  



isto, utilizaram o Frommelt Attitudes Toward Care of the Dying (FATCOD) que avalia 

as atitudes do profissional ao fornecer cuidado ao paciente em processo de morrer. A 

maioria da amostra apresentou atitudes positivas ao fornecer o cuidado a esses pacientes 

e suas famílias, não hesitando em educar e preparar para a morte. 

Espera-se que o profissional que deseje atuar em determinada especialidade 

busque o desenvolvimento de habilidades específicas exigidas pela área. 

Especificamente em Oncologia, essa busca por um curso de especialização é 

significativa uma vez que, na maior parte das instituições de ensino brasileiras, em nível 

de graduação em Enfermagem, o ensino da Cancerologia ainda é premente.  

Nesse sentido, a especialização representaria uma forma de aquisição de 

conhecimento pautada em referenciais teóricos fundamentais para a prática. Porém, não 

foi o que ocorreu com a população desse estudo, onde a maioria dos enfermeiros 

(70,1%) não possuía especialização em Oncologia, apesar da maior parte deles estar 

atuando na área há pelos menos cinco anos.  

Dentre as situações de óbito/processo de morrer descritas pelos enfermeiros 

pode-se destacar aquelas em que essa situação ocorreu em crianças ou adolescentes. 

Essas situações foram descritas por seis (27,2%) dos vinte e dois enfermeiros que 

consideraram o óbito/processo de morrer um estressor.    

A morte da criança e do adolescente pode ser interpretada como interrupção no 

seu ciclo biológico e isso pode provocar na equipe sentimentos de impotência, 

frustração, tristeza e angústia (Spíndola e Macedo 1994). 

Um estudo realizado com 26 profissionais de enfermagem, incluindo 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, procurou investigar como esses 

profissionais vivenciavam o luto frente à morte de crianças e adolescentes 



hospitalizados. Embora o estudo tenha sido realizado nos setores de Pediatria e Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica e não especificamente em Oncologia, acredita-se que 

nessas unidades encontrem-se crianças e adolescentes portadores de câncer. Os 

resultados mostraram que os profissionais apresentaram sentimentos de frustração, 

tristeza e impotência e sintomas como cansaço e vontade de abandonar a profissão 

(Costa e Lima 2005).  

Outro estressor relatado pelos enfermeiros do presente estudo recaiu sobre os 

problemas no relacionamento com a equipe médica e a de enfermagem, relatado por 

26% dos enfermeiros. As situações incluídas nesse âmbito relacionavam-se, 

principalmente, ao stress dos médicos, à não concordância com determinadas condutas 

médicas e às discussões sobre os aspectos do cuidado dos pacientes. 

À semelhança desse estudo, os problemas de relacionamento entre a equipe de 

enfermagem e a médica, e entre os próprios membros da equipe de enfermagem foram 

identificados em outras pesquisas como as de Ramirez et al (1998), Massaroni (2001), 

Carvalho et al (2005) e Benincá (2002). Nesta última, realizada com enfermeiros de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a autora diz que a diversidade de categorias 

existente entre o pessoal da enfermagem tende a dificultar o relacionamento, por gerar 

uma divisão técnica e social do trabalho que contribui para o surgimento de relações 

competitivas e parceladas. 

Os problemas de relacionamento entre a equipe médica e de enfermagem foram 

também descritos como estressores para médicos residentes (Nogueira-Martins e Jorge 

1998).  

Esses conflitos de relacionamento podem ocorrer devido às divergências em 

opiniões e valores, principalmente no que se refere às decisões sobre a vida e a morte. 



As diferenças de posicionamento entre os profissionais da saúde podem estar 

relacionadas a diferenças nas representações e nos significados em relação ao processo 

de saúde-doença. A decisão de investir na vida de um paciente, por exemplo, por ser 

estritamente médica, podendo trazer conflitos com a equipe de enfermagem. Não raro, 

essas diferenças de opiniões evoluem para tensões interpessoais (Boemer et al 1989). 

O compartilhamento de vivências, que poderia possibilitar um canal de 

identificação e reflexão sobre a prática profissional em Oncologia pode ser dificultado 

por esses conflitos de relacionamento referidos pelos enfermeiros. 

Kruijver et al (2000) referem que a comunicação por parte do enfermeiro 

desempenha um papel muito importante na identificação das necessidades afetivas e 

cognitivas dos pacientes com câncer e suas famílias. 

Avaliando a percepção de pacientes com câncer que se encontravam 

hospitalizados sobre o toque dos enfermeiros, Morales (1994) identificou que essa 

população identificou dois tipos de toque: o toque para realização de procedimentos e o 

toque afetivo e relataram que o toque realizado pelos enfermeiros era mínimo e 

exclusivamente para realização de procedimentos.  

Os problemas de relacionamento citados pelos enfermeiros deste presente 

estudo, sejam intra-disciplinares ou inter-disciplinares, podem traduzir uma inabilidade 

dos enfermeiros em relacionar-se no âmbito profissional. Este fato foi identificado no 

estudo de Puggina e Silva (2005) com enfermeiros que atuavam em unidades 

hospitalares, onde foi averiguado que os enfermeiros tinham dificuldade de se 

comunicar com o paciente sem deixar de demonstrar autoridade; e, embora 

reconhecessem a importância da família, não conseguiam lidar com ela. 



 
Os problemas de relacionamento podem estender-se para além da família e 

atingir também a equipe multiprofissional, fato apontado nessa pesquisa. A dificuldade 

de comunicação entre a equipe médica e a de enfermagem pode dificultar vários 

aspectos do cuidado, como o não reconhecimento por parte do enfermeiro sobre o início 

do cuidado paliativo para determinado paciente. Quando isso ocorre, pode haver 

dúvidas e conflitos em saber como agir diante de situações limites (uma parada cárdio-

respiratória, por exemplo) gerando inseguranças, ansiedade e, muitas vezes, culpa.  

Boa parte dos enfermeiros desse estudo apontaram as situações de emergência 

oncológica6 e a parada cárdio-respiratória como estressores.  

Entende-se que em uma unidade de internação de Oncologia sejam admitidos 

pacientes passíveis de serem acometidos por uma emergência oncológica. Os 

enfermeiros dessa especialidade deveriam estar aptos a reconhecer essa emergência e 

prestar assistência adequada.  Pode ser que essa situação de emergência seja estressora 

por exigir uma ação rápida e eficaz.  

Por outro lado, a parada cárdio-respiratória em Oncologia pode representar um 

estressor à medida que, em algumas situações, não há o reconhecimento por parte dos 

enfermeiros sobre o status do paciente, ou seja, existe uma falta de clareza sobre os 

indicadores prognósticos da doença com prescrições de modalidades de tratamentos 

agressivos e dolorosos, fazendo com que os enfermeiros continuem executando 

procedimentos fúteis (Gross 2006). Isso pode conduzir a um conflito entre o seu papel e 

sua responsabilidade quando o paciente tem uma parada cárdio-respiratória.  

                                                          

 

6 Emergência oncológica refere-se a toda e qualquer situação decorrente do câncer ou do tratamento para 
o câncer e tem esse nome devido pois ocorre predominantemente em pacientes acometidos de câncer. 
Inclui, entre outras, a compressão da medula espinhal, a síndrome da veia cava superior e a síndrome da 
lise tumoral (Mundy e Manzullo, 2006 - p.1011)  



 
Esses dois estressores referidos pelos enfermeiros do presente estudo, portanto, 

revelam necessidades de aquisição de habilidades e competências de naturezas distintas; 

uma de caráter predominantemente técnico-científico, e outra de caráter tanto técnico-

científico quanto psico-afetivo. Aparentemente, boa parte dos enfermeiros desse estudo 

estava sofrendo as conseqüências da deficiência das duas competências.     

Em uma menor proporção, foram referidos como estressores, nesse estudo, as 

situações relacionadas ao processo de trabalho. Ao contrário desta pesquisa, outros 

autores identificaram esses estressores como os mais significativos para os enfermeiros 

oncologistas (Carvalho et al 2005, Meirelles e Zeitoune 2003). Esse fato pode estar 

relacionado ao local de atuação dos enfermeiros, já que as pesquisas foram 

desenvolvidas em outro tipo de unidade oncológica, como centro cirúrgico oncológico. 

Pesquisas que procuraram verificar os estressores para a categoria dos médicos 

oncologistas destacaram que, para esses profissionais, os principais estressores 

relacionaram-se ao processo de trabalho, e envolviam o excesso de trabalho e o conflito 

entre as demandas do trabalho como o gerenciamento do tratamento do paciente e o 

desenvolvimento de pesquisas (Graham et al 2000 e Tucunduva et al 2006). 

Os estressores do trabalho em Oncologia associados a outros fatores podem 

conduzir o profissional ao burn out. Entre esses fatores destacam-se as características 

pessoais e ocupacionais. Nesse estudo, buscou-se correlacionar o burn out com algumas 

características pessoais como a idade, o sexo, o estado civil, a opção por atuar em 

Oncologia e os estilos de coping utilizados; e características ocupacionais, como o 

tempo de atuação na profissão e o tempo de atuação em Oncologia, compreendendo que 

tais variáveis poderiam aumentar ou diminuir a vulnerabilidade das pessoas envolvidas 



em desenvolver o burn out. No entanto, nesse estudo não foi identificada correlação na 

presente pesquisa entre o burn out e as variáveis pessoais e ocupacionais citadas.   

Esse resultado assemelha-se com o encontrado na pesquisa de Lautert com 

enfermeiros brasileiros, onde não foi verificada correlação entre variáveis pessoais e 

ocupacionais com o burn out (Lautert 1997). 

Duquette et al (1994) fizeram uma revisão de estudos que investigaram a relação 

entre o burn out em enfermeiros e variáveis demográficas, concluindo que essas 

variáveis não desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da síndrome.  

Considerando que outro fator relevante para o desenvolvimento do burn out, 

além da potência do estressor, é a eficácia e a qualidade dos estilos de coping das 

pessoas envolvidas numa determinada situação, buscou-se identificar os estilos de 

coping dos enfermeiros desse estudo.         

Kalichman et al (2000) estudaram os estressores e os estilos de coping de 

enfermeiros que trabalhavam em uma unidade de cuidado a pacientes com AIDS e 

verificaram que, frente aos estressores referentes ao cuidado do paciente, os estilos de 

coping mais utilizados foram a reavaliação positiva e a aceitação da responsabilidade. 

Payne (2001) investigou os aspectos que mais influenciavam no 

desenvolvimento do burn out para uma população de 82 enfermeiros atuantes em 

hospices. As variáveis estudadas foram os estressores, o sexo, a idade, o tempo de 

experiência na área, a qualificação profissional e os estilos de coping utilizados. Os 

principais estressores foram o processo de morrer e os conflitos de relacionamento entre 

a equipe, e os principais estilos de coping utilizados foram a resolução de problema e a 

reavaliação positiva. Os resultados apontaram que os estressores foram os maiores 



determinantes do burn out, explicando 22% e 21% de variância nas dimensões desgaste 

emocional e despersonalização, respectivamente. 

À semelhança do estudo de Payne (2001), os enfermeiros oncologistas do 

presente estudo, utilizaram mais os estilos de coping resolução de problema e 

reavaliação positiva frente aos estressores óbito, conflitos de relacionamento com a 

equipe médica e de enfermagem e situações de emergência. Ressalta-se que o coping 

resolução de problema é um estilo de coping focado no problema e o coping reavaliação 

positiva é um estilo de coping focado na emoção. Folkman e Lazarus (1985) pontuam 

que, embora a reavaliação positiva seja um coping focado na emoção, ele não envolve 

ações tão negativas como a fuga esquiva. Este último foi o estilo de coping menos 

utilizado frente aos diferentes estressores pela população estudada. 

No estilo de coping resolução de problema são utilizadas estratégias que incluem 

a elaboração de planos e ações alternativas, com o objetivo direto de resolução da 

situação. O indivíduo aprende novas habilidades com o problema e tenta ajustar-se para 

resolvê-lo. No estilo de coping reavaliação positiva são utilizadas estratégias cognitivas 

para aceitação da realidade da situação. O indivíduo tenta reestruturar o acontecimento, 

com o intuito de encontrar alguns aspectos que melhor favoreça, fala coisas a si próprio 

com a intenção de amenizar a gravidade ou concentra-se nos aspectos positivos da 

situação.  

Um dado relevante obtido no presente estudo foi que os enfermeiros que 

apresentaram alto nível de desgaste emocional frente aos conflitos de relacionamento 

com a equipe médica e de enfermagem usaram mais o coping fuga esquiva do que 

aqueles enfermeiros que apresentaram baixo/moderado nível de desgaste. Isso significa 

que conforme aumentou o nível de desgaste emocional frente aos conflitos de 



relacionamento, os enfermeiros utilizaram mais um coping focado na emoção, a fuga 

esquiva, sugerindo que quanto maior o nível de burn out, maior tendência a utilizar fuga 

esquiva. 

No que se refere à correlação entre o burn out e os estilos de coping utilizados 

por enfermeiros, Ceslowitz (1989) verificou em sua pesquisa que os indivíduos que 

apresentaram burn out em níveis mais baixos utilizavam estilos de coping como suporte 

social, reavaliação positiva e auto-controle; enquanto os enfermeiros que apresentavam 

altos níveis de burn out empregavam mais confronto e fuga esquiva.  

É interessante observar que os enfermeiros do presente estudo utilizaram mais 

freqüentemente o coping resolução de problema frente ao estressor óbito/processo de 

morrer. Parece ser possível supor que a vinculação desse estilo de coping com este 

estressor resultaria em controle eficaz do estressor, uma vez que a resolução de 

problemas tem sido apontada como um estilo de coping pró-ativo, focado no problema 

e, portanto, com boa probabilidade de cumprir a função de superar ou controlar o 

estressor.  Entre os enfermeiros deste estudo, no entanto, parece não ter sido o que 

ocorreu, uma vez que o óbito/processo de morrer permaneceu sendo o estressor mais 

freqüentemente citado, a despeito do coping utilizado.   

Parece fazer sentido supor que a eficácia do coping resolução de problemas está 

na dependência do sujeito que o utiliza ser capaz de fazer uma identificação correta e 

completa dos vários aspectos que compõem o problema que terá que ser enfrentado. No 

caso particular do presente estudo é possível que a resolução do problema 

óbito/processo de morrer tenha sido focada apenas nos seus aspectos técnico-

científicos e protocolares, excluindo mais uma vez os aspectos psico-afetivos e 

existenciais, reduzindo a eficácia desse estilo de coping. 



 
Os conflitos de relacionamento com a equipe médica e de enfermagem relatados 

pelos enfermeiros também podem estar conduzindo esses enfermeiros ao burn out, uma 

vez que, como coloca Maslach e Jackson (2003) boas relações sociais no trabalho 

podem auxiliar no não desenvolvimento da síndrome . É possível, portanto, que a 

questão do relacionamento tenha tido, neste estudo, dupla importância: a primeira 

atuando como estressor e propiciando o burn out e, a segunda, eliminando a 

possibilidade da equipe médica e de enfermagem atuarem como um coping (suporte 

social), auxiliando no enfrentamento dos estressores relacionados ao trabalho destes 

enfermeiros.   

Autores como Chiriboga e Bailey (1986) e Tyler e Ellison (1994) descreveram 

que os enfermeiros que utilizam estilos de coping focados no problema apresentam 

menor tendência ao burn out, sugerindo que esses estilos de coping funcionariam como 

protetores contra o burn out.  

Os enfermeiros desta investigação utilizaram resolução de problema frente aos 

diferentes estressores, mas a maioria desta população apresentou desvios nas dimensões 

do burn out. 

Para determinar as alterações nas dimensões do burn out foram verificados, a 

princípio, os escores de cada dimensão. O escore apresentado pelos enfermeiros na 

dimensão desgaste emocional foi 14,41; na dimensão despersonalização foi 4,86 e em 

incompetência profissional foi 25,40.  

Esses resultados são bastante semelhantes aos encontrados na pesquisa de 

Lautert com enfermeiros brasileiros, onde foi verificado um escore de 13,0 para 

desgaste emocional; 4,00 para despersonalização e 25 para incompetência profissional 

(Lautert 1997b). 



Ao analisar os escores dos enfermeiros oncologistas utilizando-se os pontos de 

corte previamente citados, averiguou-se que 28,6% dos enfermeiros apresentaram alto 

nível de desgaste emocional, 28,6% apresentaram alto nível de despersonalização e 

28,6% apresentaram alto nível de incompetência profissional. 

Dos enfermeiros que apresentaram alto nível em alguma das dimensões (41; 

53,2%), 29,8% apresentaram alteração em uma dimensão, 14,3% em duas dimensões e 

9,1% apresentaram alteração nas três dimensões do burn out.  

Esses enfermeiros encontraram-se assim distribuídos: 09 enfermeiros (11,6%) 

apresentaram alto nível na dimensão incompetência profissional, 07 (9,1%) 

apresentaram alto nível nas três dimensões, 07 (9,1%) apresentaram alto nível na 

dimensão desgaste emocional, 07 (9,1%) apresentaram alto nível em despersonalização, 

05 (6,5%) apresentaram alto nível nas dimensões desgaste emocional e 

despersonalização, 03 (3,9%) apresentaram alto nível em desgaste emocional e 

incompetência profissional, e 03 enfermeiros (3,9%) apresentaram alto nível nas 

dimensões despersonalização e incompetência profissional. 

Os diferentes padrões de combinação entre as dimensões do burn out 

identificado neste estudo corrobora as palavras de Maslach (2003). A autora aponta que 

as combinações entre as três dimensões do burn out podem resultar em diferentes 

padrões de experiência frente ao trabalho decorrente da identificação de diferentes 

prevalências em cada uma das dimensões, e esse fato pôde ser identificado em 

diferentes pesquisas utilizando o MBI ao redor do mundo. 

Embora a definição sobre burn out apresentada neste estudo seja uma 

associação entre altos escores em desgaste emocional e despersonalização e baixos 

escores em incompetência profissional (Benevides-Pereira 2002), que foi identificada 



em 9,1% dos enfermeiros oncologistas desta pesquisa, não se pode desconsiderar as 

outras alterações apresentadas por essa população, visto as repercussões que essas 

alterações podem ocasionar nos profissionais e nas suas relações com o trabalho.  

Essas repercussões foram encontradas no estudo de Leiter et al (1998) e 

Grunfeld et al (2000), que detectaram uma maior intenção por parte dos profissionais 

em deixar o trabalho ou reduzir as horas de trabalho quando apresentavam alteração na 

dimensão desgaste emocional e na pesquisa realizada com enfermeiros por Firth e 

Britton (1989) que descreveram uma relação entre um aumento no absenteísmo nos 

profissionais que apresentavam alteração em despersonalização.  

Codo (1999) coloca ainda que a apresentação de desgaste emocional isolada, 

mesmo sem a apresentação das outras dimensões, é considerada preocupante do ponto 

de vista epidemiológico, pois o processo já está instalado.  

Entre os estudos estrangeiros que buscaram avaliar o burn out em enfermeiros 

oncologistas está o de Quattrin et al (2006) desenvolvido na Itália com 100 enfermeiros 

de 10 unidades de Oncologia que identificou que a maioria desses profissionais 

apresentou baixo nível nas três dimensões do burn out. Os autores correlacionaram 

esses resultados com o fato de a maioria da população estudada ter optado por trabalhar 

em Oncologia. 

Ao contrário do apresentado por Quattrin et al (2006), no presente estudo, 

embora a grande maioria dos enfermeiros tenha optado por trabalhar em Oncologia 

(72,7%), identificou-se que a maioria deles (53,2%) apresentou algum tipo de desvio em 

relação às dimensões do burn out.  

Outro estudo sobre burn out em enfermeiros oncologistas, agora utilizando o 

Staff Burn out Scale for Health Professionals em 152 enfermeiros, obteve média de 52,7 



pontos numa variação possível de 20 a 140 pontos o que, segundo os autores da 

pesquisa, é relativamente baixo (Jenkins e Ostchega 1986).   

Oitenta e dois enfermeiros atuantes em hospices foram estudados com relação à 

apresentação de burn out. Dezesseis por cento dessa amostra de profissionais 

apresentaram alto nível em desgaste emocional, 10% em despersonalização e 31% em 

incompetência profissional. Não houve profissionais que apresentaram alteração 

concomitante nas três dimensões. Os autores correlacionaram esse achado com o fato 

dos enfermeiros utilizarem o coping resolução de problema (Payne 2001). 

Uma pesquisa conduzida em Ontário avaliou 681 profissionais de diferentes 

categorias atuantes em Oncologia incluindo enfermeiros, médicos, farmacêuticos e 

assistentes sociais, e apontou como resultados que mais de 33% dos profissionais em 

cada grupo apresentava alto nível em desgaste emocional e despersonalização, apesar de 

baixo nível em incompetência profissional (Grunfeld et al, 2000).  

Outros estudos compararam o burn out da equipe de enfermagem que atua em 

Oncologia com a equipe de enfermagem que atua em outras especialidades. 

Um desses estudos foi o de Servellen e Leake (1993) realizado com enfermeiros 

das especialidades clínica geral, oncologia, terapia intensiva e infectologia utilizando o 

MBI. Os escores de burn out encontrados no grupo de enfermeiros situaram-se abaixo 

do ponto de corte recomendado em todas as dimensões, exceto para os enfermeiros de 

clínica geral que apresentaram alto nível na dimensão incompetência profissional. Os 

enfermeiros das outras especialidades, inclusive os enfermeiros oncologistas, 

apresentaram baixo nível nas três dimensões.  

Albaladejo et al (2004) pesquisaram o burn out da equipe de enfermagem que 

atuava em setores de emergência, oncologia, cuidados intensivos e unidade de 



internação clínica de um hospital em Madrid. Para isto, utilizaram o MBI na versão em 

espanhol. Os autores identificaram que 11,7% da população estudada apresentava alto 

nível de desgaste emocional, 9,2% alto nível de despersonalização e 16,9% alto nível de 

incompetência profissional. Quando feita a comparação entre as especialidades, os 

profissionais do setor de Oncologia apresentavam escores mais altos em desgaste 

emocional, despersonalização e incompetência profissional em comparação com os 

demais.  

Em outras especialidades, como a infectologia e a psiquiatria, foram realizadas 

algumas investigações que mostraram que os enfermeiros dessas áreas apresentavam 

algum tipo de alteração nas dimensões do burn out. Uma delas foi a de Visintini e 

Campanini (1996) que investigaram 410 enfermeiros utilizando o MBI na versão 

italiana. Os enfermeiros estudados apresentaram como alteração médio nível de 

incompetência profissional. O outro estudo foi o de Jenkins e Elliot (2004) que 

investigaram 93 enfermeiros, onde aproximadamente 50% da amostra apresentava como 

alteração alto nível de desgaste emocional. 

Os enfermeiros atuantes em unidade de emergência também foram estudados 

por Batista e Bianchi (2006). As autoras identificaram que a população estudada 

apresentava médio nível de estresse profissional. 

Um estudo estrangeiro realizado com 882 médicos, incluindo os oncologistas, 

por meio da aplicação do MBI identificou que 35% dos oncologistas apresentaram alto 

nível de desgaste emocional, 27% apresentaram alto nível de despersonalização e 37% 

alto nível de incompetência profissional, embora não esteja descrito os padrões de 

acometimento nas dimensões para cada profissional. A diferença estatística nos escores 

de burn out entre as especialidades ocorreu somente no grupo dos radiologistas, onde a 



dimensão incompetência profissional apresentou escores mais elevados (Ramirez et al, 

1996). 

No Brasil, um estudo pioneiro sobre o burn out em médicos oncologistas foi 

desenvolvido por Tucunduva et al (2006), que aplicou o MBI para 136 médicos. Do 

total da população estudada, 28,1% apresentou alto nível em uma dimensão do burn 

out, 21% apresentou alto nível em duas dimensões e 3% apresentou alteração nas três 

dimensões. 

Dois estudos estrangeiros realizados com médicos de especialidades que não a 

Oncologia identificaram que uma porcentagem desses profissionais também encontrava-

se acometida por alto nível nas três dimensões.  

Um deles foi o realizado por Goebring et al (2005) que conduziram um estudo 

com 1755 médicos de diferentes especialidades na Suíça e identificaram por meio do 

MBI que 3,5% da população estudada apresentava alto nível nas três dimensões.  

O outro estudo foi o realizado por Cebrià et al (2001) com médicos atuantes em 

atenção primária de saúde, onde obtiveram como resultados que 12,4% dos 

profissionais apresentaram alto nível nas três dimensões do burn out. 

Uma pesquisa desenvolvida na França com 306 profissionais de saúde de 

diferentes especialidades, incluindo médicos e enfermeiros, verificou que 5% dos 

profissionais apresentavam alto nível nas três dimensões do burn out e que os escores 

de incompetência profissional foram mais elevados nos médicos do que nos outros 

profissionais em geral (Cathebras et al 2004).  

Outra categoria profissional estudada com relação ao burn out foi a dos 

psicólogos. Benevides-Pereira (2003) analisou a síndrome em 105 psicólogos 

brasileiros por meio da aplicação do MBI, identificando que 22,9% dos profissionais 



apresentava alto nível de desgaste emocional, 23,8% apresentava alto nível de 

despersonalização e 24,8% alto nível de incompetência profissional. 

Pode-se observar pelos dados expostos que os enfermeiros oncologistas deste 

presente estudo apresentaram alterações mais significativas nas dimensões do burn out 

do que os enfermeiros oncologistas pesquisados em investigações estrangeiras (Quattrin 

et al 2006, Jenkins e Ostchega 1986, Payne 2001). Vale ressaltar que não foi 

identificado nenhum estudo sobre o burn out de enfermeiros oncologistas no Brasil. 

Quando se comparou as alterações de burn out da população do estudo com as 

de enfermeiros de outras especialidades, os enfermeiros oncologistas deste estudo 

também apresentaram alterações mais significativas nas dimensões do burn out 

(Visintini e Campanini 1996, Jenkins e Elliot 2004, Servellen e Leake 1993). 

A exceção ocorreu quando a investigação envolveu os enfermeiros oncologistas 

analisados em conjunto com outras categorias profissionais da mesma especialidade 

(Grunfeld et al, 2000) ou quando envolveu outras categorias profissionais, como 

médicos e psicólogos, sem incluir os enfermeiros. Nesses casos, os resultados foram 

semelhantes (Benevides-Pereira 2003, Tucunduva et al 2006, Cebrià et al 2001, 

Goebring et al 2005). 

Alguns pontos devem ser destacados com relação às características demográficas 

e ocupacionais da população estudada. Um deles é que a maior parte da população era 

composta por mulheres (94,8%), o que é relatado em alguns estudos como um fator 

predisponente ao burn out (McCraine e Lambert 1987, Albaladejo et al 2004, Martinez 

1997), embora deva-se considerar que o tamanho da amostra de enfermeiros do sexo 

masculino foi muito pequena, não permitindo que alguma variação se tornasse evidente. 



Outro ponto é a questão do estado civil casado, que é relatado na literatura como 

um fator protetor contra o burn out (Dale e Weinberg 1989, Martinez 1997). A maioria 

dos enfermeiros estudados era casada (42,9%), sendo que 55,8% possuía companheiro 

fixo. No entanto, neste estudo esta correlação não foi verificada. 

No que se refere à idade, a maior parte do grupo analisado (50,6%) possuía entre 

trinta e um a quarenta anos de idade, ou seja, indivíduos relativamente jovens, o que é 

relatado em alguns estudos sobre o burn out (Ramirez et al 1996, Whippen e Canellos 

1991, Maslach 2003) como um fator que predispõe à síndrome, já que pessoas mais 

jovens teriam um repertório menor de estilos de coping, alta expectativa frente ao 

trabalho e falta de maturidade profissional. 

Quanto ao tempo de atuação profissional, os resultados apontados neste estudo 

não confirmaram os dados apresentados na literatura sobre o burn out, que evidencia 

uma relação entre um maior tempo de atuação e o desenvolvimento da síndrome. 

Alguns autores descreveram que após um tempo maior de atuação na profissão, o 

profissional pode entrar em um período de sensibilização, tornando-se mais vulnerável. 

Essa sensibilização deve-se ao fato de que, após esse tempo de exercício profissional, já 

houve a transição das expectativas idealistas iniciais da profissão para a prática 

cotidiana, visualizando-se que as recompensas pessoais, profissionais e econômicas não 

são as mesmas daquelas esperadas (Hillhouse e Adler 1997, Rodrigues e Braga 1998). 

Os enfermeiros desta pesquisa tinham 9,3 anos e 6 anos de média de atuação na 

profissão e em Oncologia, respectivamente, e apresentaram burn out.  

Considera-se importante destacar o alto percentual de enfermeiros que optou por 

trabalhar em Oncologia (72,7%). No que diz respeito à opção por determinada 

especialidade, Bianchi (1990) adotando o modelo interacionista, vem explicar que o fato 



de o enfermeiro optar por determinada área representa um estímulo para sua atuação, 

funcionando como um mecanismo de coping. Dejours (1994) acrescenta que a escolha 

por determinado trabalho possibilita, ao lado de outros elementos, o estabelecimento da 

identidade profissional. O trabalho pode ser considerado, assim, uma fonte equilibrante, 

e a motivação, um elemento necessário para o exercício das tarefas.  

Um estudo realizado com enfermeiros atuantes em Oncologia corrobora essas 

assertivas, pois evidenciou um aumento nos escores da dimensão desgaste emocional 

em enfermeiros que não optaram por trabalhar nessa especialidade (Quattrin et al 2006). 

No entanto, os enfermeiros oncologistas desta investigação, apesar de terem 

optado pela especialidade, apresentaram desvios nas dimensões do burn out, o que 

sugere que este não seja um fator protetor contra o desenvolvimento da síndrome para o 

grupo analisado. 

Acredita-se que a diferença entre os resultados encontrados neste estudo e nos 

estudos já publicados sobre o burn out com enfermeiros oncologistas estrangeiros não 

se deva às características pessoais e ocupacionais dos profissionais estudados, uma vez 

que as populações são semelhantes em termos de algumas variáveis como a idade, o 

sexo, o tempo de atuação em Oncologia e na profissão e a opção por atuar na área. Cabe 

salientar que outras variáveis que poderiam explicar essa diferença, como os traços de 

personalidade não foram estudados. 

Talvez essa diferença se deva aos estressores e estilos de coping utilizados. Não 

foi possível realizar uma comparação uma vez que nos estudos citados nem sempre 

foram estudados os estressores e os estilos de coping utilizados, dificultando a 

comparação. 



Como o estresse e o trabalho fazem parte da vida, é necessário que os estressores 

no trabalho sejam identificados e que cada um se conscientize das estratégias de que 

dispõe para lidar com o mesmo. Este seria o primeiro passo para uma melhor qualidade 

na vida e no trabalho. 

Cabe ressaltar que as estratégias de coping podem ser aprendidas. Portanto, 

considera-se que esses enfermeiros sejam capacitados para o enfrentamento de situações 

cotidianas de seu trabalho.  

A capacitação desses profissionais quanto à identificação das manifestações do 

burn out e de suas conseqüências também merece destaque, uma vez que estes, ao 

identificarem as alterações, podem implementar medidas de controle. 

Os grupos de discussão e reflexão são instrumentos importantes para promover a 

saúde profissional dos trabalhadores, pois como coloca Maslach (2003), as 

aproximações no sentido de intervir no indivíduo podem aliviar o desgaste emocional, 

mas não afetam as outras dimensões da síndrome.   

Talvez as intervenções devessem ocorrer na equipe, proporcionando um auto-

conhecimento que lhe permita um melhor relacionamento entre seus profissionais como 

medida primária. Isto porque os problemas de relacionamento com a equipe médica e de 

enfermagem foram identificados como estressores, ao passo que um bom 

relacionamento poderia facilitar aos enfermeiros o enfrentamento dos outros estressores 

cotidianos com melhor desempenho e menor sofrimento no trabalho.  

O papel de quem se propõe a cuidar dos cuidadores é ajudar o grupo a identificar 

seus problemas e elaborar estratégias para lidar com eles, e isto pode ser feito a partir do 

estabelecimento de vínculos com os colegas. É importante haver troca de experiências 

profissionais e escutar as reflexões de cada indivíduo. Dessa forma, cada trabalhador 



pode elaborar seus próprios pensamentos e verificar que, muitas vezes, seus problemas e 

ansiedades fazem parte de um contexto coletivo. 

Considerando-se que os enfermeiros oncologistas nesse estudo identificam o 

óbito como um estressor no trabalho, e seu papel no cuidado de pacientes oncológicos 

implica, entre outros, cuidar de pacientes em processo de morrer, propõe-se que, além 

da formação de grupos de discussão e reflexão, sejam criados programas de capacitação 

e o desenvolvimento do senso crítico e ético no cuidado a pacientes em processo de 

morrer e suas famílias. 

Kovács (2003) defende que é possível uma educação para a morte voltada 

para os profissionais da saúde, entendendo educação como desenvolvimento pessoal, 

aperfeiçoamento e cultivo do ser, e não como padrões de doutrinação. 

Os trabalhos tendo como objeto a morte e o morrer na rotina dos profissionais da 

saúde surgiram na década de 70, a partir de seminários e estudos realizados por Kübler-

Ross com doentes terminais. Desde então, outros pesquisadores como Boemer e Kovács 

vêm contribuindo para um melhor entendimento sobre o tema. No Brasil, foi a partir da 

década de 90, que os trabalhos com grupos de profissionais da saúde começaram a 

focalizar o desenvolvimento de atitudes diante da morte (Beck 1995, Figueiredo e 

Turatto 1995) visto o desgaste físico e emocional inerente a esse cuidado. 

No entanto, discutir sobre a morte e o processo de morrer exige habilidade por 

parte do professor na comunicação e conhecimento das mudanças físicas e psicológicas 

durante esse período da vida (Benincá 2002).   

Uma consideração especial refere-se à inserção do ensino da Oncologia nos 

cursos de graduação em Enfermagem, fato este que vem sendo discutido no âmbito 

nacional há alguns anos, mas que ainda é incipiente. Esses cursos, além de abordar os 



aspectos do cuidado aos pacientes em processo de morrer e suas famílias, deveria 

incorporar aspectos relacionados ao cuidado do profissional que cuida desses pacientes. 

A especialidade vem crescendo nos últimos anos devido a um aumento no diagnóstico 

dos diversos tipos de câncer e às novas modalidades de tratamento, necessitando de um 

profissional habilitado para lidar com todas as demandas que a área exige. 

Alguns autores têm enfatizado a necessidade da inclusão, tanto teórica quanto 

prática, de discussões relacionadas ao processo de morrer, sofrimento e perda nos cursos 

de graduação em Enfermagem, não como conteúdos isolados, e sim como formação de 

um corpo de conhecimento sólido. (Allchin 2006, Ferrel et al 2000, Costa e Lima 2005). 

Embora esse processo possa causar desconforto, ansiedade e tristeza para os alunos, o 

cuidado de pessoas em processo de morrer é benéfico, pois faz parte do contexto do ser 

enfermeiro .  

Entende-se que não só as competências técnicas possam ser ensinadas. Os 

indivíduos também podem e devem desenvolver competências psico-afetivas e 

existenciais por meio do aprendizado. 

Algumas iniciativas têm sido desenvolvidas com enfermeiros oncologistas de 

forma a avaliar os resultados dos treinamentos realizados. Uma delas foi a de Delvaux 

et al (2004) que implementaram um programa de 105 horas para melhorar a capacidade 

de comunicação de 115 enfermeiros oncologistas. Os grupos controle e teste foram 

avaliados por três instrumentos antes, aos 3 meses e 6 meses após o término do 

treinamento. Foi verificado no grupo teste que houve um significativo aumento nas 

atitudes facilitadoras da comunicação, como fazer perguntas abertas, ao lado de um 

decréscimo nas atitudes dificultadoras da comunicação.  



Um outro trabalho foi desenvolvido por Madeira et al (1996) que foi realizado 

no sentido de diminuir o nível de tensão e ansiedade da equipe de enfermagem que 

trabalha em hospitais. Uma equipe multidisciplinar realizou técnicas grupais durante o 

horário de trabalho, incluindo técnicas de respiração, relaxamento, sensibilização, 

conscientização corporal e interpretação teatral. A avaliação qualitativa dos 

depoimentos demonstrou que a vivência facilitou o relacionamento entre os membros da 

equipe de trabalho, abrindo espaço para a comunicação efetiva e auxiliando na 

resolução de problemas. 

Sugere-se que sejam implementadas algumas medidas no sentido de auxiliar os 

enfermeiros do estudo a buscar estratégias para lidar com o burn out já instalado e 

auxiliar aqueles que ainda não apresentam a síndrome a prevení-la.  

Outras medidas que podem ser recomendadas direcionam-se aos enfermeiros e 

envolvem a busca pelo conhecimento de si mesmo para que possam reconhecer suas 

fragilidades, suas formas de enfrentamento dos problemas e que atividades auxiliam na 

redução do estresse, como a realização de atividade física, descansar, manter uma boa 

alimentação e incorporar atividades sociais à vida cotidiana.               



                        

Q uando o conhecimento aparentemente se fixa 
e se formaliza, nada mais faz que suportar, na 
estabil idade e elegância dos modelos teóricos, a 
garantia dessa provisoriedade: um recurso 
auxil iar às l imitações e incertezas do cientista, 
um pouso paradigmático que instaura um 
momento de equil íbrio antes da próxima 
contestação. 

 

(Carlos Franchi)

      



                          

6. Conclusões     

6. Conclusões  

Com a realização desse estudo foi possível caracterizar e analisar o burn out de 

enfermeiros oncologistas considerando suas relações com variáveis pessoais e 

ocupacionais.  

Quanto aos estressores identificados pelos enfermeiros, esse estudo possibilitou 

as seguintes conclusões: 



  
28,6% dos enfermeiros perceberam o óbito como estressor no trabalho, 

 
26,0% dos enfermeiros identificaram os problemas de relacionamento com a equipe 

médica ou de enfermagem como um estressor no trabalho, 

 

As situações de emergência foram descritas como estressores por 16,9% dos 

enfermeiros, 

 

O processo de trabalho foi descrito como estressor por 15,5% dos enfermeiros, 

 

Os problemas de relacionamento com o paciente oncológico ou sua família foram 

estressores para 13,0% dos enfermeiros.  

Quanto aos estilos de coping utilizados pelos enfermeiros desse estudo, por meio 

da aplicação do Inventário de Coping de Folkman e Lazarus, chegou-se às seguintes 

conclusões:  

 

O estilo de coping mais utilizado foi a resolução de problema.  

 

O suporte social e a reavaliação positiva foram os estilos de coping mais usados 

após a resolução de problema. É importante lembrar que o estilo de coping suporte 

social não apresentou alfa de Cronbach igual ou superior a 0,70 neste estudo.  

 

O estilo de coping menos utilizado pelos enfermeiros foi a fuga esquiva.   

Pode-se concluir que os enfermeiros da amostra utilizaram tanto os estilos de 

coping focados no problema quanto focados na emoção. 



  
Quanto aos escores de burn out apresentados pelos enfermeiros, essa pesquisa, 

por meio da aplicação do Inventário de Burn out de Maslach e Jackson, possibilitou as 

seguintes conclusões:  

 

O escore médio de desgaste emocional para os enfermeiros da amostra foi 14.41, 

sendo o valor mínimo 0 e o máximo 30. 

 

O escore médio de despersonalização para os enfermeiros da amostra foi 4.86, 

sendo o valor mínimo 0 e o máximo 12. 

 

O escore médio de incompetência profissional para os enfermeiros da amostra é 

25.40, sendo o valor mínimo 15 e o máximo 32.     

Quanto à apresentação do burn out essa pesquisa possibilitou concluir que:  

 

29,8% dos enfermeiros apresentam alteração em uma dimensão do burn out,  

 

14,3% apresentam alteração em duas dimensões do burn out, 

 

9,1% dos enfermeiros apresentam alteração nas três dimensões do burn out,  

  

Os enfermeiros que apresentaram alteração em uma dimensão encontraram-se 

assim distribuídos: 



  
09 enfermeiros (11,6%) com baixo/moderado nível de desgaste emocional, 

baixo/moderado nível de despersonalização e alto nível de incompetência 

profissional,  

 

07 enfermeiros (9,1%) com alto nível de desgaste emocional, baixo/moderado 

nível de despersonalização e baixo/moderado nível de incompetência profissional, 

 

07 enfermeiros (9,1%) com baixo/moderado nível de desgaste emocional, alto 

nível de despersonalização e baixo/moderado nível de incompetência profissional.  

Os enfermeiros que apresentaram alteração em duas dimensões encontram-se 

assim distribuídos:  

 

05 enfermeiros (6,5%) apresentaram alto nível de desgaste emocional, alto 

nível de despersonalização e baixo/moderado nível de incompetência 

profissional; 

 

03 enfermeiros (3,9%) apresentaram alto nível de desgaste emocional, 

baixo/moderado nível de despersonalização e alto nível de incompetência 

profissional; 

 

03 enfermeiros (3,9%) apresentaram baixo/moderado nível de desgaste 

emocional, alto nível de despersonalização e alto nível de incompetência 

profissional.  



 
Quanto às relações entre o burn out e as variáveis demográficas e ocupacionais 

sexo, idade, estado civil, tempo de atuação na profissão, tempo de atuação em 

Oncologia, possuir título de especialista em Oncologia e opção por trabalhar na área 

foram identificadas correlações.  

Quanto às relações entre o burn out, os estressores e os estilos de coping concluiu-se 

que: 

 

Os enfermeiros que tiveram alto nível de desgaste emocional frente ao estressor 

relacionamento com equipe de enfermagem ou médica utilizaram mais fuga 

esquiva do que aqueles que apresentaram baixo/moderado nível de desgaste 

emocional. 

 

Os enfermeiros que tiveram baixo/moderado nível de incompetência profissional 

frente ao estressor óbito utilizaram mais fuga esquiva do que aqueles que 

apresentaram alto nível de incompetência.  

Quanto às relações entre os estressores e os estilos de coping pôde-se concluir que:  

 

Frente ao estressor óbito, os estilos de coping mais utilizados foram a resolução 

de problema, auto-controle e reavaliação positiva. É importante lembrar que o 

coping auto-controle apresentou um valor de alfa de Cronbach inferior a 0,70. 

 

Frente ao estressor relacionamento com equipe médica ou de enfermagem, os 

estilos de coping mais utilizados foram o suporte social, a resolução de 



problema e a reavaliação positiva. É importante lembrar que o coping suporte 

social apresentou um valor de alfa de Cronbach inferior a 0,70. 

 
Frente ao estressor emergência os enfermeiros utilizaram mais os estilos de 

coping resolução de problema, suporte social, auto-controle e reavaliação 

positiva. É importante lembrar que o coping suporte social apresentou um valor 

de alfa de Cronbach inferior a 0,70. 

 

Frente ao estressor relacionamento com paciente ou sua família os enfermeiros 

utilizaram mais o coping resolução de problema, auto-controle e reavaliação 

positiva. É importante lembrar que o coping auto-controle apresentou um valor 

de alfa de Cronbach inferior a 0,70. 

 

Frente ao estressor processo de trabalho os enfermeiros utilizaram mais o coping 

reavaliação positiva, suporte social e resolução de problema.                     



              

Contradições, crises e conflitos angustiam, retalham, mas 

trazem fecundidade também . 

 

(Roque Scheider)                              



          

7. Considerações Finais      

7. Considerações finais   

A condução dessa pesquisa que objetivou caracterizar e analisar o burn out de 

enfermeiros oncologistas considerando suas relações com variáveis pessoais e 

ocupacionais representou uma busca repleta de significados. No entanto, vários outros 

questionamentos surgiram no processo de análise e discussão dos dados.  

Um deles é qual estressor estaria exercendo maior influência para o 

desenvolvimento do burn out. Não foi possível comparar o burn out com os estressores, 

pois estes foram relatados no início do preenchimento do Inventário de Coping e 

descritos como tendo ocorrido obrigatoriamente na última semana de trabalho. Desta 

forma, é possível que naquela semana de trabalho alguns enfermeiros não tenham 

vivenciado situações de óbito/processo de morrer, problemas de relacionamento, 

emergência, entre as outras situações citadas.  

Um ponto que deve ser destacado é a não existência de estudos brasileiros sobre 

burn out em enfermeiros oncologistas, o que, de certa forma, dificultou a comparação 

de resultados.  



Portanto, é necessário que outros estudos sejam desenvolvidos principalmente na 

avaliação de correlações entre outras variáveis de interesse na correlação com o burn 

out, como o tipo de personalidade. Estudos que comparem o burn out de enfermeiros 

oncologistas de unidades de internação com enfermeiros oncologistas atuantes em 

ambulatório bem como estudos longitudinais na avaliação do burn out também são 

indicações de futuros estudos. 

Com a divulgação dos resultados dessa pesquisa espera-se que novos estudos 

sobre o burn out sejam desenvolvidos em Oncologia para que se possa prevenir e 

detectar precocemente a síndrome nos profissionais atuantes na área visto a crescente 

demanda de pacientes oncológicos e os resultados encontrados com esta pesquisa.                          
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 Anexos    

Anexo A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Título da pesquisa: Burn out e estilos de coping em enfermeiros que assistem 

pacientes oncológicos . 

Pesquisadora: Andrea Bezerra Rodrigues  

Nome do (participante): ___________________________________________________ 

Caro participante: 



Gostaria de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada Burn 

out* e estilos de coping* em enfermeiros que assistem pacientes oncológicos , que se 

refere à Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da USP.  

O objetivo desse trabalho é caracterizar e analisar o burn out de enfermeiros 

oncologistas considerando suas relações com variáveis pessoais e ocupacionais: sexo, 

idade, estado civil, tempo que atuação na profissão, tempo de atuação em Oncologia, 

possuir título de especialista em enfermagem oncológica e opção por trabalhar em 

Oncologia. 

Você irá responder três questionários, sendo um deles de dados demográficos e 

ocupacionais, um de avaliação do nível de burn out e um de estratégias de coping. 

Todos os questionários são em formato de check-list. 

Não haverá ônus, assim como não haverá remuneração financeira pela sua 

participação nesse estudo. Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o 

que garante seu anonimato. Os dados serão utilizados anonimamente para o relatório 

final da pesquisa. 

Afirmo a confidencialidade de seus dados e garantir que o uso será restrito ao 

estudo em questão e armazenamento dos dados.   

Gostaria de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-

se a participar ou retirar seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação em 

qualquer momento da pesquisa, se assim o preferir, sem penalização ou prejuízo algum. 

______________________ 

Assinatura da pesquisadora  

Contatos dos responsáveis pelo acompanhamento da pesquisa: 

Andrea Bezerra Rodrigues (pesquisadora)   

e-mail: andreabrodrigues@ig.com.br

 

Tel. comercial: 3746-1001 

                                                          

 

* * Burn out refere-se ao estresse ocupacional e coping os mecanismos de enfrentamento utilizados. 



 Eliane Correa Chaves (orientadora)  

e-mail: ecchaves@usp.com.br

 
  Tel. comercial: 3066-7533  

Consentimento pós-esclarecido: 

Eu confirmo que Andrea Bezerra Rodrigues explicou-me o objetivo dessa 

pesquisa, bem como a forma de participação. As alternativas para minha participação 

também foram discutidas. Eu li e compreendi este termo de consentimento. Portanto, eu 

concordo em dar meu consentimento para participar como voluntário dessa pesquisa. 

São Paulo, ___/___/___                                   __________________________  

                                              Nome do participante          

Anexo B. Inventário de Dados Demográficos e Ocupacionais  

1. Sexo (   ) Feminino  (   ) Masculino  

2. Idade: _______________  

3. Estado civil:  

(   ) Solteiro/tem companheiro fixo (  ) Solteiro/não tem companheiro fixo 

(   ) Casado    (  ) Viúvo 



(   ) Separado/Divorciadao  

4. Tempo em que atua na profissão: _______________  

5. Tempo de atuação em Oncologia: _________________  

6. Possui título de especialista em Oncologia?     (   ) Sim (   ) Não  

7. Você escolheu trabalhar em Oncologia? (   ) Sim  (   )Não         

Anexo C. Inventário de Burn Out de Maslach e Jackson*  

Você encontrará uma série de enunciados sobre o trabalho e sentimentos 

referentes a ele. Peço sua colaboração para responder a eles tal qual os sente.   

Não existem respostas melhores ou piores. A resposta a ser assinalada é aquela 

que expressa veridicamente sua própria experiência.  

 Apenas uma alternativa deve ser assinalada em cada afirmativa.  

COM QUE FREQÜÊNCIA 
SENTE ISTO? 

Nunca Algumas 
vezes ao 

ano 

Algumas 
vezes ao 

mês 

Algumas 
vezes na 
semana 

Diariamente 

1. Sinto-me emocionalmente 
decepcionado com meu 
trabalho 

0 1 2 3 4 



2. Quando termino minha 
jornada de trabalho, sinto-me 
esgotado 

0 1 2 3 4 

3. Quando me levanto pela 
manhã e me enfrento com 
outra jornada de trabalho, 
sinto-me fatigado 

0 1 2 3 4 

4. Sinto que posso entender 
facilmente como as pessoas 
que tenho que atender se 
sentem a respeito das coisas 

0 1 2 3 4 

5. Sinto que estou tratando 
alguns receptores de meu 
trabalho como se fossem 
objetos impessoais 

0 1 2 3 4 

6. Sinto que trabalhar todo dia 
com gente me cansa 

0 1 2 3 4 

7. Sinto que trato com muita 
efetividade os problemas das 
pessoas que tenho que atender 

0 1 2 3 4 

8. Sinto que meu trabalho está 
me desgastando 

0 1 2 3 4 

9. Sinto que estou 
influenciando positivamente 
as vidas das pessoas através 
do meu trabalho      

0 1 2 3 4 

10. Sinto que me tornei mais 
duro com as pessoas, desde 
que eu comecei este trabalho. 

0 1 2 3 4 

11. Preocupo-me com este 
trabalho que está 
endurecendo-me 
emocionalmente 

0 1 2 3 4     

   



 

* Fonte: Lautert L. O desgaste profissional: estudo empírico com enfermeiras que trabalham em 

hospitais. Rev Gaúcha Enferm 1997; 18 (2): 133-44. p.142-43. Formato adaptado visando facilitar o 

preenchimento.           

Anexo D. Inventário de Coping de Folkman e Lazarus adaptado por Savóia*   

COM QUE FREQÜÊNCIA 
SENTE ISTO? 

Nunca

 
Algumas 
vezes ao 

ano 

Algumas 
vezes ao 

mês 

Algumas 
vezes na 
semana 

Diariamente

 
12. Sinto-me muito vigoroso em 
meu trabalho 

0 1 2 3 4 

13. Sinto-me frustrado por meu 
trabalho 

0 1 2 3 4 

14. Sinto que estou trabalhando 
demais no meu trabalho 

0 1 2 3 4 

15. Sinto que realmente não me 
importa o que ocorra com as 
pessoas as quais tenho que atender 
profissionalmente 

0 1 2 3 4 

16. Sinto que trabalhar em contato 
direto com as pessoas me estressa 

0 1 2 3 4 

17. Sinto que posso criar, com 
facilidade, um clima agradável 
com os receptores do meu trabalho 

0 1 2 3 4 

18. Sinto-me estimulado depois de 
haver trabalhado diretamente com 
quem tenho que atender 

0 1 2 3 4 

19. Creio que consigo muitas 
coisas valiosas nesse trabalho 

0 1 2 3 4 

20. Sinto-me como se estivesse no 
limite de minhas possibilidades 

0 1 2 3 4 

21. No meu trabalho eu manejo 
com os problemas emocionais com 
muita calma 

0 1 2 3 4 

22. Parece-me que os receptores do 
meu trabalho culpam-me por 
alguns de seus problemas 

0 1 2 3 4 



 
Pense em uma situação ocorrida na última semana de trabalho que tenha sido 

motivo de estresse no trabalho para você e anote no espaço abaixo.  

Leia cada um dos itens abaixo e indique, fazendo um círculo na categoria 

apropriada, o que você fez na situação _________________________________, de 

acordo com a seguinte classificação: 

0. Não usei a estratégia 

1. Usei um pouco 

2. Usei bastante 

3. Usei em grande quantidade 

O QUE VOCÊ FEZ NA SITUAÇÃO DESCRITA? 0

 

1

 

2

 

3

 

1.Me concentrei no que deveria ser feito em seguida, no próximo passo     

2.Tentei analisar o problema para entendê-lo melhor     

3.Procurei trabalhar ou fazer alguma atividade para me distrair     

4.Deixei o tempo passar  a melhor coisa que poderia fazer era esperar, o tempo 

é o melhor remédio     

5.Procurei tirar alguma vantagem da situação     

6.Fiz alguma coisa que acreditava que não daria resultados, mas ao menos eu 

estava fazendo alguma coisa     

7.Tentei encontrar a pessoa responsável para mudar suas idéias     

8.Conversei com outra(s) pessoa(s) sobre o problema, procurando mais dados 

sobre a situação     

9.Me critiquei, me repreendi      

10.Tentei não fazer nada que fosse irreversível, procurando deixar outras opções     

11.Esperei que um milagre acontecesse      

12.Concordei com o fato, aceitei o meu destino     



 
O QUE VOCÊ FEZ NA SITUAÇÃO DESCRITA? 0

 
1 2

 
3

 
13.Fiz como se nada tivesse acontecido     

14. Procurei guardar para mim mesmo(a) os meus sentimentos      

15. Procurei encontrar o lado bom da situação     

16. Dormi mais que o normal      

17. Mostrei a raiva que sentia para as pessoas que causaram o problema     

18. Aceitei a simpatia e a compreensão das pessoas     

19. Disse coisas a mim mesmo (a) que me ajudassem a me sentir bem     

20. Me inspirou a fazer algo criativo       

21. Procurei esquecer a situação desagradável          

22. Procurei ajuda profissional       

23. Mudei ou cresci como pessoa de uma maneira positiva     

24. Esperei para ver o que acontecia antes de fazer alguma coisa     

25. Desculpei ou fiz alguma coisa para repor os danos     

26. Fiz um plano de ação e o segui       

27. Tirei o melhor que poderia da situação, que não era o esperado      

28. De alguma forma extravasei meus sentimentos     

29. Compreendi que o problema foi provocado por mim     

30. Saí da experiência melhor do que eu esperava     

31. Falei com alguém que poderia fazer alguma coisa concreta sobre o 

problema     

32. Tentei descansar, tirar férias a fim de esquecer o problema     

33. Procurei me sentir melhor, comendo, fumando, utilizando drogas ou 

medicação     

34. Enfrentei como um grande desafio, fiz algo muito arriscado     

35. Procurei não fazer nada apressadamente ou seguir o meu primeiro impulso     



 
O QUE VOCÊ FEZ NA SITUAÇÃO DESCRITA? 0

 
1 2

 
3

 
36. Encontrei novas crenças     

37. Mantive meu orgulho não demonstrando os meus sentimentos     

38. Redescobri o que é importante na vida     

39. Modifiquei aspectos da situação para que tudo desse certo no final     

40. Procurei fugir das pessoas em geral       

41. Não deixei me impressionar, me recusava a pensar muito sobre esta 

situação     

42. Procurei um amigo ou um parente para pedir conselhos     

43. Não deixei que os outros soubessem da verdadeira situação     

44. Minimizei a situação me recusando a preocupar-me seriamente com ela     

45. Falei com alguém sobre como estava me sentindo      

46. Recusei recuar e atalhei pelo que eu queria     

47. Descontei minha raiva em outra(s) pessoa(s)      

48. Busquei nas experiências passadas uma situação familiar     

49. Eu sabia o que deveria ser feito,portanto dobrei meus esforços para fazer o 

que fosse necessário     

50. Recusei acreditar que aquilo estava acontecendo      

51. Prometi a mim mesmo (a) que as coisas serão diferentes na próxima vez     

52. Encontrei algumas soluções diferentes para o problema     

53. Aceitei, nada poderia ser feito     

54. Procurei não deixar que meus sentimentos interferissem muito nas outras 

coisas que eu estava fazendo     

55. Gostaria de poder mudar o que tinha acontecido ou como eu senti     



 
O QUE VOCÊ FEZ NA SITUAÇÃO DESCRITA? 0

 
1 2

 
3

 
56. Mudei alguma coisa em mim, me modifiquei de alguma forma     

57. Sonhava acordado (a) ou imaginava um lugar ou tempo melhores do que 

aquele em que eu estava     

58. Desejei que a situação acabasse ou que de alguma forma desaparecesse     

59. Tinha fantasias de como as coisas iriam acontecer, como se encaminhariam     

60. Rezei     

61. Me preparei para o pior     

62. Analisei mentalmente o que fazer e o que dizer     

63. Pensei em uma pessoa que admiro e em como ela resolveria a situação e a 

tomei como modelo     

64. Procurei ver as coisas sob o ponto de vista da outra pessoa     

65. Eu disse a mim mesmo (a) que as coisas poderiam ter sido piores

     

66. Corri ou fiz exercícios     

 * Fonte: Savóia MG, Santana PR, Mejias NP. Adaptação do inventário de estratégias de coping de 

Folkman e Lazarus para o português. Psicologia USP 1996; 7 (1/2):183-201.p.198-201. Formato adaptado 

pela autora visando facilitar o preenchimento.                  



Anexo E. Carta de autorização para pesquisa  

São Paulo, _____de ____________de 2005.  

Sr.(a) Coordenador (a) do Serviço de Oncologia _______________________________   

Como enfermeira e doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, venho por meio desta, solicitar autorização de Vossa Sa. para realizar a 

coleta de dados da minha pesquisa junto aos enfermeiros das unidades de internação de 

Oncologia desta instituição. A pesquisa aborda o tema Burn out e estilos de coping em 

enfermeiros que assistem pacientes oncológicos .  

Essa coleta será realizada por mim e por um enfermeiro colaborador, segundo o 

plano de pesquisa que segue anexo.  

Certa de contar com a valiosa colaboração de Vossa Sa., agradeço e coloco-me à 

disposição para eventuais esclarecimentos.    

Atenciosamente,    

_______________________    

Andrea Bezerra Rodrigues 

COREN 70786/SP       



Anexo F. Carta ao Comitê de Ética em Pesquisa  

São Paulo, _____  de ______________ de 2005.  

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital __________________________________   

Como enfermeira e doutoranda do programa de Pós-Graduação da Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo venho, por meio desta, solicitar a avaliação 

do projeto de pesquisa da minha tese de intitulado Burn out e estilos de coping em 

enfermeiros que assistem pacientes oncológicos . O projeto de pesquisa segue em 

anexo.  

Atenciosamente,  

_______________________    

Andrea Bezerra Rodrigues 

COREN 70786/SP                



Anexo G. Coeficiente de Confiabilidade Alfa de Cronbach para os Indicadores dos 

Fatores de Coping.  

Indicadores  Média Desvio padrão Alfa de Cronbach se o 
indicador é deletado 

Fator Confronto    
C6 0,79 0,937 0,598 
C7 1,07 1,128 0,430 

C17 0,57 0,865 0,486 
C28 1,62 0,932 0,479 
C34 0,73 0,898 0,529 
C46 1,29 0,998 0,413 

Fator afastamento    
C12 1,00 0,987 0,534 
C13 0,47 0,836 0,455 
C15 1,70 0,859 0,530 
C21 1,56 0,980 0,544 
C41 0,84 0,974 0,498 
C44 0,66 0,883 0,497 

Fator auto-controle    
C10 1,26 1,152 0,572 
C14 1,35 1,097 0,606 
C35 1,68 1,006 0,605 
C43 0,66 0,898 0,581 
C54 1,69 1,016 0,568 
C62 2,00 0,858 0,552 
C63 1,21 1,116 0,576 

Fator suporte social    
C8 2,05 0,815 0,485 

C18 1,80 0,994 0,495 
C22 0,63 0,964 0,559 
C31 1,63 1,069 0,449 
C42 1,03 0,993 0,430 
C45 1,71 0,950 0,472 

Aceitação da 
responsabilidade    

C9 0,91 1,015 0,509 
C25 1,05 1,087 0,656 
C29 0,45 0,717 0,522 
C51 1,27 1,072 0,452  

Fuga esquiva    
C11 0,45 0,897 0,694 
C16 0,90 1,154 0,715 
C33 0,45 0,851 0,727 
C40 0,51 0,883 0,698 
C47 0,32 0,733 0,709 
C50 0,97 1,000 0,702 
C58 1,48 1,154 0,684 
C59 1,01 1,094 0,659 

continua   



 
continuação 

Resolução de problema    
C1 1,97 0,903 0,755 

C26 1,69 1,091 0,703 
C39 1,49 1,071 0,623 
C48 1,35 1,061 0,714 
C49 2,00 0,932 0,653 
C52 1,34 0,982 0,702 

Reavaliação positiva    
C20 1,18 1,085 0,708 
C23 1,97 1,347 0,741 
C30 1,64 1,025 0,745 
C36 0,66 0,926 0,754 
C38 1,69 1,127 0,693 
C56 1,45 1,119 0,709 
C60 1,66 1,177 0,698 

                 



Anexo H. Estatística Descritiva dos Indicadores de Coping. 

Indicadores de Coping N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Confronto      

C6 77 0 3 0,79 0,937 
C7 77 0 3 1,06 1,128 

C17 77 0 3 0,57 0,865 
C28 77 0 3 1,62 0,932 
C34 77 0 3 0,73 0,98 
C46 77 0 3 1,29 0,998 

Afastamento      
C12 77 0 3 1,00 0,987 
C13 77 0 3 0,47 0,836 
C15 77 0 3 1,70 0,859 
C21 77 0 3 1,56 0,980 
C41 77 0 3 0,84 0,974 
C44 77 0 3 0,66 0,883 

Auto-controle      
C10 77 0 3 1,26 1,152 
C14 77 0 3 1,35 1,097 
C35 77 0 3 1,68 1,006 
C43 77 0 3 0,66 0,898 
C54 77 0 3 1,69 1,016 
C62 77 0 3 2,00 0,858 
C63 77 0 3 1,21 1,116 

Suporte social      
C8 77 0 3 2,04 0,818 

C18 77 0 3 1,80 0,994 
C22 77 0 3 0,64 0,958 
C31 77 0 3 1,62 1,064 
C42 77 0 3 1,03 0,986 
C45 77 0 3 1,70 0,947 

Aceitação da 
responsabilidade      

C9 77 0 3 0,91 1,015 
C25 77 0 3 1,05 1,087 
C29 77 0 3 0,45 0,717 
C51 77 0 3 1,27 1,072  

Fuga esquiva      
C11 77 0 3 0,45 0,897 
C16 77 0 3 0,90 1,154 
C33 77 0 3 0,45 0,851 
C40 77 0 3 0,51 0,883 
C47 77 0 3 0,32 0,733 

C50 77 0 3 0,97 1,000 

continua  



continuação 
C58 77 0 3 1,48 1,154 

C59 77 0 3 1,01 1,094 

Resolução de problema      
C1 77 0 3 1,97 0,903 

C26 77 0 3 1,69 1,091 
C39 77 0 3 1,49 1,071 
C48 77 0 3 1,35 1,061 
C49 77 0 3 2,00 0,932 
C52 77 0 3 1,34 0,982 

Reavaliação positiva      
C20 77 0 3 1,18 1,085 
C23 77 0 3 1,97 1,347 
C30 77 0 3 1,64 1,025 
C36 77 0 3 0,66 0,926 
C38 77 0 3 1,69 1,127 
C56 77 0 3 1,45 1,119 
C60 77 0 3 1,66 1,177 

               



Anexo I. Coeficiente de Confiabilidade Alfa de Cronbach para 

os itens das Dimensões de Burn Out.  

Itens  Média  Desvio padrão Alfa de Cronbach 
se o item é deletado 

Dimensão 
Desgaste emocional    

B1 1,56 0,966 0,871 
B3 1,78 0,941 0,859 
B6 1,21 1,030 0,865 
B8 1,78 1,084 0,851 

B13 1,25 1,053 0,859 
B14 2,13 1,196 0,883 
B16 1,27 0,837 0,862 
B20 1,45 1,070 0,850 

Dimensão 
Despersonalização    

B5 0,83 0,909 0,530 
B10 0,99 1,019 0,249 
B11 1,19 1,225 0,350 
B15 0,23 0,605 0,505 
B22 1,52 1,083 0,574 

Dimensão 
Incompetência 

profissional    
B4 3,35 0,739 0,780 
B7 3,10 1,083 0,829 
B9 3,18 0,854 0,759 

B12 2,73 0,883 0,783 
B17 3,35 0,791 0,764 
B18 3,27 0,805 0,774 
B19 3,35 0,900 0,781 
B21 3,16 0,812 0,787 

          



               


