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INTRODUÇÃO

Devido a presença de fatores como a alta demanda de atendimento na
Odontologia do Programa Saúde da Família (PSF), que exige concentração e pouco
tempo disponível para o atendimento ao paciente no Sistema Único de Saúde (SUS) e a
cobrança para alta produtividade, evidencia-se com frequência um desgaste físico e
emocional, um processo gradual de perda de energia, sensação de exaustão,
esgotamento, sobrecarga física e mental e dificuldades de relacionamento que afetam
não só os profissionais cirurgiões-dentistas, como também atendentes de consultório
dentário do PSF. As pessoas acabam tornando-se mais distantes e frias com relação ao
trabalho e aos colegas e, como consequência deste distanciamento, vem a ineficiência.
Quando os profissionais tornam-se ineficientes, perdem a confiança na própria
capacidade de fazer a diferença e, à medida em que perdem a autoconfiança, os outros
também perdem a confiança neles (LIMA et al. 2004)
O trabalho realizado na Odontologia do PSF provoca um desgaste físico e
psíquico nos profissionais que o executam. Várias doenças observadas nos cirurgiõesdentistas e pessoal auxiliar estão relacionadas com as atividades desenvolvidas no
ambiente clínico. Essas patologias vêm sendo relacionadas aos diferentes agentes
presentes no trabalho, os quais podem ser classificados, segundo sua natureza, em
biológicos (fungos, bactérias, vírus, etc); químicos (gases, vapores, poeiras, etc); físicos
(radiação, ruído, temperatura, ventilação, iluminação, etc); mecânicos (posturas de
trabalho inadequadas, movimentos repetitivos prolongados, etc); e psíquicos (ritmo e
intensidade das tarefas, metas de produtividade, insatisfação social e pessoal, etc).
Dentre estas patologias podemos citar algumas muito comuns como as lesões por
esforços repetitivos (LER) atualmente denominadas de distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (DORT) caracterizadas por dor crônica, acompanhada ou não
por alterações objetivas e que se manifesta principalmente no pescoço, cintura escapular
e/ou membros superiores em decorrência do trabalho.( SILVA et.al 2001).
Burnout é um estado persistente e negativo, relacionado ao trabalho, relatado por
indivíduos normais, caracterizado por exaustão, sentimento de reduzida eficácia,
diminuição da motivação e atitudes e comportamentos laborais disfuncionais
(SCHAUFELI; BUUNK, 2003)
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Podemos destacar assim, alguns agentes estressores que elevariam a
possibilidade da ocorrência de Burnout: demandas excessivas que diminuem a
qualidade do atendimento, grandes jornadas de trabalho (geralmente o profissional,
além das 40hs trabalhadas semanalmente no Programa Saúde da família (PSF) , atua
também em consultório particular), baixa remuneração, exposição constante ao risco de
contaminação, altos índices de LER/DORT entre outros.
A síndrome de Burnout ainda é desconhecida para grande parte dos profissionais
de saúde. Seria necessária maior divulgação, pois se estes desconhecem as
manifestações e causas, não podem buscar formas efetivas de tratamento, bem como
prevenção e intervenção
Com este projeto de intervenção, que será realizado no município de HorizonteCe poderemos investigar a ocorrência da Síndrome de Burnout nos profissionais e com
isso elaborar intervenções que visam prevenir e/ou melhorar os sintomas da síndrome ,
melhorando o rendimento destes trabalhadores consequentemente melhorando a
qualidade do serviço prestado pelos mesmos.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Investigar a ocorrência da Síndrome de Burnout em cirurgiões-dentistas e atendentes de
consultório dentário que estão incluídos no Programa de Saúde da Família.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Elaborar intervenções que venham proporcionar a diminuição da ocorrência da
Síndrome de Burnout em cirurgiões-dentistas e atendentes de consultório dentário que
estão incluídos no Programa de Saúde da Família. Dentre as quais:
- Elaborar um protocolo de exercícios de alongamento e relaxamento para serem
executados por estes profissionais antes e depois do atendimento;
-Implantar musicoterapia durante o atendimento dos pacientes no consultório
odontológico;
-Verificar com o gestores através de reuniões a possibilidade de otimizar o atendimento
ao paciente diminuindo a demanda de procedimentos curativos e aumentando o número
de procedimentos preventivos;
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REVISÃO DA LITERATURA
A qualidade de vida dos profissionais que trabalham em instituições públicas ou
privadas atualmente deixa muito a desejar. Em conseqüência deste fato, o atendimento à
população acaba sendo realizado de maneira inadequada, comprometendo o serviço
oferecido. Frequentemente tem sido constatado que essas instituições mostram-se como
locais propícios ao sofrimento, à violência física e psicológica, ao tédio e, mesmo ao
desespero, problemas estes constatados não apenas nos funcionários dos escalões
inferiores, mas também nos de níveis intermediário e superior, principalmente, quando
esses profissionais são vistos, na maioria das vezes, como meros recursos, ou seja, como
quantidades materiais cujo rendimento deve ser satisfatório do mesmo modo que os
equipamentos, as ferramentas e a matéria-prima. Desse modo, as pessoas são tratadas
como meros objetos, emergindo sua condição humana apenas em acontecimentos
extraordinários (LIMA et al 2004).
Sabe-se que as doenças têm íntima relação com o estilo de vida de cada um e,
este pode contribuir para o aparecimento ou agravo de doenças. No cotidiano tem-se
observado cirurgiões-dentistas com mais de vinte anos de atividade profissional
queixarem-se de doenças sabidamente relacionadas ao estresse psicológico tais como :
distúrbios posturais, dores na coluna cervical, enxaquecas constantes, hipertensão
arterial, depressão, fibromialgias, distúrbios da atividade sexual, infartos, insuficiências
respiratórias, envelhecimento precoce e câncer (LIMA et al. 2004).
Cirurgiões-dentistas e atendentes de consultório dentário, por realizarem as mais
variadas tarefas, podem ser vítimas de distúrbios de saúde conhecidos como doenças
ocupacionais. Em especial, a Odontologia possui um amplo espectro de riscos
ocupacionais. Dentre eles, os mais polêmicos são aqueles de caráter biológico, que
possibilitam contaminações através do contato direto com lesões infecciosas ou com
sangue e saliva contaminados. Desse modo, esse profissional está ameaçado desde uma
gripe até doenças mais graves como AIDS, hepatites B, C e D e tuberculose.
Ergonomicamente, uma postura inadequada, imobilidade e horários irregulares
predispõe o cirurgião-dentista a doenças vasculares, osteomusculares, dores lombares e
LER/DORT. Muitos materiais usados na prática odontológica geram efeitos nocivos no
profissional. A perda auditiva induzida pelo ruído começou a surgir com a introdução,
na Odontologia, de dispositivos de alta rotação movidos à turbina, com ou sem
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microrrolamentos, gerando futuros déficits de audição para o profissional. (NOGUEIRA
et. al 2005)
Além de todas estas doenças ocupacionais citadas, em que o cirurgião- dentista
está sujeito, há também o risco de depressão que já é encarada como doença de trabalho.
A doença atinge, principalmente, profissionais que realizam na rotina do dia-a-dia
serviços extremamente operacionais e mecânicos, incluindo a influência dos mesmos do
ambiente de trabalho. Hoje tem-se o estresse ocupacional, e o trabalho pode ser um fator
desencadeante da depressão. Seus sintomas podem ser a insegurança, o isolamento
social e familiar, a apatia, a desmotivação, enfim, perda de interesses por coisas que a
pessoa gostava de fazer com prazer no passado (TOSCANO, 2009)
O Burnout é uma palavra inglesa que pode ser traduzida como "queima após
desgaste". Refere-se a algo que deixou de funcionar por exaustão. O dicionário define
to burn out como "se tornar exausto após excessiva demanda de energia ou força¨. O
termo passou a ser usado como metáfora para explicar o sofrimento do homem em seu
ambiente de trabalho, associado a uma perda de motivação e alto grau de insatisfação
decorrentes dessa exaustão.( SCHAUFELI; BUUNK, 2003).
A definição mais comumente citada para Burnout é a de Malasch e Jackson
(1995), segundo o qual "Burnout é uma síndrome de exaustão emocional,
despersonalização e reduzida realização profissional que pode ocorrer entre indivíduos
que trabalham com pessoas". A exaustão emocional diz respeito à redução dos recursos
emocionais internos causados por demandas interpessoais. A despersonalização reflete o
desenvolvimento de atitudes frias, negativas e insensíveis direcionadas aos receptores
de um serviço prestado, traduzindo a desumanização, a hostilidade, a intolerância e o
tratamento interpessoal das pessoas com Burnout para com seus clientes, colegas e
superiores. Por fim, a sensação de baixa realização profissional evidencia que pessoas
que sofrem de Burnout tendem a acreditar que seus objetivos profissionais não foram
atingidos e vivenciam uma sensação de insuficiência e baixa auto-estima profissional
(LIMA et al. 2004).
SHAUFELLI; VAN DIRENDONCK; GORP apresentaram, em 1996, um
modelo que relaciona o Burnout com os processos de troca interpessoal que se
desenvolvem, principalmente, no ambiente de trabalho. Segundo esse modelo, os
profissionais que prestam cuidados ou assistência a outras pessoas esperam um retorno,
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como gratidão, respeito e colaboração. Como essa reciprocidade, muitas vezes, não
ocorre e as expectativas do profissional não são atingidas, ele evidencia um
esgotamento de recursos emocionais que o leva a sentir-se desmotivado a investir numa
boa relação com seus clientes. Essa despersonalização pode gerar falhas no trabalho, o
que intensifica a sensação de baixa realização pessoal.
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METODOLOGIA
Trata-se de um projeto de intervenção na qual a população estudada será
composta por cirurgiões-dentistas (CD) e atendentes de consultório dentário (ACD) do
Programa de Saúde da Família (PSF) do município de Horizonte-Ceará. Serão avaliadas
22 pessoas sendo 11 dentistas e 11 atendentes das 11 equipes de saúde do referido
município por serem o universo total de profissionais que trabalham tempo integral no
mesmo. Somente poderão participar os CDs e ACDs com mais de 2 anos de atuação no
município durante 40 horas semanais. Dois anos é tempo suficiente para que a síndrome
de Burnout comece a se manifestar. Profissionais com atuação em mais de um
município não poderão participar desta investigação.
Serão aplicados os seguintes questionários:
- Pessoal: dados socioeconômicos, questões relacionadas ao trabalho e à saúde
do entrevistado; idade; gênero; estado civil; capacitação profissional; há quanto tempo
trabalha no PSF; se faltou ao trabalho nos 30 dias anteriores à entrevista e por qual
motivo; se faz uso de alguma medicação; se faz ou fez uso de alguma medicação
calmante/antidepressiva; se, na opinião do entrevistado , existe aspecto adicional
relacionado ao esgotamento e qual seria esse aspecto;
- Questionário padrão (Maslach Burnout Inventory- MBI): Instrumento
desenvolvido por Maslach; Jackson (1981) é utilizado para identificar o grau de
esgotamento do profissional. Este instrumento aborda três dimensões: a exaustão
emocional, a despersonalização e a reduzida realização pessoal (decepção). As respostas
são a frequência com que o entrevistado percebe ou vivencia o sentimento ou atitude:
nunca(0), algumas vezes ao ano (1), algumas vezes ao mês (2), uma vez por semana (4),
poucas vezes por semana(5) e diariamente (6). Os escores totais são calculados para
cada uma das três dimensões e pontos de corte são utilizados para classificar em níveis
alto, médio e baixo. A combinação dos níveis encontrados de exaustão,
despersonalização e decepção define o grau de esgotamento. Desse modo, o grau de
esgotamento alto corresponde aos altos escores obtidos nas três dimensões,
simultaneamente; grau moderado reflete os níveis moderados, por fim grau baixo indica
a obtenção de escores baixos nos três aspectos.
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Todos os aspectos éticos como beneficência, não-maleficência, justiça e
eqüidade serão rigidamente observados, sendo necessária ao pesquisador e ao
entrevistado a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido onde
tomarão ciência da proposta da presente investigação. Aos pesquisados é reservado o
direito de abandonar a pesquisa no momento que lhes convêm, porém aqueles que se
dispuserem a participar desta pesquisa serão beneficiados com instruções sobre
prevenir-se das doenças ocupacionais e com o conhecimento do seu estado atual em
relação ao estresse profissional.
Para a avaliação da intervenção após um ano serão reaplicados os questionários
aos mesmos profissionais, com o acréscimo no questionário pessoal de alguns itens tais
como: Aumentou o prazer ao realizar as atividades laborativas? ; Se utilizava
medicação, diminuiu a dose ou suspendeu o medicamento? ; De que forma a
intervenção melhorou a sua qualidade de vida?
Será realizada uma análise descritiva das distribuições, verificação da
consistência de dados e categorização das variáveis contínuas ou discretas e a presente
pesquisa só será iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
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CRONOGRAMA
junho de 2009 – Envio do projeto ao comitê de ética em pesquisa;
julho de 2009-Apresentação do projeto à coordenação de Odontologia e aos
dentistas e atendentes de consultório dentário do Programa Saúde Da Família do
município de Horizonte-Ce;- Informações sobre participação anônima e voluntária;
Agosto de 2009-Coleta de dados;
Setembro de 2009- Análise dos dados, avaliação dos resultados e informação
dos mesmos;
Outubro de 2009- Envio para publicação;
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(Anexo I)
Questionário pessoal para avaliação de Burnout em dentistas e atendentes
de consultório dentário do programa Saúde da Família do município de
Horizonte_Ce

1-Sexo (M) (F)
2-Idade: ____anos
3-Est.civil : __________
4-Número de filhos ou dependentes:_________
5-Número de pessoas que moram na residência:__________
6-Moradia : (própria)/ (alugada)
7-Renda familiar mensal: ( ) 1 salário; ( ) até 3 salários; ( ) de 3 a 5 salários; ( ) mais de
5 salários;
8-Possui curso de especialização/ capacitação : ( ) sim; ( ) não
9-O seu local de trabalho possui condições apropriadas? ( ) sim; ( ) não;
Caso

a

resposta

seja

negativa

justifique

o

porquê_______________________________________________
9-Há quanto tempo atua no PSF? ___________ anos
10-Faltou ao trabalho nos últimos 30 dias anteriores a esta entrevista? ( ) sim; ( ) não;
Em

cão

afirmativo

porque

motivo

_________________________________________________________
11-Faz/fez uso de alguma medicação calmante ou antidepressiva?
12-Em sua opinião existe algum aspecto adicional relacionado ao seu esgotamento
profissional? ( ) sim ;

( ) não. Em caso

afirmativo

qual

seria esse

aspecto_____________________________________________________________
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( Anexo II)
Questionário padrão( Shaufeli et. al, 2003)
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Maslach Burnout Inventory ( 1981)
Frequências:
(0) Nunca; ( 1) Algumas vezes ao ano; ( 2) No máximo 01 vez ao mês ; (3) algumas

vezes ao mês; (4) uma vez por semana; (5) poucas vezes por semana; (6)
diariamente;
Itens
1-Sinto-me consumido pelo meu trabalho; ( )
2-Sinto-me emocionalmente esgotado pelo meu trabalho; ( )
3- Sinto-me esgotado no fim de um dia de trabalho; ( )
4-Sinto-me cansado quando me levanto para enfrentar outro dia de trabalho; ( )
5-Trabalhar é para mim, um grande esforço; ( )
6-Posso resolver os problemas que surgem em meu trabalho; ( )
7-Durante o trabalho sinto-me confiante: realizo as atividades de forma eficaz;( )
8-Considero-me um bom trabalhador; ( )
9-Sinto-me estimulado quando concluo com êxito a minha meta no trabalho; ( )
10-Tenho me deparado com situações muito interessantes no decorrer do meu
trabalho; ( )
11-Acredito que eu seja eficaz nas atividades em meu trabalho; ( )
12-Tenho me tornado menos interessado em meu trabalho; ( )
13-Tenho me tornado menos interessado no trabalho desde que adquiri este
último emprego; ( )
14-Tenho estado mais descrente do meu potencial e da utilidade do meu
trabalho; ( )
15-Eu questiono o sentido e a importância do meu trabalho; ( )
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Este

instrumento

aborda

três

dimensões:

a

exaustão

emocional;

a

despersonalização; reduzida realização pessoal ( decepção).
As respostas são a frequência com que o entrevistado percebe ou vivencia o
sentimento ou atitude.
Os escores totais são calculados para cada uma das três dimensões e pontes de
corte são utilizados para classificar em níveis alto, médio e baixo. A combinação
dos níveis encontrados de exaustão, despersonalização e decepção define o grau
de esgotamento. ( Schaufeli et. al, 2003)
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(ANEXO III)
Questionário para avaliação da intervenção
1-Idade2-Sexo-

3-Estado civil-

4-Número de filhos e/ou dependentes5-Moradia- própria ( )

alugada ( )

6-Renda familiar mensal- ( ) 1 salário
( ) até 3 salários;
( ) de 3 a 5 salários;
( ) mais de 5 salários;
7-Local de trabalho têm condições apropriadas? ( ) sim ( ) não
Se não, o que está faltando?
8-Há quanto tempo atua no PSF?
9-Faltou ao trabalho nos últimos 30 dias ? ( ) sim / ( ) não
Se sim, motivo:
10-Faz uso de alguma medicação?
11-Faz/ fez uso de medicação calmante ou antidepressiva?
12-Em sua opinião, existe algum aspecto adicional relacionado ao seu esgotamento
profissional? ( ) sim ( ) não
Caso afirmativo, qual seria este aspecto?
13-Após as atividades de intervenção aumentou o prazer em suas atividades
laborativas?
14-Melhoraram suas relações interpessoais? ( ) sim/ ( ) não
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15-Em caso afirmativo em que aspecto notou essa melhora?
16-Se você utilizava medicação , diminuiu a dose ou suspendeu o medicamento?
17-Descreva de que forma a intervenção melhorou sua qualidade de vida.

