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RESUMO 

 

A Síndrome de Burnout é um dos problemas de saúde que atingem o trabalhador e 

é caracterizada por três características, exaustão emocional, despersonalização e 

realização pessoal o Agente comunitário de Saúde por ser o profissional que lida 

diretamente com os sujeitos da comunidade a que a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) presta serviço é o profissional que se destaca na atenção básica no 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Analisar a compreensão dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) da Estratégia de Saúde da Família sobre o 

surgimento da ocorrência de possíveis casos de Síndrome de Burnout na cidade de 

Limoeiro-PE. Realizou-se uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo com os 

agentes comunitários de saúde da cidade de Limoeiro-PE que estiveram ou estejam 

afastados das suas atividades laborais nos últimos 12 meses através da aplicação 

de entrevista com perguntas que retrataram aspectos relacionados à ocorrência da 

Síndrome de Burnout analisadas a partir da Análise de Conteúdo. Foram 

organizadas em três categorias, Burnout: uma síndrome de difícil identificação, 

Mudança de atitude no trabalho: uma dificuldade de produção de sentido no fazer 

cotidiano, e Relação interpessoal no trabalho: dor e prazer no jogo cotidiano das 

relações do ACS. Ficando clada a aparição de ao menos duas das três 

características da Síndrome em nossos colaboradores à exaustão emocional e 

despersonalização.  

 
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Atenção Primária à Saúde. Saúde 
do Trabalhador. Síndrome de Burnout. 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Burnout syndrome is one of the health problems that affects the worker and is 

characterized by three characteristics, emotional exhaustion, depersonalization and 

personal fulfillment. The Community Health Agent is the professional that deals 

directly with the subjects of the community to which the Family Health (ESF) service 

is the professional who stands out in basic care in the development of Burnout 

Syndrome. To analyze the understanding of the Community Health Agents (CHA) of 

the Family Health Strategy on the occurrence of possible cases of Burnout Syndrome 

in the city of Limoeiro-PE. An exploratory qualitative study was carried out with the 

community health agents of the city of Limoeiro-PE who were or were distant from 

their work activities in the last 12 months through the application of an interview with 

questions that portrayed aspects related to the occurrence of the Syndrome of 

Burnout analyzed from the Content Analysis. They were organized in three 

categories, Burnout: a syndrome of difficult identification, Attitude change at work: a 

difficulty of production of meaning in the daily work, and Interpersonal relation at 

work: pain and pleasure in the daily game of the ACS relations. It becomes clear the 

appearance of at least two of the three characteristics of the Syndrome in our 

collaborators to emotional exhaustion and depersonalization. 

 
Keywords: Community Health Workers. Primary Health Care. Occupational Health. 
Burnout Syndrome. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, a sociedade está inserida em universo trabalhista no qual a 

saúde do trabalhador vai muito além de agravamentos físicos e visíveis, onde se 

englobam a esses agravamentos elementos importantes como o bem estar mental e 

o social (OMS/WHO, 1946). 

Essas mudanças no conceito trabalhista vêm transformando vários aspectos, 

inclusive no que se refere à saúde do trabalhador. Isto pode ser confirmado, por 

estudos recentes que já relatam o crescimento de problemas de saúde nos mais 

diversos grupos de trabalhadores. Diante a gama de problemas relatados na 

literatura para o trabalhador, pode-se destacar o surgimento da Síndrome de 

Burnout (SB) ou como também é conhecida Síndrome do Esgotamento Profissional 

(MOTA; DOSEA; NUNES, 2014; FRANÇA et al., 2014). 

De acordo com Maslach e Leite (1999) esta Síndrome de Burnout possui três 

características principais, são elas: exaustão emocional, onde o sujeito se sente 

esgotado tornando-se pessimista, amargo, entre outras características; 

despersonalização, na qual ocorre um distanciamento emocional, uma mudança de 

personalidade e a realização pessoal que é quando o trabalhador começa a 

negativar todas as suas tarefas achando que nada dá certo. 

A Síndrome de Burnout geralmente compromete os trabalhadores de áreas 

que estão em contato direto com o público, como os profissionais da área da saúde, 

por exemplo. Na área da saúde, mais especificamente na atenção primária os 

profissionais que se destacam são os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

(MOTA; DOSEA; NUNES, 2014). 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) caracterizam-se como uma 

espécie de ligação direta entre toda equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

e a comunidade. Esta situação faz com que se reflita sobre as formas de 

engajamento possíveis entre trabalho e profissional da saúde, pois a dimensão do 

prazer na realização de suas atividades e o bom desempenho de toda equipe, pode 

ser um elemento promotor de cuidado para que se evitem o surgimento de 

transtornos que venham desencadear problemas a saúde de todos (MOTA; DOSEA; 

NUNES, 2014; FRANÇA et al., 2014). 

Contudo, atualmente os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) vêm 

diariamente sofrendo grandes mudanças no seu ambiente de trabalho sejam pelas 

cobranças para alçar metas exigidas pelas secretarias municipais de saúde ou por 
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carga excessiva de trabalho imposta pela comunidade que presta serviço, deixando 

a saúde desses profissionais cada vez mais frágeis ocasionando problemas de 

saúde constantes (MOTA; DOSEA; NUNES, 2014). 

Uma questão que vem contribuindo também para o desenvolvimento de 

transtornos de saúde nos trabalhadores é a precariedade existente nas políticas 

publica, como por exemplo: problemas com repasse de verbas governamentais, má 

distribuição de renda, problemas ligados ao sistema de saneamento básico, entre 

outros, que vem atingindo todos os setores em todas as cidades do país, 

principalmente as do interior (PIMENTA; FUGAZZOLA, 2011). 

O município de Limoeiro assim como todos os outros municípios possui 

demandas variadas no âmbito saúde a serem realizadas para melhoria do bem estar 

profissional e populacional. Ao fazer parte da população assistida pela rede de 

atenção à saúde desta cidade pude observar várias situações trabalhistas 

inadequadas, como: dificuldades no deslocamento dos profissionais para realizarem 

o atendimento ao usuário, altas demandas de serviço e poucos profissionais nas 

ESF, entre outras diversas questões. Essas situações me fizeram refletir sobre a 

condição de saúde dos trabalhadores desta localidade e também me questionar se 

SB pode estar presente nesses profissionais e não ser diagnosticado, visto que há 

uma falta de conhecimento e de estudos sobre a Síndrome de Burnout no município. 

A partir desse contexto, salta-nos uma questão que nos parece fundamental: 

há casos de Síndrome de Burnout nos profissionais da área da saúde Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) Estratégia de Saúde da Família da cidade de 

Limoeiro-PE? E se sim, como se dá o surgimento dessa síndrome nesses 

profissionais?  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O Programa de Saúde da Família (PSF) iniciou no Brasil no ano de 1994, sua 

implantação veio visando um modelo estratégico tendo como foco maior os cuidados 

a saúde da população de forma descentralizada sem focar unicamente em um só 

problema passando a desempenhar atividades preventivas principalmente a 

população mais carente do país (DALPIAZ; STEDILE, 2011). 

No ano de 2006, o programa passa a ser denominado Estratégia Saúde da 

Família (ESF), buscando estabelecer o denominado na Constituição Federal de 

1988 e a lei orgânica de saúde 8.080 de 1990. Cada ESF possui uma equipe 

multiprofissional formada por: medico enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS) (DALPIAZ; STEDILE, 

2011). 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são profissionais responsáveis por 

realizar uma conexão entre toda a equipe e a comunidade assistida pela mesma, 

visto que esses ACS residem onde desempenham suas atividades, tendo assim 

uma maior aproximação com todos os sujeitos assistidos (MOTA; DOSEA; NUNES, 

2014; MAIA; SILVA; MENDES, 2011). 

 Cada Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável por uma micro área 

que deve conter no máximo 750 sujeitos, cabendo ao município delimitar a 

quantidade de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para compor a equipe de 

saúde da família, visando todo um contexto territorial e epidemiológico (BS APS, 

2009). 

Um dos problemas que vem acometendo cada dia mais os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e outros trabalhadores da área da saúde, diz respeito 

ao adoecimento tanto físico como o psicológico no ambiente de trabalho. Este 

embate ocorrido na saúde destes profissionais vem gerando um desagrado e um 

estresse no ambiente de trabalho, o que constantemente prejudica a capacidade 

laboral do trabalhador, desencadeando síndromes como a Síndrome de Burnout 

(TRINDADE; LAUTERT, 2009; MOTA; DOSEA; NUNES, 2014).  

A Síndrome de Burnout, também chamada de síndrome do esgotamento 
profissional ou estafa profissional, surge pela cronificação de um processo 
de estresse patológico. Ela é resultado de pressões emocionais repetitivas 
presentes no ambiente de trabalho.   Esta associada à ocupações 
assistenciais, as quais têm contato direto com usuários do serviço, como 
profissionais de educação e da saúde (MOTA, DOSEA, NUNES, 2014, p. 
56.). 
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A Síndrome de Burnout, conceituada como síndrome do esgotamento 

profissional, caracteriza-se pelo esgotamento físico e emocional do trabalhador, que 

ocorre quando o sujeito não possui mais estratégias para enfrentar as situações e 

conflitos no trabalho (LIPP, 2000).  

A síndrome de Burnout é definida por Codo e Menezes (2002) como uma 

condição na qual o trabalhador perde o sentido da sua relação com o trabalho, de 

forma que as coisas já não importam mais e qualquer esforço lhe parece ser inútil. 

Esta síndrome está relacionada a problemas psicossociais, mais 

especificamente nas dificuldades enfrentadas no âmbito do trabalho e estresse 

crônico. As profissões que mais desencadeiam esta síndrome são aquelas que são 

desempenhadas diretamente com o público, visto que se há um contato emocional, 

mas próximo (MOTA, DOSEA, NUNES, 2014). 

Devido ao fato do Burnout ser ocasionada a partir de situações relacionadas 

ao trabalho, há quem desconsidere suas diferenças. No entanto, embora haja na 

literatura um consenso em relação à gênese da mesma, Burnout não é o mesmo que 

estresse ocupacional. Está associada ao trabalho decorre da exposição prolongada 

aos estressores laborais e falta de apoio social o que gera desgaste físico e psíquico 

do trabalhador (COSTA et al, 2003). O estresse pode ser visto como seu 

determinante, mas não coincide com o mesmo. 

Codo e Menezes (2002) também apontam que a síndrome é entendida como 

um conceito multidimensional que envolve três componentes: (1) exaustão emocional, 

(2) despersonalização e (3) falta de envolvimento pessoal no trabalho. 

Segundo Calais e Inocente (2004), o Burnout é resultante da interação de 

variáveis psicológicas, biológicas e socioculturais, além de fatores de risco e 

multideterminantes que aumentam a probabilidade do desenvolvimento e da 

manutenção da síndrome. Dessa forma, o grau e o tipo de manifestações dependerão 

da configuração de fatores individuais (predisposição genética, experiências 

socioeducacionais) e fatores ambientais (locais, pessoas e condições de trabalho). 

O acometimento da Síndrome de Burnout entre os profissionais do Sistema 

Único de Saúde (SUS) vem cada vez mais sendo desencadeado por diversas 

problemáticas, tais como: baixa remuneração, elevada demanda de trabalho, má 

organização do serviço, entre outros. Essas problemáticas fazem com que ocorra o 

surgimento das dimensões sintomatológicas da Síndrome Burnout entre os 

profissionais do sistema (FRANÇA et al., 2014). 
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No Sistema Único de Saúde (SUS) a Síndrome de Burnout está ligada a 

portaria nº 1339/GM de 18 de novembro de 1999 e faz parte do grupo V da 

Classificação Internacional das Doenças - CID -10, código Z73.0 (FRANÇA et al., 

2014). 

A Síndrome de Burnout por ser um agravo que não possui estatisticamente 

informações totalmente concretas de sua real extensão no Brasil apresenta uma 

dificuldade em realizações de métodos que venham prevenir o acometimento desta 

síndrome nos trabalhadores, tendo uma dificuldade em seu reconhecimento e sua 

notificação na medicina do trabalho, porém o conhecimento e a prevenção dessa 

síndrome devem ser amplamente estudadas e aplicadas, pois são fundamentais para 

evitar danos à saúde do trabalhador, além de evitar o afastamento desses das suas 

funções laborais (FRANÇA et al., 2014).  

Segundo Iversen, Rushforth e Forrest (2009), o sistema pode auxiliar na 

prevenção de estresse e na saúde mental dos ACS fornecendo consultas 

confidenciais, treinamentos, psicoterapia e tratamento para problemas relacionados a 

álcool e drogas. Além disso, esses profissionais devem ter acesso a consultas, 

admissões e internações, caso seja necessário, fora de seu ambiente de trabalho. 

Uma boa forma de prevenir o Burnout segundo Reinhold (2004) seria a 

construção por parte das organizações de algo positivo, o que é mais difícil do que 

eliminar algo negativo. Para isso é preciso refletir sobre seis pontos de desequilíbrio 

entre trabalhador e empresa, que são: (1) excesso de trabalho, (2) falta de controle 

sobre o trabalho, (3) falta de recompensa pelo trabalho executado, (4) falta de união 

entre as pessoas, (5) falta de equidade e (6) conflito de valores. Sendo assim para 

que haja equilíbrio estes autores consideram essencial possuir: carga de trabalho 

sustentável, sensação de escolha e controle, reconhecimento e recompensa, senso 

de união, equidade, respeito, justiça, um trabalho significativo e valorizado. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

 

Analisar a compreensão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da 

Estratégia de Saúde da Família sobre o surgimento da ocorrência de possíveis 

casos de Síndrome de Burnout na cidade de Limoeiro-PE. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Descrever o cenário atual de surgimento de casos da Síndrome de Burnout 

na cidade de Limoeiro-PE; 

 

  Compreender as implicações da Síndrome de Burnout no desempenho do 

trabalho dos ACS; 

 

 Refletir sobre possíveis prevenções adotadas para o enfrentamento ao 

surgimento da Síndrome de Burnout. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, este tipo 

pesquisa é caracterizada por proporcionar um maior empoderamento sobre um 

determinado problema e a qualitativa se embasa no objetivo de elucidar o 

acontecimento que se observa, onde juntas se complementam para alcançar o 

determinado objetivo proposto (GIL, 2008). 

 A amostra da pesquisa foi por conveniência (não probabilista) e não aleatória 

(probabilística). O público alvo foram os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da 

cidade de Limoeiro no Estado de Pernambuco. Limoeiro conta com 126 Agentes 

Comunitários de Saúde distribuídos em 18 Unidades Básicas de Saúde que atuam 

tanto na zona urbana quanto na zona rural. Estes são responsáveis principalmente 

pelas visitas domiciliares, tornando-se ponto de ligação fundamental entre a 

comunidade e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) (BRASIL, 2016). 

 As coletas de dados foram iniciadas com a aplicação de entrevista semi-

dirigida com perguntas que retrataram aspectos relacionados à ocorrência da 

Síndrome de Burnout (APÊNDICE A) participando desta coleta os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) que estiveram ou estejam afastados das suas 

atividades laborais nos últimos 12 meses. As entrevistas foram devidamente 

registradas através de um gravador de voz adequado.  

 A seleção do grupo foi realizada após obtenção de informações adquiridas no 

setor de recursos humanos da Secretaria de Saúde do Município. A amostra foi 

composta por conveniência e não probabilística com um grupo único de 5 Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) do município de Limoeiro que atendam os seguintes 

critérios: 

  - Critérios de inclusão: a) ser lotado na secretaria de saúde da cidade de 

Limoeiro-PE; b) encontrar-se afastado ou que esteve afastado nos últimos 12 meses 

das suas atividades laborais; c) ambos os sexos;  

  - Critérios de exclusão: a) ser lotado a menos de 3 anos no serviço. 

 Os riscos envolvidos na pesquisa são considerados mínimos na medida em 

que se realizou um contato a partir de uma entrevista semi-estruturada, em ambiente 

seguro, respeitando as condições de sigilo e dignidade a pessoa humana. A 

entrevista deu-se com a seguinte pergunta disparadora: “Como você se sente 

emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no seu ambiente de 

trabalho?”. Em caso de alguma afetação emocional dos entrevistados haverá o 
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devido encaminhamento para os serviços de assistência psicossocial (conforme 

carta de anuência em anexo). 

 Os benefícios serão indiretos na medida em que os envolvidos na pesquisa 

terão maior conhecimento sobre o tema e de como se posicionar em termos de 

prevenção e promoção da saúde do trabalhador. 

 A análise realizou-se á partir da Análise de Conteúdo de Bardin (1977), está 

análise cria uma metodologia de pesquisa utilizada para relatar, elucidar o teor de 

todo estudo redigido (MORAES, 1999). Realizaram-se através da transcrição das 

entrevistas em sua íntegra e posteriormente retiradas as partes de relevância para 

alcançar o objetivo desse estudo. Todos os 5 colaboradores  receberam nomes 

fictícios de maneira a manter suas identidades preservadas. Para está análise 

consideramos portadores da Síndrome de Burnout aqueles Agentes Comunitários de 

Saúde que durante a sua entrevista relataram pelo menos duas das três 

características desta patologia.      

 

4.1 Considerações Éticas 

 

 Esse projeto por envolver diretamente seres humanos foi encaminhado para a 

aprovação do comitê de ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco, seguindo a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012, sendo aprovado para realização da 

pesquisa. 

Parecer Consubstancionado do CEP: Nº 2.232.159 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A literatura nos faz compreender que diferente de outros estados com os 

quais pode ser confundida, tais como: tédio, depressão, ansiedade, insatisfação no 

trabalho ou o estresse. A Síndrome de Burnout supõe uma interação de variáveis 

afetivas, cognitivas e comportamentais que se influenciam e constituem um estado 

de estresse crônico relativo ao trabalho. De acordo com Costa et al, (2003) o 

estresse pode ter efeitos positivos e negativos na vida de uma pessoa, diferente da 

condição apresentada na Síndrome que possui apenas efeitos negativos e de 

origem predominantemente laborais.  

A partir desse contexto os resultados dessa pesquisa se deram através da 

coleta de dados com o objetivo de Analisar a compreensão dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) da Estratégia de Saúde da Família sobre o 

surgimento da ocorrência de possíveis casos de Síndrome de Burnout na cidade de 

Limoeiro-PE. Foram organizadas em três categorias, classificadas da seguinte 

forma: a) Burnout: uma síndrome de difícil identificação; b) Mudança de atitude no 

trabalho: uma dificuldade de produção de sentido no fazer cotidiano; e c) Relação 

interpessoal no trabalho: dor e prazer no jogo cotidiano das relações do ACS; A 

análise da pesquisa se deu a partir da análise do conteúdo relatando características 

relacionadas com a Síndrome. 

 

5.1 Burnout: uma síndrome de difícil identificação  

 

Historicamente, a síndrome de Burnout e, consequentemente, a sensação de 

exaustão emocional tem sido considerada como psicopatologia específica das 

profissões caracterizadas pelo contato direto com os usuários (FRANÇA et al,2014). 

Trata-se de profissões que têm como objeto de trabalho o atendimento às pessoas 

que necessitam de cuidado e/ou assistência e que, em consequência, exigem certa 

dose de envolvimento emocional do profissional. 

Ultimamente muito angustiante com muito medo muitas vezes eu 
senti a sensação de morte e queria fazer a minha atividade e não 
conseguia muito ansiosa, muito nervosa, sentia muitas dores. - ACS 
Rosa 
 

Eu me sinto cansada, doente cheia de problemas porque o agente de 
saúde hoje em dia todos eles estão doentes ou mentalmente ou 
fisicamente, eu mesma estou muito cansada já trabalhei muito por 
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amor a minha comunidade hoje em dia eu trabalho porque necessito. 
- ACS Angélica 
 

Emocionalmente cansado, estressado, esgotado, o esgotamento 

físico é grande. Estes dias afastado deu pra recuperar um pouco. - 

ACS Rafael 

O profissional que trabalha em saúde como ser humano possui sua 

singularidade a partir de sua própria história de vida tendo como base suas 

necessidades, motivações e sofrendo as mudanças naturais da vida a partir do que 

lhe acontece. Essa foi encontrada a partir do que os ACS apresentaram em suas 

respostas a entrevista (APÊNDICE A), através da pesquisa de campo, relatando o 

que os fizeram tão diferentes um do outro e com uma visão de trabalho totalmente 

diversificada que nos atraiu o desejo de desvendar as suas características 

associada ao Burnout, tais como: angustiante com muito medo (ACS Rosa), 

cansada (ACS Angélica), cansado, estressado, esgotado, (ACS Rafael) 

O estresse profissional, também denominado pela síndrome de Burnout, na 

definição de Maslach e Jackson, caracteriza-se como uma síndrome que percorre 

com exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional 

principalmente entre sujeitos que trabalham com pessoas (MASLACH et al, 2001). A 

exaustão emocional está relacionada à redução dos recursos emocionais, causada 

por demandas interpessoais.  

A despersonalização, por sua vez, reflete o desenvolvimento de atitudes frias, 

negativas e insensíveis direcionadas aos receptores de um serviço prestado. A 

sensação de baixa realização profissional evidencia que pessoas que sofrem de da 

síndrome de Burnout tendem a acreditar que seus objetivos profissionais não foram 

atingidos e vivenciam uma sensação de insuficiência e baixa autoestima profissional 

(SCHAUFELI; BUUNK, 2003; PEREIRA 2002). 

Esses relatos o que nos faz refletir que ter funcionários nem sempre significa 

tê-los trabalhando durante todos os momentos do horário de trabalho. As ausências 

dos empregados ao trabalho provocam certas distorções quando se refere ao volume 

e disponibilidade da força de trabalho. Ausências são faltas ou atrasos ao trabalho. O 

absenteísmo é sua principal consequência.  

Assim como na maior parte das pesquisas nesse trabalho podemos identificar 

que os trabalhadores que apresentam a síndrome possuem a difícil percepção sobre 

sua situação, pois estão frequentemente sujeitos às condições inadequadas de 

trabalho, provocando agravos à saúde, que podem ser de natureza física ou 

psicológica, gerando transtornos alimentares, de sono, de eliminação fisiológica, 
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fadiga, agravos aos sistemas corporais, diminuição do estado de alerta, estresse, 

desorganização no meio familiar e neuroses, fatos que, muitas vezes, levam aos 

acidentes de trabalho e licenças para tratamento de saúde. Os riscos para a saúde, 

relacionados com o trabalho, dependem do tipo de atividade profissional e das 

condições em que a mesma é desempenhada.  

Por fim, faz-se necessário ressaltar que os colaboradores dessa pesquisa já 

se encontravam em atividade após um tempo de afastamento por essas questões 

relacionadas a síndrome de Burnout. 

 

5.2 Mudança de atitude no trabalho: uma dificuldade de produção de sentido 

no fazer cotidiano 

 

Observou-se que para uma relação ser satisfatória é fundamental o 

desenvolvimento das necessidades na vida dos sujeitos e que essa relação depende 

de certa forma dos suportes afetivos e sociais recebidos durante seu percurso 

profissional. 

Sim, no inicio passava mais tempo com as pessoas eu conversava 
mais conhecia cada pessoazinha da minha comunidade, as 
particularidades, agente tinha mais tempo pra conversar.  - ACS 
Margarida 
 
Percebi! Diante também do não reconhecimento das atividades da 
pressão no trabalho isso foi mudando a cada dia a minha atividade 
personalidade no trabalho. - ACS Rosa 
 
Senti! Eu to agressiva, eu to deprimida, eu to de um jeito que eu não 
tenho aquele amor de falar com as pessoas quando chega uma 
pessoa na minha casa tem horas que meu marido fala o fia mais é 
pau as pessoas não tem hora pra chegar na sua casa tem dias que 
as seis da manhã já chegam.  - ACS Angélica 

Nesse trabalho o estresse ocupacional ao quais os ACS foram questionados 

refere-se aos estímulos do ambiente de trabalho como tempo (ACS Margarida), 

pressão no trabalho (ACS Rosa), agressiva e deprimida (ACS Rosa), que exigiram 

respostas adaptativas por parte do trabalhador e que excederam suas habilidades 

de enfrentamento; estes estímulos são chamados de estressores organizacionais.  

Discutindo sobre o cuidado nas práticas de saúde, Ayres (2006) aponta que o 

cuidado é uma artimanha prática relacionada aos saberes tecnocientíficos que se 

concretiza mediante ações instrumentais subordinadas ás escolhas compartilhadas 

na relação entre profissionais de saúde e usuários. Dessa forma, o objetivo é 

construir uma relação horizontal, na qual os sujeitos envolvidos buscam juntamente 

as respostas para os problemas encontrados e na qual as concepções e intenções 
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do usuário também são consideradas na busca pelo alcance de seus projetos de 

vida. 

A extensão do cuidado para se consolidar no cotidiano dos Acs em saúde a 

partir dos relatos parece indicar a necessidade de existência de condições 

estruturais dentro da instituição em que se concretiza as ações das práticas em 

saúde, bem como depende, também, do direcionamento mais efetivo das políticas 

de saúde. Isto quer descrever que para que um profissional possa cumprir o 

cuidado, necessita de boa qualidade de trabalho, de equipamentos e insumos 

necessários em cada caso, o que estar sujeito a valores que administram a direção 

das políticas de saúde na esfera da gestão. 

Os colaboradores dessa pesquisa apontaram que foram se distanciando do 

seu fazer, da sua prática e daquilo que ele compreende como fazer em saúde, o 

sentido de sua prática. O sofrimento parece estar ligado ao não encontrar sentido na 

sua prática profissional em saúde, bem lembrado por Ayres (2006) anteriormente.  

 

5.3 Relações interpessoais no trabalho: dor e prazer no jogo cotidiano das 

relações do ACS 

 

Considera-se que os ACS são sujeitos emocionais e que esses sentimentos 

intervêm no ambiente de trabalho se tornando um dos focos de sua prática como 

modo de agir. Considerando o englobamento, pode-se entender que dentro de cada 

relacionamento interpessoal, efetuam-se alterações de sentimentos e experiências e 

é necessário o interesse de ambas as partes para que essa convivência seja a mais 

saudável possível para todos dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Olhe é como eu disse! No inicio da PMAQ eu me senti dessa forma 
uma eu não sabia mexer muito com computador, aliás, não sabia 
mexer de jeito nem um então isso realmente me deixou muito 
angustiada e afetou minha vida pessoal. -ACS Margarida  
 
Como eu to dizendo eu to trazendo problema do trabalho pra dentro 
de casa não to sabendo dividir por conta dos meus problemas de 
saúde ta realmente atingindo minha família. - ACS Angélica  
 
Os problemas psiquiátricos que estou passando, porque eu não to 
podendo conciliar assim a minha vida pessoal com a vida do 
trabalho. Querer fazer meu trabalho e conciliar com minha vida 
porque também tenho vida. - ACS Florinda 

 

É surpreendente incluir o conceito do trabalho que cada pessoa traz consigo 

um olhar diversificado, buscando uma forma constante a sua adequação no 

ambiente de trabalho enfatizando o desempenhar das suas funções de forma 
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organizada de maneira a não desestabilizar sua vida pessoal e profissional. 

Sabendo-se que por muitas vezes não é possível manter uma estabilidade entre as 

funções do trabalho e a vida fora dele assim levando a alguns agravantes na vida do 

sujeito. 

 

Profissionais da área de saúde, incluindo os ACS, têm diminuído a 

capacidade de produção, realizando atividades com menor precisão, aumentado o 

absenteísmo, adoecido com maior frequência, trabalhando tensos e cansados. E 

estão ansiosos e depressivos, com atenção dispersa, desmotivados e com baixa 

realização pessoal devido ao alto grau de estresse em suas atividades (BOLLER, 

2003). 

Os colabores parecem demonstrar que se encontram frequentemente sujeitos 

às condições inadequadas de trabalho, o que contribui para provocar agravos à 

saúde, que podem ser de natureza física ou psicológica, gerando transtornos 

alimentares, de sono, de eliminação fisiológica, fadiga, agravos aos sistemas 

corporais, diminuição do estado de alerta, estresse, desorganização no meio familiar 

e neuroses, fatos que, muitas vezes, levam aos acidentes de trabalho e licenças 

para tratamento de saúde. 
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6 CONCLUSÃO  

 

A Síndrome de Burnout se define por alguns autores (FRANÇA et al. 2014) 

como uma das consequências mais significativas do estresse profissional, e se 

caracteriza por: exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e 

insensibilidade com relação a quase tudo e todos (até como defesa emocional). Por 

apresentar essas características muitas pessoas a confunde com outras patologias 

com sintomas semelhantes. A literatura nos mostra que ela é uma patologia que 

está descrita no CID 10 mais ainda não é prescritas pelos profissionais médicos em 

suas consultas por ter semelhança com outras patologias psíquicas e levar os 

setores trabalhistas a terem mais cuidado com seus funcionários. Baseada em 

estudos, nas falas dos colaboradores e no contexto cotidiano observa-se que outro 

achado a não prescrição é o custo na economia dos setores de trabalho com isso  

tornando seu tratamento mais difícil e fazendo seu entendimento e os cuidados 

corretos a serem desempenhados nos setores algo ainda quase inexistente. 

Sabendo-se que os ACS foram desde sempre mais susceptível de trabalhar 

sobre pressão, e considerando que a Síndrome de Burnout seja um fator a se 

desencadear a cada dia mais entre esses profissionais ficou clara a aparição de ao 

menos duas das três características da Síndrome em nossos colaboradores sendo 

elas: exaustão emocional e despersonalização.  

Em nossa pesquisa também não parece haver muita satisfação no trabalho 

visto o que foi relatado por nossos colaboradores, que provém do relacionamento 

com pessoas com as quais é possível compartilhar preocupações, amarguras e 

esperanças, tendo em vista a não existência do suporte afetivo na nossa pesquisa 

que leve os ACS a desencadearem sentimentos de segurança, conforto e confiança 

no desempenhar de suas atividades. Os estudos mostram que o trabalho é 

fundamental para o sujeito edificando sua vida. O suporte social é outro fator 

importante que aplica-se na fala dos nossos colaboradores levando ao quadro de 

relações gerais que se estabelecem, naturalmente, entre colegas de trabalho, 

vizinhos e conhecidos, o que também pode favorecer o aprofundamento de 

relacionamentos que, mais tarde, venham a fazer parte do suporte afetivo.  

Como diz a literatura o estresse acumulativo nos ACS parece ter levado a um 

aumento constante do aparecimento de mais agravantes psicológicos tornando mais 

difícil o desempenhar de suas atividades e o relacionamento pessoal no seu 

ambiente de trabalho e fora dele se intensificando a cada fator novo e tornando-se 
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persistente, fazendo com que o nível de estresse do sujeito cresça. Portanto, um 

fator pode ter pouca importância quando analisado isoladamente, porém quando 

observado junto com outros fatores, pode tornar-se o estopim quando adicionado a 

um nível de estresse já alto.  

A síndrome de Burnout é uma realidade que merece especial atenção, 

cabendo a todos os ACS e profissionais envolvidos com este risco informar e alertar 

sobre as causas, sintomas e formas de abordagem para que não se torne uma 

epidemia silenciosa. 
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APÊNDICE A – Instrumento de Coleta de Dados 

 

Sigla do Nome (opcional): __________________ 

Idade: _______ Tempo no trabalho: _______ Quantas horas semanais: _____ 

Trabalho associado: (   ) Sim  (   ) Não   Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino  

Residência: (   ) Zona Urbana  (   ) Zona Rural 

Estado Civil: (   ) Solteira(o)  (   ) Casada(o)  (   ) Viúva(o)  (   ) Outros 

Afastado quanto tempo nos últimos 12 meses? _______ em dias 

 

1) Como você se sente emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no seu 

ambiente de trabalho? Comente sobre. 

2) Você tem a mesma força/garra para realizar seu trabalho comparado com o inicio da sua 

profissão? Comente sobre. 

3) Você ao longo dos anos de trabalho percebeu alguma mudança na sua personalidade? 

Comente sobre. 

4) Você sente sensibilidade com os problemas da população que você assiste? Comente 

sobre. 

5) Qual seu principal(s) sentimento(s) quando você pensa que precisa trabalhar ou quando 

você sai para o ambiente de trabalho? Comente sobre. 

6) Você se sente feliz/realizado com o seu trabalho? Comente sobre. 

7) Você se sente triste/deprimido na sua vida pessoal em decorrência dos problemas diários, 

inclusive dos problemas do trabalho? Comente sobe. 

8) Você acha que seu ambiente de trabalho lhe passa segurança? Ou se sente em risco? 

Justifique. 

9) Em relação a sua equipe de trabalho qual seu sentimento? Comente. 

10) Quais interferências na sua vida pessoal e social você em relação ao seu trabalho? 

Comente. 

11) Se sente esgotado no seu ambiente de trabalho? Comente.  

12) O tempo de afastamento tem envolvimento com seu emocional? Comente 
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS 

 

Entrevista com ACS Margarida 

Idade: 47anos 

 Residente: zona urbana 

Estado Civil: viúva 

 Tempo de Trabalho: 18 anos 

Carga Horaria: 40 horas semanais 

Tempo de Afastamento: 80 dias 

Sexo: Feminino 

 

1) Como você se sente emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no 

seu ambiente de trabalho? 

Atualmente eu me sinto mais estimulada a trabalhar nos últimos anos, mas, 

os acontecimentos de saúde foi que foi causando a falta do trabalho por essas 

questões de saúde. Eu tive problema de coluna recentemente e as dores no joelho e 

isso foram fazendo com que o estimulo fosse diminuindo pelas dores que venho 

sentindo, mas a questão do trabalho em si a população faz com que agente se senti 

mais motivada em função a trabalhar em pro a elas. Mas minha patologia esta 

associada ao trabalho exercido devido subir e descer muitas ladeiras, no inicio do 

meu serviço andei em estradas de terra, com dificuldades de acesso, agente não 

conseguia subir direito, não sabia os caminhos direitos, e tudo isso fazia com que 

dificulta-se , levei muitas quedas, talvez isso com a continuidade contribui-se muito. 

 

2) Você tem a mesma força/garra para realizar seu trabalho comparado com o 

inicio da sua profissão? 

Igual ao inicio não! Porque no inicio fomos muito estimulador agente tinha 

pessoas que trabalhava com agente que incentivava e estimulava, depois agente 

passou pra uma faze que estes elogios deixaram de existir, os números começaram 

a engolir o trabalho da gente, e agente começou a trabalhar em cima de números, e 

estes estímulos deixaram de existir , a gente só trabalha em cima de produção,ai o 

programa em si o trabalho em si agente ficou muito sobrecarregado por conta 

desses números. 
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3) Você ao longo dos anos de trabalho percebeu alguma mudança na sua 

personalidade? 

Sim, no inicio em passava mais tempo com as pessoas eu conversava mais 

conhecia cada pessoazinha da minha comunidade, as particularidades, agente tinha 

mais tempo pra conversar. Hoje em dia agente não tem mais esse tempo todo com 

eles por conta de varias coisas que agente precisa fazer ao mesmo tempo, varias 

atribuições que foram surgindo ao longo do tempo. 

 

4) Você sente sensibilidade com os problemas da população que você assiste?  

Com certeza! Eu mesma me sinto muito sensibilizada com todos os 

problemas que acontece agente tenta não levar pra vida da gente, separar, mas não 

consegue, porque é como si fizessem parte da família da gente. Se eles estão 

doentes ou passam por uma dificuldade agente como agente de saúde faz parte da 

família deles, ele tem uma liberdade e uma intimidade tão grande com agente que 

faz com que agente sentisse aquele mesmo problema, tentasse resolver, tentasse 

solucionar, mais às vezes agente esbarra com muita coisa que não consegue 

solucionar. Com o passar do tempo isso vem me afetando porque você fica 

querendo resolver as coisas e você não consegui ai você vai se frustrando, e tem 

coisas que poderiam ser resolvidas tão fácies que não são resolvidas e isso vai 

frustrando o profissional e fazendo com que agente fique meio triste, receoso, mas, 

agente procura fazer a parte da gente o melhor possível. 

 

5) Qual seu principal(s) sentimento(s) quando você pensa que precisa trabalhar 

ou quando você sai para o ambiente de trabalho? 

Que tem alguém lá na frente que precisa de mim e eu sou um elo que voo 

poder ajuda-lo de qualquer forma. Tantos eles podem ajudar como podemos ajudar 

eles também, agente cresce juntos com eles, agente aprende junto também com 

eles. A minha população é muito de pessoas idoso. Tem muita experiência de vida 

que as vezes agente aprende de mais e agente só não ajuda mais recebe muita 

coisa em troca só o carinho e atenção é muito gratificante trabalhar com eles. 

 

 

 

6) Você se sente feliz/realizado com o seu trabalho? 
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Em parte. Porque em relação a minha comunidade graças a DEUS não tenho 

problema eu me sinto realizada de mais. Em questão do trabalho em si eu acho que 

existe processo que vem acontecendo que faz com que agente não trabalhe com 

tanta qualidade com que agente precisava trabalhar. Então isso atropela as coisas 

que veio realmente o programa da saúde da família pra fazer na comunidade e veio 

pra melhoria, mas assim às vezes atropela muitas coisas. E faz com que agente se 

sinta desse jeito assim meio que desestimulado sem muita esperança ai der repente 

vem uma luz lá no fim do túnel agente se agarra a ela e tenta resolver as coisas da 

melhor maneira possível. Pelo menos como agente de saúde voo ate o final faço 

oque posso por minha comunidade. Quando disser assim não da é que desisto! 

 

7) Você se sente triste/deprimido na sua vida pessoal em decorrência dos 

problemas diários, inclusive dos problemas do trabalho? 

Os problemas do trabalho eles fazem parte da vida da gente, agente não 

pode dizer que agente separa vida do trabalho, vida do dia a dia da gente, é pra ser 

separado em caixinhas diferentes, mas agente não consegue separar. É uma 

pessoal só, é um sentimento só e de certa forma ele influencia muito.  

 

8) Você acha que seu ambiente de trabalho lhe passa segurança? Ou se sente em 

risco? 

Me sinto segura no meu ambiente de trabalho não me sinto em risco. A única 

questão é que a localização de onde eu trabalho a unidade de saúde é de difícil 

acesso e às vezes assim tem alguns riscos e agente poderia ter assim uma ronda 

uma segurança alguma coisa que agente se sentisse mais protegido quanto a 

equipe que esta lá dentro. Mas no dia a dia na comunidade não enfrento nem um 

problema. 

 

9) Em relação a sua equipe de trabalho qual seu sentimento? 

A equipe de trabalho assim tem seus altos e baixos, tem aquelas pessoas que 

todos os lugares tem que você se da bem outros não mas as vezes você precisa 

aceitar a opinião dos outros mesmo aquela não sendo a sua. No inicio eu batia muito 

de testa, eu ia muito de encontro a opinião dos outros brigava de mais e depois eu 

parei pensei e vi que aquilo ali só estava me trazendo prejuízos. Prejuízos contra a 

saúde, prejuízos contra a amizade em si, prejuízos contra o trabalho e eu vi que às 

vezes em certos momentos é melhor você calar e deixar que a opinião da maioria 
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prevaleça em bora que você veja que aquilo ali não vai da certo. Porque se você for 

falar você é a minoria não vai da certo. Embora quando não da certo eu sou daquela 

que chego la e digo não deu certo ta vendo eu falei. Esse calar deixa sentimento de 

angustia, eu fico angustiada às vezes não falar, mas se você tem um grupo de seis 

pessoas aonde quatro votam a favor de uma coisa e você se torna minoria não vai 

adiantar de muita coisa você fala mais quem vale é a maioria e fica difícil. Teve uma 

época que eu estava muito esgotada eu ia dormir cansada e acordava cansada 

foram duas fazes que eu passei na vida que fiquei desse jeito foi no inicio da 

unidades do PSF que passou pra PSF e agora no inicio da PMAQ da transição que 

foi feito pra fazer a informatização da PMAQ. Essas duas transições me deixaram 

dessa forma. È angustiada, principalmente agora com essa nova decisão da PMAQ 

que teve esse sistema de mudança me deixou muito angustiada porque tinha coisas 

que eu não sabia fazer, tinha coisas que eu queria aprender a fazer e não conseguia 

e ficava naquela expequitativa naquela ansiedade querendo fazer porque já estava 

acostumada a fazer tudo sem precisar de ajuda de ninguém e depois a partir desse 

momento em comecei a precisar de ajuda de um e de outro pra poder conseguir 

atingir o objetivo, então foram esse dois momentos que me deixaram desse jeito e 

quando você fica muito angustiada você fica ansiosa de mais isso afeta sua saúde e 

de certa forma você fica doente. Ao longo dos anos comecei a fazer uso de 

remédios controlados coisas que eu não fazia antes. Comecei a fazer uso de 

antidepressivo de remédio pra ansiedade e tudo isso eu não fazia antes. 

 

10) Quais interferências na sua vida pessoal e social você em relação ao seu 

trabalho? 

Olhe é como eu disse! No inicio da PMAQ eu me senti dessa forma uma eu 

não sabia mexer muito com computador, aliás, não sabia mexer de jeito nem um 

então isso realmente me deixou muito angustiada e afetou minha vida pessoal 

mesmo porque assim eu não tinha mais momento de lazer eu não tinha mais 

momento pra descansar porque quando chega na faze de ter que cadastrar aquelas 

famílias no computador teve dias de virar noite pra poder cadastrar então essa parte 

de descanso, de laser, de você sossegar um pouquinho pra poder trabalhar no outro 

dia não existia porque você tinha que emendar um dia com o outro pra poder você 

da conta do recado então foi ai acho que foi a partir dai que começou a grande bolha 

deu fazer uso diariamente dos medicamos.  
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11) Se sente esgotado no seu ambiente de trabalho? 

Um pouco. Você vai levando tudo pra sua vida pessoal é do seu dia a dia 

você não pode tirar. Uma coisa está totalmente interligada a outra. 

 

12) O tempo de afastamento tem envolvimento com seu emocional? 

Em parte sim. Esse problema também afetou pra meu afastamento, pois 

tenho também problema de asma e pressão e foram sendo afetados. Você vai 

levando tudo pra sua vida pessoal e acaba afetando sua saúde. 

 

Entrevista com ACS Rosa 

Idade: 44anos 

 Residente: zona urbana 

Estado Civil: solteira 

 Tempo de Trabalho: 19 anos 

Carga Horaria: 40 horas semanais 

Tempo de Afastamento: 425 dias 

Sexo: Feminino 

 

1) Como você se sente emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas 

no seu ambiente de trabalho? 

Ultimamente muito angustiante com muito medo muitas vezes eu senti a sensação 

de morte e queria fazer a minha atividade e não conseguia muito ansiosa, muito 

nervosa, sentia muitas dores. 

2) Você tem a mesma força/garra para realizar seu trabalho comparado com o 

inicio da sua profissão? 

De maneira alguma, muito diferente. 

3) Você ao longo dos anos de trabalho percebeu alguma mudança na sua 

personalidade? 

Percebi! Diante também do não reconhecimento das atividades da pressão no 

trabalho isso foi mudando a cada dia a minha atividade personalidade no trabalho. 

Fui me sentindo que as pessoas não se preocuva com o que eu estava sentindo só 
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com o que eu estava fazendo cobrava pra que eu fizesse pra quem estava se 

preocupando e não se preocupando com meu eu. 

 

4) Você sente sensibilidade com os problemas da população que você assiste? 

Muito! Muitas vezes eu trazia tudo pra mim pra casa isso também contribuiu 

muito com meu problema. 

 

5) Qual seu principal(s) sentimento(s) quando você pensa que precisa 

trabalhar ou quando você sai para o ambiente de trabalho? 

Vontade de executar o que eu fazia e ao mesmo tempo uma sensação de 

impotência por sentir que não voo conseguir. 

 

6) Você se sente feliz/realizado com o seu trabalho? 

Hoje mas não! Antes era muito satisfatório sair pra o ambiente de trabalho 

hoje em dia, mas não eu me sinto impotente tentando resolver os problemas deles, 

pois não consigo resolver nem os meus. 

 

7) Você se sente triste/deprimido na sua vida pessoal em decorrência dos 

problemas diários, inclusive dos problemas do trabalho? 

Sim, agora no lado pessoal não em relação à família ne, porque minha família 

,meus filhos ,meu marido tem me dado grande apoio. Mas isso traz pra família 

porque o problema lá fora eu trago pra casa e querendo ou não afeta o meu pessoal. 

 

8) Você acha que seu ambiente de trabalho lhe passa segurança? Ou se sente 

em risco? 

Não, de modo algum! Porque uma vez que agente se sente doente muitas 

vezes agente se sente só porque no ambiente de trabalho eu acredito que pra você 

se sentir seguro e apoiada tem que ter apoio da equipe, tem que ter apoio da 

gestão, tem que ter dos demais e agente não tem. O apoio que eu tenho é só da 

família dentro de casa. 

 

9) Em relação a sua equipe de trabalho qual seu sentimento? 

Bom, hoje existe uma equipe que mesmo eu estando de fora ainda procura 

saber alguma coisa que está querendo algumas pessoas se aproximar. Mais a 

equipe que eu trabalhei anterior era totalmente desprezível. A enfermeira mesmo 

não procurava saber como eu me sentia, eu fiquei afastada ela não ligava, ela não 
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procurava saber se eu estava melhor, a única coisa que ela perguntava era. Foi pra 

o medico? Volta quando? Só isso.  

 

10) Quais interferências na sua vida pessoal e social você vê em relação ao seu 

trabalho? 

É porque eu sem trabalhar no momento interfiro porque eu não estou em 

relação com as pessoas e não estou naquele dia a dia e às vezes eu sinto aquela 

vontade de voltar, tentar pra ver se eu consigo ter contato com o mundo e não 

consigo ai isso eu trago pra o meu pessoal e isso as vezes me angustia dias mais 

quando eu penso que eu voo ter que voltar eu não consigo levar em frente. 

 

11) Se sente esgotado no seu ambiente de trabalho? 

Muito! De mais, são muitas cobranças, muitos papeis, são coisas que 

inovaram que em minha opinião desnecessária e que são cobradas ai eu acho que 

isso não contribui pra que agente melhore. 

 

12) O tempo de afastamento tem envolvimento com seu emocional? 

Tem sim! Foi através dele que eu fui afastada, porque eu fiquei além da 

depressão com Síndrome do Pânico e angustia e outras coisas que o psiquiatra 

disse que eu tenho direito como lei no dia a dia por isso ele me afastou, esse 

problema ocasionou meu afastamento de tudo ate do meu filho que mora em recife 

faz três anos que ele mora lá e eu não tenho coragem de pegar um carro pra ir 

visitar ele, pra andar sozinha, pra ir à feira eu não tenho condições. 

 

 

 

Entrevista com ACS Angélica  

Idade: 49 anos 

 Residente: zona urbana 

Estado Civil: casada 

 Tempo de Trabalho: 18 anos 

Carga Horaria: 40 horas semanais 

Tempo de Afastamento: 60 dias 

Sexo: Feminino 
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1) Como você se sente emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no 

seu ambiente de trabalho? 

Eu me sinto cansada, doente cheia de problemas porque o agente de saúde 

hoje em dia todos eles estão doentes ou mentalmente ou fisicamente, eu mesma 

estou muito cansada já trabalhei muito por amor a minha comunidade hoje em dia 

eu trabalho porque necessito porque por minha vontade eu já teria entregado, eu já 

pensei varias vezes em entrar meu trabalho mais agente precisa e agente se sente 

injustiçado porque pra onde vai hoje em dia os médicos não tem mais do nem 

piedade de ninguém ai pronto fica assim agente é jogado pra lá pra cá o trabalhador 

brasileiro tem que trabalhar doente o trabalhador esta desvalorizado mesmo em 

todos os sentidos e como eu vivo muito doente mesmo é duas hernes de disco, bico 

de papagaio, artrose no joelho, fibromialgia, pressão alta, gastrite muita coisa então 

agente trabalha debilitado como também tenho outros colegas também que estão 

com problemas depressivos eu to chegando a esse ponto porque eu vivo angustiada 

mesmo eu choro ate com o vento. Alguém falar perto de mim qualquer coisa ate 

uma televisão que ligo um comercial eu to chorando ate com o vento. Eu faço meu 

trabalho porque minha comunidade precisa de mim mais eu to me arrastando no 

meu trabalho. 

 

2) Você tem a mesma força/garra para realizar seu trabalho comparado com o 

inicio da sua profissão 

De jeito nem um! 90% daquele vigor que eu tinha foram embora porque a 

idade vai chegando, as doenças e a pressão no trabalho. Assim eu digo direto a 

minha casa é um céu eu não tenho problema na minha casa, mais o âmbito do 

trabalho é cobrança, cobrança é isso que acaba com agente tira toda saúde mental 

e física da gente porque não querem saber se você ta doente, se ta precisando de 

alguma coisa o negocio é cobrar que tem que ser feito independente do que você 

esta sentindo e como você está. 

 

3) Você ao longo dos anos de trabalho percebeu alguma mudança na sua 

personalidade? 

Senti! Eu to agressiva, eu to deprimida, eu to de um jeito que eu não tenho 

aquele amor de falar com as pessoas quando chega uma pessoa na minha casa tem 

horas que meu marido fala o fia mais é pau as pessoas não tem hora pra chegar na 

sua casa tem dias que as seis da manhã já chegam. Realmente eu to muito 
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debilitada emocionalmente eu mudei totalmente do jeito que eu era. Eu era tranquila 

saia pra trabalhar aquela alegria, hoje em dia não. 

 

4) Você sente sensibilidade com os problemas da população que você assiste? 

Completamente! Eu tento ajudar do jeito que eu posso, ajudo mesmo minha 

comunidade. Apesar de estar doente eu to arrecadando alimento pras pessoas que 

passam necessidade oque eu posso fazer eu faço. O que eu posso fazer mesmo 

estando doente, debilitada, cansada eu faço pela minha comunidade. 

 

5) Qual seu principal(s) sentimento(s) quando você pensa que precisa trabalhar 

ou quando você sai para o ambiente de trabalho? 

Vontade de voltar e deitar. Eu saio já cansada, amanheço o dia já cansada. 

Não durmo bem à noite sentindo dores, insônia é de instante em instante tendo 

pesadelo muito atribulada pensando no que tem pra fazer no outro dia. Então já 

acordo cansada é uma fadiga e o corpo só pede cama que parece que eu perdi a 

força do corpo, como se o corpo estivesse debilitado ai eu me sinto assim saio já 

com vontade de voltar e me deitar. 

 

6) Você se sente feliz/realizado com o seu trabalho? 

Não, de jeito nem um! Porque agente é cobrado e a comunidade cobra 

agente. Além dos problemas da gente, agente fica preocupado com os problemas da 

comunidade. Hoje em dia falta medicamentos e outras coisas, os médicos não 

querem ter compromisso de dizer eu vou e tudo isso agente não vive realmente 

satisfeito não com o trabalho nem com as condições de vida salario pouco, então 

cada dia agente fica mais debilitado ainda. 

 

7) Você se sente triste/deprimido na sua vida pessoal em decorrência dos 

problemas diários, inclusive dos problemas do trabalho? 

Sim! Infelizmente tudo que eu trago é carga pra dentro de casa meu marido ta 

sobrecarregado com as coisas do trabalho dele e as que eu trago e jogo nas costas 

dele. Às vezes chego agressiva,chata,muito mal ele pode chegar perto de mim. Eu 

começo falar varias coisas ele diz. Parece que casei com a mulher de lampião. Eu já 

não o perdi porque ele me amasse, não fosse ele eu acho que eu já estava pelos 

hospícios porque ele me da toda força ele ta digitando meu JESUS porque quando 

eu chego perto do computador me da ânsia de vomito, a pressão sobe, ele que ta 
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me ajudando com tudo. Se não fosse o suporte da minha família eu só não 

conseguiria. Porque quando eu chego em casa meu filho fala mainha como você 

taignorante , no meu ambiente de trabalho eu tenho que me conter ai quando chego 

em casa to descarregando tudo na minha família. 

 

8) Você acha que seu ambiente de trabalho lhe passa segurança? Ou se sente em 

risco? 

Agente sempre corre riscos de algumas coisas. Você chega a casa vê alguma 

coisa errada qual é a lei agora? É você denunciar né? O idoso mal tratado é uma 

criança mal tratada tudo isso pra gente denunciar tem que denunciar é uma coisa 

que você corre risco porque você não pode calar mais no memento que denuncia 

você corre risco de uma facada, um tiro, um cachorro brabo na porta pra morder 

você eu mesma ia sendo mordida. Então tudo é risco que agente corre na 

comunidade. 

 

9) Em relação a sua equipe de trabalho qual seu sentimento? 

Minha equipe desse ano é uma equipe maravilhosa, minha enfermeira nesse 

PMAQ deu uma força, ficamos ate a noite, no sábado e tudo no remédio controlado 

e a secretaria só veio pra cobrar ate o chão que limpamos era pra ta mais limpo 

ainda. Nesse PMAQ ficamos mais agitados ainda é por isso que to mais agitada 

ainda. 

 

 

10) Quais interferências na sua vida pessoal e social você vê em relação ao seu 

trabalho? 

Como eu to dizendo eu to trazendo problema do trabalho pra dentro de casa 

não to sabendo dividir por conta dos meus problemas de saúde ta realmente 

atingindo minha família. No social agente que é agente de saúde não tem nem 

condições financeiras de ter um social de se divertir, se distrair. Não podemos nem 

viver social porque não temos condições financeiras de viver de distrair. 

 

11) Se sente esgotado no seu ambiente de trabalho? 

Esgotadíssima! Tem semana mesmo eu cheguei no posto aquela agitação de 

gente cada um querendo uma coisa juro a você eu disse eu vo sair porque eu to 

com aquela mesma vontade de chorar, tem hora que eu chego perto dos papeis da 
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vontade de rasgar, a vontade de da um grito no povo e sair pra rua. Dentro de PSF 

ainda é pior que fora. 

 

12) O tempo de afastamento tem envolvimento com seu emocional? 

No inicio não, agora sim. De um tempo desses pra cá to com o psicológico 

muito abalado mesmo, fazendo uso de medicações. Mim sinto uma pessoa 

ultimamente negativa com meu trabalho com vontade de entregar o trabalho. To 

ainda porque preciso ta muito difícil mesmo. 

 

Entrevista com ACS Florinda  

Idade: 55 anos 

Residente: zona urbana 

Estado Civil: casada 

Tempo de Trabalho: 19 anos 

Carga Horaria: 40 horas semanais 

Tempo de Afastamento: 105 dias 

Sexo: Feminino 

 

1) Como você se sente emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no 

seu ambiente de trabalho? 

Nas minhas visitas que eu fazia antes de esta afastada eu me sentia bem 

porque eu entro em contato com pessoas diferentes historias diferente e dentro do 

PSF eu me do com meus colegas de trabalho. Gosto de mais de lhe da com as 

pessoas. Pessoa que tem uma simplicidade diferente e agente às vezes se encaixa 

em historias daquela área onde agente trabalha. Gosto do meu trabalho mais 

atualmente está afastado por problemas do emocional, falecimento do meu filho, da 

minha mãe do meu pai, eu que sou a cabeça da minha casa então através disso eu 

tenho problemas psiquiátricos estou me cuidando só peço a DEUS que cuide de 

mim. 

 

2) Você tem a mesma força/garra para realizar seu trabalho comparado com o 

inicio da sua profissão? 

Com o inicio eu tenho! Porque hoje além de ter a modernidade de ter os 

computadores essas coisas colocar tudo no sistema isso dificultou bastante a minha 

vida, pois, eu não tenho condições financeiras de comprar um computador nem 
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colocar internet na minha casa, eu não tenho ajuda de ninguém eu sou separada do 

meu marido meus filhos tem suas vidas próprias não tem condições também de me 

ajudar ai dificultou muito a minha vida depois que entrou esse novo projeto de 

colocar todas as coisas no sistema, mas, como era antigamente eu era feliz e não 

sabia. 

 

3) Você ao longo dos anos de trabalho percebeu alguma mudança na sua 

personalidade? 

Não! A minha personalidade continua a mesma do jeito que eu trato o 

mendigo eu trato ate o PAPA, o homem mais rico que tiver no mundo pra mim todos 

nós somos iguais perante DEUS. Trato todo mundo bem apesar dos problemas que 

tenho. O povo ate diz que sou besta porque to doente de atestado e faço as coisas 

pra o povo faço de coração. 

 

4) Você sente sensibilidade com os problemas da população que você assiste? 

Mim sinto! Quando posso ajudar eu ajudo, se eu não puder ajudar eu tento 

encontrar alguém que possa ajudar. Quando eu não consigo ajudar eu fico muito 

triste então eu entrego totalmente ao dono de tudo o dono do impossível que é 

DEUS. 

 

5) Qual seu principal(s) sentimento(s) quando você pensa que precisa trabalhar 

ou quando você sai para o ambiente de trabalho? 

È ansiedade! Eu tenho muita ansiedade, sou muito ansiosa eu começo logo a 

tremer eu sou avexada, eu derrubo as coisas, eu faço tudo nas carreiras. Mais saio 

pra trabalhar que faço já a segunda casa eu melhoro e trabalho ate muitas horas 

não tenho horário pra sair. Pego ate 13:30 e a tarde não volto mais. 

 

6) Você se sente feliz/realizado com o seu trabalho? 

Atualmente eu me sinto! Porque eu cheguei ate agora apesar de todos os 

problemas que já passei na minha vida os fardos que já carreguei que eu ainda 

estou carregando eu me sinto uma pessoa vitoriosa apesar das minhas percas tanto 

em vida do meu marido a separação, a perca do meu filho em um acidente, a perca 

da minha mãe. Eu acredito que sou uma vitoriosa porque estou de pé DEUS não me 

deixou cair nem vai me deixar cair. Eu estou vencendo as barreiras e eu vo vencer 

as pessoas que tentam me derrubar não sabem elas que elas tentam me derrubar é 
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um degrau que elas estão fazendo pra eu subir mais tanto no trabalho 

principalmente no trabalho dentro do meu ambiente de trabalho não é na minha área 

de trabalho mais no ambiente de trabalho. 

 

7) Você se sente triste/deprimido na sua vida pessoal em decorrência dos 

problemas diários, inclusive dos problemas do trabalho? 

Mim sinto! Porque agente às vezes tira as pessoas pela aparência é onde 

agente se engana. Porque o olho de cada um no olhar da pessoa é onde a gente ver 

a alma da pessoa, eu me sinto triste porque eu nunca tive atrito, nunca tive conflito 

nem um dentro do da secretaria de saúde antes de existir PSF depois que existiu 

PSF eu nunca tive conflito nem um nem atrito nem um com colega de trabalho nem 

com pessoas da minha área, mas só que hoje depois que eu me afastei do meu 

trabalho eu estou vendo pessoas dentro do meu ambiente de trabalho que estão 

querendo me ver no chão mais não vão me ver porque eu tenho um DEUS grande 

na minha vida maior do que tudo que eu estou passando e do que todos é um DEUS 

que eu tenho na minha vida que eu sirvo e exalto a ele. 

8) Você acha que seu ambiente de trabalho lhe passa segurança? Ou se sente em 

risco? 

Eu me sinto em risco! Atualmente eu to me sentindo em risco. Antes eu tinha 

segurança, tem pessoas entre aspas que me passam segurança porque se 

preocupam comigo que ligam pra mim pra saber como estou isso pra mim é um 

gesto de carinho de amor eu tenho de agradecer essas pessoas agradeço a DEUS é 

ai onde você vê os amigos que você tem porque você acha que tem amigos mais só 

quem conhece seus amigos é DEUS e não você. 

 

9) Em relação a sua equipe de trabalho qual seu sentimento? 

Hoje acho um sentimento de tristeza! Não tenho magoa, não tenho raiva de 

ninguém, eu me sinto triste porque pessoas que eu abraçava pessoas eu não gosto 

de hipocrisia de mentira, sempre é a verdade eu fazia meu trabalho eu ia ate de 

madrugada pra no outro dia ta no birô da minha enfermeira, meus colegas 

precisando de ajuda eu ajudo mesmo hoje eu estando magoada triste por pessoas 

que eu abraçava com coração só que elas não abraçava com coração mais se 

precisar de mim hoje eu estou pra servir porque quem faz o mal a mim hoje eu 

retribuo com o bem. 
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10) Quais interferências na sua vida pessoal e social você vê em relação ao seu 

trabalho? 

Os problemas psiquiátricos que estou passando, porque eu não to podendo 

conciliar assim a minha vida pessoal com a vida do trabalho. É muita coisa 

principalmente dentro do meu trabalho hoje agora que tem pra gente fazer que eu 

não to podendo conciliar com minha vida pessoal, não tenho uma realização dentro 

do meu trabalho porque é muita coisa que chega pra gente fazer e o tempo é muito 

curto eu fico aquela pessoa desnorteada, pedindo a DEUS uma direção. Querer 

fazer meu trabalho e conciliar com minha vida porque também tenho vida.  

 

11) Se sente esgotado no seu ambiente de trabalho? 

To me sentindo esgotada! Atualmente eu estou me sentindo muito esgotada. 

Por conta do meu trabalho de muita coisa meus problemas psiquiátricos eu perdi 

oito quilos Por conta da ansiedade, tanto papel tanta coisa que eu vejo dentro do 

meu trabalho, da exigência ai eu mim sinto aquela pessoa pressionada porque eles 

me dão um prazo ai eu fico ansiosa começo a chorar entro em pânico tentando fazer 

porque eu sei fazer agora o negocio é o prazo que não dão ai eu fico desnorteada 

eu fico doidinha ai isso atingi minha vida pessoal a minha vida intelectual ate 

espiritualmente eu fico esgotadíssima eu me sinto esgotada. 

12) O tempo de afastamento tem envolvimento com seu emocional? 

Tem! Porque se eu to afastada porque eu tenho problemas psiquiátricos é 

emocional é problemas que eu não tenho condições de trabalhar. Como eu fui no 

PSF a minha enfermeira disse eu to vendo que você não tem condições de trabalhar 

volte pra seu psiquiatra que eu estou incapacitada de fazer a minha função isso ai ta 

um esgotamento físico, mental, espiritual mais eu tenho fé que eu vo vencer porque 

eu tenho um DEUS grande em minha vida. 

 

 

Entrevista com ACS Rafael 

Idade: 46anos 

 Residente: zona urbana 

Estado Civil: casado 

Tempo de Trabalho: 23 anos 

Carga Horaria: 40 horas semanais 

Tempo de Afastamento: 180 dias 
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Sexo: masculino 

 

1) Como você se sente emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no 

seu ambiente de trabalho? 

Emocionalmente cansado, estressado, esgotado, o esgotamento físico é 

grande. Estes dias afastado deu pra recuperar um pouco. 

 

2) Você tem a mesma força/garra para realizar seu trabalho comparado com o 

início da sua profissão? 

Não! Eu acho que já to chegando ao fim mesmo não tem mais como continuar 

porque assim, infelizmente tenho que continuar porque tenho que concluir meu 

tempo mais a força não é a mesma não. 

 

3) Você ao longo dos anos de trabalho percebeu alguma mudança na sua 

personalidade? 

Muitas! Muitas mudanças, com certeza. O comportamento da gente muda 

porque agente começa conviver com pessoas e junto a essas pessoas seus 

problemas e cada um, um maior e mais doloroso e cruel que o outro. Violência é 

fome uma serie de questões que mudam um pouco a nossa maneira de pensar e 

muda também o nosso comportamento inclusive comportamento pessoal. Agente 

acaba mudando porque agente passa conviver novas histórias na nossa vida e 

acaba se envolvendo com o problema das pessoas. É uma família agente passa ser 

um instrumento pra aquelas pessoas e elas pra gente ai começa esse entrosamento 

e nesse entrosamento agente acaba por se envolver. Mesmo que agente não queira 

que aja uma necessidade que aja só o nosso trabalho não é possível como agente 

comunitário de saúde, porque o agente comunitário de saúde é uma pessoa que 

adentra a casa das pessoas e que acaba vivendo os problemas pessoas das 

pessoas mesmo porque as pessoas não têm com quem conversar não tem com 

quem desabafar e agente acaba sendo esse instrumento. 

 

4) Você sente sensibilidade com os problemas da população que você assiste? 

Muito! Porque agente também somos seres humanos e como seres humanos 

que somos agentes acaba sofrendo o sofrimento do outro, é muito triste. 
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5) Qual seu principal(s) sentimento(s) quando você pensa que precisa trabalhar 

ou quando você sai para o ambiente de trabalho? 

Um sentimento de cansaço, de não querer mais ir, um desestimulo. Agente 

não tem um estimulo. Agente não se sente estimulado porque o sistema ele não nos 

oferece a recompensa por aquilo por mais que agente faça não há um retorno é 

sempre uma luta pra que a coisa aconteça. Como é uma situação social agente não 

tem como resolver todos os problemas sociais que existe na nossa sociedade 

inclusive dentro da nossa comunidade. Como agente mora na comunidade agente 

passa ser um instrumento importante naquela comunidade e também um 

instrumento de apoio tudo que ela quer ela vai à nossa casa e ela como sabe onde 

agente mora, agente mora naquela comunidade então agente passa a ser um lide 

comunitário e nessa liderança comunitária agente acaba vivendo uma situação de 

esgotamento mesmo. 

 

6) Você se sente feliz/realizado com o seu trabalho? 

Hoje mais não! 

7) Você se sente triste/deprimido na sua vida pessoal em decorrência dos 

problemas diários, inclusive dos problemas do trabalho? 

Triste, deprimido não seria o termo. Mais eu me sinto assim cansado por 

conta do trabalho. Dizem que trabalhar não é ruim. Eu não acho ruim trabalhar eu 

acho ruim viver à situação que estamos vivendo e não temos retorno pra da suporte 

aquilo que agente tem que assistir todos os dias então, isso não deprime mais 

entristece um pouco a vida da gente. 

 

8) Você acha que seu ambiente de trabalho lhe passa segurança? Ou se sente em 

risco? 

É risco constante porque nos deparamos com violência, agressões contra 

mulher, drogas, alcoolismo de alto grau e agente acaba se deparando com todo tipo 

de pessoas também com situações desagradável social eles acabam se envolvendo 

em situações de defesa muito grave. E é um trabalho de risco sim porque agente 

não sabe com que agente vai se deparar mesmo sendo uma pessoa conhecida 

mesmo sendo uma pessoa da comunidade mais agente não sabe como vai ta 

aquela pessoa na hora da abordagem.  

 

9) Em relação a sua equipe de trabalho qual seu sentimento? 
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Um sentimento de esgotamento de todos. Se você conversar com todos 

agentes de saúde se você pegar todos em coletividade você vai sair de lá 

perturbada porque a agitação o descontentamento o estresse ela é nítida a frente de 

todo agente comunitário de saúde. Então agente faz reuniões, as reuniões de 

organização nossa agente sente muito isso esse esgotamento, esse cansaço que é 

geral. 

10)  Quais interferências na sua vida pessoal e social você vê em relação ao seu 

trabalho? 

Todas! Agente não tem muito tempo pra nossa família porque a família passa 

ser outra ne agente tem a nossa família de dentro de casa e tem a família de dentro 

da comunidade que cobra muito mais que requer muito mais que pede muito mais 

que a família de casa. Então a nossa vida dentro de casa é meio fora do lugar por 

conta da necessidade de ta perto mais próximo da comunidade que agente trabalha 

e das pessoas que agente convive só quem sabe é quem ta convivendo porque 

quem ta de fora não imagina o quanto as pessoas precisam das outras e ai agente 

que ta dentro agente é o mais procurado porque é o refugio é a válvula de escape 

que as pessoas tem pra se sair daqueles problemas que eles conseguem adquirir 

pra si próprio. 

 

11)  Se sente esgotado no seu ambiente de trabalho? 

Muito! Todos agente de saúde se sente. Agente não se sente só esgotado 

como desestimulado porque chega o momento da gente não querer mais voltar. Eu 

por exemplo to agora de licença premio. Mas eu lhe digo que esses messes que eu 

estou afastado eu ainda sinto muito a necessidade de ta próximo porque mesmo 

afastado do trabalho eu moro na comunidade e todo mundo ainda acha que to no 

trabalho porque eu to afastado provisoriamente mais ainda não tem outro no local.ai 

agente sente muito com esse cansaço. Então é um esgotamento geral, um cansaço 

geral não tem como evitar isso.  

 

12)  O tempo de afastamento tem envolvimento com seu emocional? 

No momento não porque agora to afastado pra me aposentar. 
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ANEXO A – Carta de Anuência 
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ANEXO B – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Para maiores de 18 anos ou Emancipados - Resolução 466/12) 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa, 

Análise do surgimento de casos de Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários 

de Saúde da cidade de Limoeiro-PE , que está sob a responsabilidade do (a) 

pesquisador (a) Márcia Gabriela de Melo Cabral, Endereço: Rua José Joaquim 

Vieira., Nº23 .,Vila Mendes.,Limoeiro-PE.,CEP:55700-000., Telefone: (81) 99700-

0752., E-mail: marciagabicabral@hotmail.com., / e está sob a orientação de: 

Darlindo Ferreira de Lima., Rua Alto do Reservatório., S/n- Bela Vista., Vitória de 

Santo Antão –PE.,CEP: 55608-680.Telefone: (9 9774-7589)., E-mail 

(darlindo_ferreira@hotmail.com). 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe 

sejam compreensíveis, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que está lhe 

entrevistando e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, 

caso concorde com a realização do estudo pedimos que rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue 

e a outra ficará com o pesquisador responsável. 

Caso não concorde, não haverá penalização, bem como será possível retirar 

o consentimento a qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

A Síndrome de Burnout (SB), ou também conhecida como Síndrome do 

Esgotamento Profissional, pode ser compreendida como um fenômeno que acomete 

trabalhadores tornando-os muitas vezes incapacitados para o trabalho. Esses 

desenvolvem ao menos três características principais: exaustão emocional (o sujeito 

se sente esgotado com exacerbação pessimista); despersonalização 

(distanciamento emocional e/ou mudança de personalidade); e a não realização 

pessoal (o sujeito constantemente se negativa quanto as suas tarefas, acha que 

nada dá certo). 

mailto:marciagabicabral@hotmail.com
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Descrição da pesquisa: Os objetivos da pesquisa é Analisar a 

compreensão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) da Estratégia de Saúde da 

Família sobre o surgimento da ocorrência de possíveis casos de Síndrome de 

Burnout na cidade de Limoeiro-PE. Descrever o cenário atual de surgimento de 

casos da Síndrome de Burnout na cidade de Limoeiro-PE; Compreender as 

implicações da Síndrome de Burnout no desempenho do trabalho dos ACSs; Refletir 

sobre possíveis prevenções adotadas para o enfrentamento ao surgimento da 

Síndrome de Burnout. 

Riscos: Os riscos envolvidos na pesquisa são considerados mínimos na medida em 

que será um contato a partir de uma entrevista semi-estruturada, em ambiente 

seguro, respeitando as condições de sigilo e dignidade a pessoa humana. A 

entrevista dar-se-á com a seguinte pergunta disparadora: “Como você se sente 

emocionalmente nas suas atividades diárias realizadas no seu ambiente de 

trabalho?”. Em caso de alguma afetação emocional dos entrevistados haverá o 

devido encaminhamento para os serviços de assistência psicossocial (conforme 

carta de anuência em anexo). 

Benefícios: Os benefícios serão indiretos na medida em que os envolvidos na 

pesquisa terão maior conhecimento sobre o tema e de como se posicionar em 

termos de prevenção e promoção da saúde do trabalhador. 

 Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 

sobre a sua participação.  Os dados coletados nesta pesquisa que será através de 

entrevista, ficarão armazenados em computador pessoal, sob a responsabilidade do 

pesquisador e Orientador, no endereço (acima informado), pelo período de mínimo 5 

anos. 

Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta pesquisa, pois a 

aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua 

participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e 

alimentação).  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade 
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Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600 Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: 

cepccs@ufpe.br). 

 

(Assinatura do pesquisador) 
 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, 

abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter 

tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o 

pesquisador responsável, concordo em participar da pesquisa, Análise do 

surgimento de casos de Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de Saúde 

da cidade de Limoeiro-PEComo voluntário (a) fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento). 

               Local e data 

__________________  Impressão 

Assinatura do participante: 

_____________________________ 

 

 digital 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos 

sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em participar. (02 

testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

(opcional) 

 

  

   

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br



