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RESUMO 

 

A fadiga por compaixão é um fenômeno que tem sido manifestado e estudado em 

profissionais da área da saúde. O trabalho voluntário desenvolvido na área da saúde 

possibilita o contato com o sofrimento alheio e, nessa perspectiva o objetivo deste estudo 

foi analisar o fenômeno fadiga por compaixão em voluntários da área da saúde que 

trabalham na assistência a pessoas com problemas neurológicos e pessoas com câncer. Esta 

é uma pesquisa de natureza quanti-quali, do tipo exploratória-descritiva correlacional, 

composta por 20 participantes, voluntários na área da saúde, que trabalham em duas 

associações na região amazônica, de ambos os sexos, com média de idade de 50,75 anos 

(dp = 10,79). Os instrumentos utilizados foram o Professional Quality of Life Scale 

(ProQol-BR), um questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada. O 

estudo foi dividido em duas etapas, na primeira buscou-se a identificação da presença de 

fadiga/satisfação por compaixão nos 20 participantes com o ProQol-BR e, a partir dos 

resultados, partiu-se para a segunda etapa com a realização das entrevistas com 8 

participantes. Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) versão 21.0, onde se realizou a estatística descritiva na 

identificação das médias, da viabilidade dos fatores e a frequência e na estatística 

inferencial não-paramétrica para comparar os níveis de cada subscala foi utilizada a 

ANOVA de Friedman, para a correlação bivariada foi utilizado o Rô de Spearman e teste 

de Mann-Whitney na verificação de diferenças entre grupos nas subescalas. Para análise 

das entrevistas foi utilizada a análise de conteúdo temática de Bardin. Os resultados 

indicam na amostra níveis mais elevados de satisfação por compaixão (M = 4,36; DP = 

0,28) com média de 65,50. Entre os voluntários 55% apresentam níveis mais altos em 

satisfação por compaixão e 25% níveis mais baixos; 50% apresentam níveis mais altos de 

fadiga por compaixão e 25% níveis mais baixos. Evidenciaram-se diferenças significativas 

em relação à fadiga por compaixão com exercer trabalho remunerado (MD = 13,5; p = 

0,045) e o tempo de trabalho voluntário (MD = 19,2; p = 0,005). Verificou-se, ainda, que 

fadiga por compaixão se correlacionou negativamente com o tempo de trabalho voluntário 

(Rô = -0,54; p = 0,014). Os dados obtidos por meio das entrevistas indicaram a presença de 

seis categorias: aprendizado, espiritualidade, satisfação, altruísmo, compaixão e 

distanciamento emocional. Considera-se que entre os participantes há presença de fadiga 

por compaixão com elevados níveis de satisfação por compaixão e que compreender esse 

fenômeno em voluntários da área saúde possibilita o desenvolvimento de ações que visem à 

proteção da qualidade de vida dos voluntários que atuam não apenas na área da saúde, mas 

em qualquer atividade em contato com o sofrimento alheio. 

 

Palavras-chave: Trabalho voluntário. Fadiga por compaixão. Satisfação por compaixão. 

Área da saúde.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Compassion fatigue is a phenomenon that has been manifested and studied in healthcare 

professionals. The voluntary work developed in the health area allows contact with the 

suffering of others and, in this perspective, the objective of this study was to analyze the 

compassion fatigue phenomenon in health volunteers who work assisting people with 

neurological problems and people with cancer. This is a quanti-quali research, of the 

exploratory-descriptive correlational type, composed by 20 participants, volunteers in the 

health area, who work in two associations in the Amazon region, of both sexes, with an 

average age of 50.75 years (SD = 10.79). The instruments used were the Professional 

Quality of Life Scale (ProQol-BR), a sociodemographic questionnaire and a semi-

structured interview. The study was divided into two stages, in the first one it was sought to 

identify the presence of compassion fatigue / satisfaction in the 20 participants with 

ProQol-BR and, based on the results, it was proceeded to the second stage with the 

interviews with 8 participants. For data analysis, the statistical package SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) version 21.0 was used, in which descriptive statistics were 

performed to identify means, viability of factors and frequency and in non-parametric 

inferential statistics to compare the levels of each subscale, Friedman's ANOVA was used, 

for the bivariate correlation, Spearman's Rô and Mann-Whitney test were used to verify 

differences between groups in the subscales. For the analysis of the interviews, Bardin's 

thematic content analysis was used. The results indicate higher levels of compassion 

satisfaction in the sample (M = 4.36; SD = 0.28) with an average of 65.50. Among the 

volunteers, 55% present higher levels of compassion satisfaction and 25%, lower levels; 

50% present higher levels of compassion fatigue and 25%, lower levels. Significant 

differences were evidenced in relation to the compassion fatigue with exercising paid work 

(MD = 13.5; p = 0.045) and the time of voluntary work (MD = 19.2; p = 0.005). It was also 

found that compassion fatigue was negatively correlated with the time of voluntary work 

(Rô = -0.54; p = 0.014). The data obtained through the interviews indicated the presence of 

six categories: learning, spirituality, satisfaction, altruism, compassion and emotional 

distance. It is considered that among the participants there is presence of compassion 

fatigue with high levels of compassion satisfaction and that understanding this phenomenon 

in health volunteers allows the development of actions aimed at protecting the quality of 

life of volunteers who work not only in the health area, but in any activity in contact with 

the suffering of others. 

Keywords: Volunteer work. Compassion fatigue. Compassion satisfaction. Health area. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As pessoas que lidam com indivíduos enfermos, em risco eminente de morte ou que 

vivenciaram algum evento traumático podem ser afetadas, ao longo desse contato, pelo 

sofrimento alheio. A exposição a esta demanda pode gerar danos à saúde envolvendo 

fatores emocionais, psicológicos e até físicos, no desenvolvimento de quadros de estresse, 

ansiedade, depressão, síndrome de burnout ou fadiga por compaixão e assim ameaçando 

sua qualidade de vida de modo geral. 

Comumente essas manifestações são observadas em profissionais da área da saúde 

que atuam no atendimento a pacientes em situação de urgência e emergência (BARBOSA; 

SOUZA; MOREIRA, 2014) como médicos, enfermeiros, socorristas, mas também podem 

ser identificadas em outras profissões que se enquadram no termo “profissões de ajuda” e 

que prestam atendimento e estabelecem contato com pessoas em sofrimento, vítimas de 

algum tipo de violência, trauma ou desastre, como bombeiros, policiais, assistentes sociais, 

psicólogos, voluntários e cuidadores (LAGO; CODO, 2010; SANTOS, 2018). Dentre essas 

manifestações há um termo ainda pouco pesquisado (LAGO, 2008), a fadiga por 

compaixão e as pesquisas que analisam sua manifestação em geral investigam sua relação 

com profissionais da saúde (BORGES et al., 2019; FIGLEY, 1995; LAGO; CODO, 2010; 

ORTIZ, 2015; RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 2020). 

A fadiga por compaixão (FC) é denominada por alguns autores como síndrome 

(LAGO; CODO, 2010; SANTOS, 2018) e por outros como fenômeno (BOIÇAS, 2015; 

LAGO, 2013). Certamente, a ausência de concordância se deve à proximidade, por ela 

apresentada, com outras manifestações de sofrimento decorrentes do atendimento a quem 

sofre como a Síndrome de Burnout (BO), Estresse Traumático Secundário, 

Contratransferência, Traumatização Vicariante e Contágio Emocional (FIGLEY, 1995; 

LAGO, 2008, 2013; LAGO; CODO, 2010; SOUZA, 2015).  

De acordo com Figley (1995), a fadiga por compaixão é um estado experimentado 

por pessoas que trabalham com seres que sofrem (pessoas ou animais) e que pode gerar 

estresse em decorrência da traumatização e do sofrimento do outro. Contudo, para este 

autor, que é o responsável por tornar esse tema conhecido no meio científico (LAGO, 

2008), o termo FC é apenas um substituto do Transtorno de Estresse Traumático 

Secundário, também chamado por ele de estresse da compaixão, por considerar o ETS e FC 

como substitutos nominalmente.  
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Figley (1995) considera que os termos Estresse Traumático Secundário (ETS) e 

Transtorno do Estresse Traumático Secundário (TETS) descrevem o processo que 

vivenciam os profissionais e cuidadores, contudo os termos carregam em si um rótulo 

negativo e considera mais “amigável” (FIGLEY, 1995, p. 14) o termo Fadiga por 

Compaixão. Deste modo, compreende-se que para o autor o termo é usado como uma 

nomeação mais amistosa para o estresse traumático, seja de ordem primária ou secundária. 

Outras pesquisas têm sido realizadas na busca da compreensão deste tema, logo 

naturalmente outras formas de compreensão vão se desenvolvendo. Lago (2013) e Lago e 

Codo (2010), que analisaram as definições de ETS e TETS, consideram que eles são 

distintos da FC, como é possível verificar no trecho a seguir: 

 

Segundo a análise realizada pelos autores, a definição de TETS é 

semelhante à definição de TEPT, pois ambas são definidas por meio de 

uma sintomatologia que tem como evento eliciador a vivência de um 

acontecimento incomum, de um acontecimento notoriamente gerador de 

grande tensão para qualquer pessoa. A diferença reside no fato de que na 

descrição da sintomatologia TEPT trata-se de vivências em primeira 

pessoa e na descrição da sintomatologia de TETS de experiências em 

terceira pessoa. (LAGO, 2013, p. 76). 

 

Conforme Lago e Codo (2010), fenomenologicamente, a FC se distingue do ETS e 

do TETS por considerarem que se apresenta em diversos contextos e por meio da 

ocorrência de vários eventos considerados crônicos, diferente da traumatização que tem sua 

ocorrência descrita como um “evento único e agudo” (LAGO, 2013, p.78). 

Para Boiças (2015, p. 15),  

 

[...] a fadiga por compaixão é caraterizada como um fenômeno de 
exaustão biológica, psicológica e social, que por sua vez está ligada à 

compaixão, como forma de suportar o sofrimento e a preocupação 

empática do profissional.  

 

Embora não seja considerada uma patologia, pois não consta nos manuais de 

diagnóstico e classificação de doenças, a fadiga por compaixão pode sinalizar um 

desequilíbrio na qualidade de vida do profissional, cuidador ou voluntário que atua na área 

da saúde. Ela é caracterizada por um processo de esgotamento vivenciado por quem tem 

cuidado com o outro, devido ao excesso de compaixão despendida mediante a preocupação 

e o cuidado propriamente dito (BARBOSA; SOUZA; MOREIRA, 2014; LAGO; CODO, 

2010). Os estudiosos sobre a FC indicam que existe um custo no cuidar do outro que leva a 
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um desgaste emocional pela assistência prestada a quem sofre (FIGLEY, 1995; LAGO, 

2008). 

Nesta perspectiva, considera-se possível a ocorrência e/ou manifestação da fadiga 

por compaixão em voluntários que atuam na área da saúde, por estarem expostos ao cenário 

de dor e sofrimento alheio e utilizarem a empatia e a compaixão ao se relacionarem com as 

pessoas em condições adversas, nas atividades desenvolvidas pelo voluntariado (CRIPPA; 

ISIDORO; FEIJÓ, 2014; MONIZ; ARAÚJO, 2006). A presença de voluntários em 

instituições de saúde tem sido considerada como fator positivo, contribuindo para um 

trabalho mais humanizado (NOGUEIRA-MARTINS; BERCUSA; SIQUEIRA, 2010; 

TEODÓSIO, 2002), logo, acredita-se na pertinência deste estudo englobando as duas 

temáticas.  

Para isso, foram escolhidas duas associações da região amazônica que desenvolvem 

trabalhos na área da saúde, e utilizam o trabalho voluntário para o desenvolvimento de suas 

ações. Uma associação realiza atendimento no campo da reabilitação a pessoas com 

problemas neurológicos e outra presta atendimento a pessoas em tratamento ambulatorial 

e/ou hospitalar com câncer. 

As associações sem fins lucrativos fazem parte do chamado terceiro setor, que é o 

termo utilizado para designar as Organizações Não Governamentais (ONGs), que 

atualmente são denominadas de Organizações da Sociedade Civil, de acordo com a Lei nº 

13.204, de 14 de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015). Estas organizações prestam serviços 

públicos, de diferentes naturezas em áreas como educação, assistência social, saúde, meio 

ambiente, entre outras, em geral, no intuito de prestar auxílio às camadas menos 

favorecidas da sociedade (SOUZA; MEDEIROS, 2012).  

Segundo Landim (2002), tais organizações formam uma categoria que nasce da 

construção social com definição imprecisa de diversas significações, pois se enquadram em 

ações, movimentos e ideologias diversas compostas por pessoas que representam minorias, 

grupos sociais e comunidades. 

Compreender se há manifestação de fadiga por compaixão e identificar sua 

manifestação em qualquer grupo, seja de profissionais ou voluntários, serve como 

identificação preventiva que pode nortear uma reflexão sobre formas de enfrentamento, no 

que diz respeito à prevenção do fenômeno e elaboração de estratégias a fim de contribuição 

efetiva para a saúde mental de quem está sujeito à manifestação da FC, tendo como foco 

uma melhor qualidade de vida (BARBOSA; SOUZA; MOREIRA, 2014; SANTOS, 2018; 

CAMPOS-VIDAL; CARDONA-CARDONA; CUARTERO-CASTAÑER, 2017). Este não 
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é o objetivo desta pesquisa, mas os seus resultados podem fornecer subsídios importantes e 

servir como elemento para o desenvolvimento de projetos e ações por outros pesquisadores 

e profissionais que se interessam pelo tema. 

Nesta perspectiva, esta dissertação teve como objetivo geral analisar o fenômeno 

fadiga por compaixão em voluntários da área da saúde que trabalham na assistência a 

pessoas com problemas neurológicos e pessoas com câncer, e como objetivos específicos 

identificar se há presença de fadiga por compaixão e/ou satisfação por compaixão e analisar 

os efeitos desta compaixão nos voluntários pesquisados. Para uma compreensão 

panorâmica do estudo, o trabalho foi dividido em cinco seções, sendo as duas primeiras de 

discussão teórica das temáticas.  

Na primeira, disserta-se acerca da fadiga por compaixão e da satisfação por 

compaixão, que são temas que vêm crescendo entre as pesquisas e publicações científicas 

(LAGO, 2013). Nesta seção, são apresentados os conceitos discutidos na literatura, os 

principais autores e as contribuições das pesquisas já realizadas sobre os temas, bem como 

a estreita relação entre fadiga por compaixão/satisfação por compaixão com a empatia e a 

compaixão. 

Já na segunda seção, é apresentada uma revisão teórica sobre o terceiro setor e o 

trabalho voluntário, apresentam-se ainda suas definições e se discute a atuação das 

organizações e do voluntariado especificamente na área da saúde. O voluntariado tem 

crescido no mundo todo e vem sendo discutido em diversas áreas acadêmicas tanto o seu 

potencial quanto as críticas à sua realização (GIACOMINI-FILHO; ALMEIDA, 2016; 

MONTAÑO, 2010). 

Na terceira seção é descrito o procedimento metodológico que foi adotado no estudo 

empírico, bem como são apresentados os procedimentos utilizados em cada etapa do 

estudo. Na quarta seção são apresentados os resultados aos quais este estudo chegou, bem 

como a discussão realizada entre os conceitos norteadores e a análise dos dados.  E por fim, 

apresentam-se as considerações finais que engloba o alcance da pesquisa, suas limitações e 

sugestões para novos estudos sobre o tema. 
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2 FADIGA POR COMPAIXÃO  

 

Nesta seção será discutida a conceituação da fadiga por compaixão, da satisfação por 

compaixão e os principais elementos que estão relacionados com sua essência e 

manifestação, como a empatia e a compaixão. Do mesmo modo, com o objetivo de 

identificar as produções científicas disponíveis na literatura nacional e internacional, 

publicadas entre 2010 e 2020 sobre fadiga por compaixão e satisfação por compaixão na 

área da saúde, foi realizada uma revisão de literatura, a qual será apresentada nesta seção.  

A introdução do termo fadiga por compaixão é geralmente creditada a Carla Joinson 

(1992) em um artigo sobre um tipo especial de burnout experimentado por enfermeiros no 

setor de emergência. No entanto, este termo apareceu mais cedo em um periódico intitulado 

New Zealand General Practice, em fevereiro de 1990, descrevendo o esgotamento 

emocional que pode ser experimentado pelos médicos (HUGGARD; HUGGARD, 2008). 

Na pesquisa de Joinson (1992), a fadiga por compaixão aparece como um tipo de burnout 

que afeta pessoas envolvidas com profissões de cuidado, logo está diretamente relacionada 

a um grupo específico de profissionais. De acordo com Lago (2013), tal como o termo 

burnout, o termo fadiga por compaixão surge antes do conceito, ou seja, a expressão fadiga 

por compaixão surge no meio acadêmico como constructo que afeta a qualidade de vida de 

profissionais da área da saúde, e alguns instrumentos vão sendo desenvolvidos e validados, 

antes que o fenômeno fosse totalmente compreendido e conceituado. 

Figley (1995) foi um dos pesquisadores que passou a usar o termo, porém como 

sendo decorrência do estresse traumático secundário, gerando assim o que ele denominou 

de estresse por compaixão que se dá por um processo gradual resultante do contato de 

profissionais com pessoas traumatizadas que necessitam de ajuda ou do desejo de ajudar 

alguém que sofre. 

Ainda de acordo com Figley (1995), a fadiga por compaixão seria um subproduto 

do transtorno de estresse traumático secundário por acreditar que as pessoas expostas a um 

evento traumático são afetadas pelos estressores primários, enquanto os profissionais que 

prestam atendimento pelos estressores secundários. Embora Figley (1995) insista na 

similaridade entre os dois, ele prefere a utilização do termo fadiga por compaixão por 

considerá-lo com uma menor associação ao patológico e, por acreditar que a fadiga por 

compaixão é provocada pelos sentimentos de empatia e compaixão decorrentes do estresse 

sentido por quem ajuda ou deseja ajudar, ao qual ele denominou de estresse por compaixão.  

Figley (1995, p. 12, tradução nossa) caracteriza o fenômeno do seguinte modo: 
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[...] STS (estresse por compaixão) pode emergir repentinamente com 
pouco aviso. Além de um início mais rápido dos sintomas, com STS, ao 

contrário do burnout, há uma sensação de desamparo e confusão e uma 

sensação de isolamento dos apoiadores; os sintomas são frequentemente 

desconectados de causas reais, e ainda há uma taxa de recuperação mais 
rápida.1 

 

De acordo com Lago e Codo (2010), a FC não equivale ao ETS e, se observada da 

perspectiva etiológica, a distinção está em dois pontos: primeiro que a FC ocorre em 

profissões que prestam atendimento de ajuda ou socorro na área da saúde (LAGO, 2013) e 

segundo que o sofrimento provocado é gerado pela empatia sentida e por consequência a 

compaixão dispendida, o que não necessariamente ocorre em um quadro de ETS.  

À vista disso, esses são elementos (empatia e compaixão) presentes e essenciais 

para a instalação de um quadro de exaustão crônica e fadiga fisiológica devido à exposição 

contínua e gradual a estímulos específicos ligados ao sofrimento e à dor alheia. Essa 

vivência gera um esgotamento decorrente do constante contato com vítimas que, por sua 

vez, ocasiona episódios de estresse pela compaixão sentida, acarretando uma variedade de 

manifestações sintomáticas que guardam semelhança com outros quadros de adoecimento 

como estado de tensão e mudanças cognitivas frente à dor. Esta proposta conceitual, 

desenvolvida por Lago e Codo (2010), será utilizada como diretriz neste trabalho.  

Ainda de acordo com Lago e Codo (2010, p. 183), a FC não se instala apenas pela 

mera exposição prolongada ao sofrimento alheio como se observa no seguinte fragmento:  

 

[...] a Fadiga por Compaixão estabelece-se quando o sujeito compadecido 
tem seus recursos exauridos na tentativa, ou nas sucessivas tentativas de 

intervir na dor alheia, eu quando o sujeito se vê impedido ou 

sucessivamente impossibilitado de ajudar.   

 

Os profissionais que prestam atendimento a pessoas que sofrem e/ou necessitam de 

cuidados imediatos (médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, entre outros), estão 

expostos à fadiga por compaixão, porém, de acordo com a literatura também é possível 

identificar esse processo em profissionais que atendem pessoas em situação de crise e/ou 

trauma como psicólogos, advogados, padres, assistentes sociais, funcionários da defesa 

civil e professores (ARAÚJO; VASQUES-MENEZES, 2018; BARBOSA; SOUZA; 

MOREIRA, 2014; LAGO; CODO, 2010). Pesquisas recentes indicam que profissionais da 

                                                             
1 [...] STS (compassion stress) can emerge suddenly with little warning. In addition to a more rapid onset of 

symptoms, with STS, in contrast to burnout, there is a sense of helplessness and confusion, and a sense of 

isolation from supporters; the symptoms are often disconnected from real causes, and yet there is a faster 

recovery rate. (FIGLEY, 1995, p. 12). 
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assistência social que necessitam exercitar a capacidade empática também estão vulneráveis 

e corroboram a compaixão como elemento que deve se fazer presente nestes profissionais 

(CAMPOS-VIDAL; CARDONA-CARDONA; CUARTERO-CASTAÑER, 2017). 

De acordo com Rogers (1997), toda relação de ajuda exige um grau de 

disponibilidade interior do sujeito para com seu cliente e indica que é essencial para isso 

uma conduta transparente para consigo e para com o outro em relação às emoções. Nesse 

sentido, a vivência desta relação pode ser a porta de entrada para o contágio emocional 

(LAGO, 2013), por meio da identificação empática (FONTGALLAND; MOREIRA; 

MELO, 2018), ou seja, os sentimentos de quem sofre são percebidos pelo interlocutor, 

porém não são vivenciados. 

As chamadas profissões de ajuda são as mais relacionadas em pesquisas sobre 

fadiga por compaixão (BARBOSA; SOUZA; MOREIRA, 2014; LAGO; CODO, 2010; 

SOUZA, 2015) e, por isso, a revisão de literatura recaiu sobre publicações na área da saúde, 

por se tratar de profissões de ajuda. Esta revisão tinha como objetivo inicial identificar a 

existência de pesquisas com voluntários na área da saúde que investigavam a manifestação 

de FC e SC, mas dada a dificuldade de se encontrar trabalhos realizados com voluntários 

como participantes, teve que ser ampliada para incluir profissionais da área da saúde. 

A realização da revisão de literatura se deu em bases de dados nacionais e 

internacionais no período compreendido entre 2010 e 2020, a saber: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) e a Database in the area 

of psychology (PsycINFO) .  

As palavras-chave foram “fadiga por compaixão”, “satisfação por compaixão” e 

suas correspondentes em espanhol, “fatiga por compasión”; “satisfacción por compasión”, 

e em inglês, “compassion fatigue”, “satisfaction from compassion”. Na base de dados 

PsycINFO apenas foram utilizadas as palavras-chave em inglês, “compassion fatigue”, 

“satisfaction from compassion”. 

Os critérios de inclusão adotados foram: acesso aos artigos publicados em 

periódicos nacionais e internacionais, disponíveis na íntegra nos idiomas português, 

espanhol e inglês e na forma online, publicados no período de 2010 e 2020, artigos com 

foco de estudo na área da saúde. Como critérios de exclusão: artigos de revisão ou de 

reflexão, trabalhos apresentados em congresso, teses e dissertações. 

A partir do levantamento nas bases de dados, no período de julho a agosto de 2020, 

foram encontrados 190 artigos, distribuídos da seguinte maneira: 72 no LILACS, 48 no 
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SciELO, 6 no PePSIC e 64 no PsycINFO. Após a leitura dos títulos e resumos dos artigos e 

a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 42 artigos, sendo 7 na 

base LILACS, 8 na SciELO e 27 na PsycINFO que atendiam ao objetivo proposto. 

Diante do exposto partimos para a discussão sobre como se caracteriza e se 

manifesta a fadiga por compaixão e a estreita relação deste fenômeno com outros dois 

conceitos: a empatia e a compaixão. 

 

2.1 Discutindo a Fadiga por compaixão   

 

Figley (1995, p. 1) ao discutir a fadiga por compaixão em seu livro Compassion 

Fatigue: coping with secondary traumatic stress disorder in those wo trat the traumatized 

diz que “Há um custo para cuidar.”2 E, ajudar a alguém que sofre tem implicações na 

própria saúde do profissional (FIGLEY, 1995). 

Para Stamm (2010), a FC é uma síndrome que afeta a qualidade de vida, em 

profissões que prestam atendimento de ajuda ou socorro (LAGO, 2013), estando a FC 

relacionada aos aspectos negativos dos profissionais que prestam ajuda às pessoas que 

experimentam estresse traumático e sofrimento e a SC aos aspectos positivos gerados pelo 

trabalho de ajuda às pessoas em sofrimento e ao sentimento de que, com o trabalho, podem 

fazer diferença. A FC afeta, de forma biopsicossocial, a vida dos sujeitos que estão 

envolvidos com situações de ajuda frente à dor, sofrimento, risco de morte ou eventos 

traumáticos, seja de modo ativo ou passivo, e tendo como elemento principal a compaixão 

(AGUERRE, 2016; MÉNDEZ, 2015; ORTIZ, 2015).  

É na tentativa de se proteger da dor do outro que o sujeito desenvolve estratégias 

para lidar com o dilema de um atendimento humanizado e, ao mesmo tempo, manter 

controle emocional para lidar com outras ocorrências de dor e sofrimento em sua prática 

profissional (LAGO; CODO, 2010). Para Campos-Vidal et al. (2014), a FC é uma via de 

mão dupla: necessária para uma boa prática profissional, ou seja, uma prática humanizada, 

atenta, cordial, e perigosa, caso não seja equilibrada com formas de enfrentamento como 

autocuidado emocional, autoconhecimento e apoio adequado da instituição onde é realizado 

o trabalho (OLIVER; ALBORNOZ; LÓPEZ, 2011). 

Embora haja um reflexo positivo, a presença de comportamentos pró-sociais que 

são baseados em um desejo de ajudar, ativo nas profissões de ajuda, podem gerar 

                                                             
2 “There is a cost to caring.” (FIGLEY, 1995, p. 1). 
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esgotamento e sofrimento com apresentação de sintomas muito similares ao BO e ao ETS 

(BARBOSA; SOUZA, MOREIRA, 2014; LAGO, 2008). Figley (1995) aponta quatros 

fatores como favoráveis à manifestação da fadiga por compaixão em profissionais de ajuda, 

que são: a empatia para ajudar pessoas vítimas de traumas ou em sofrimento;  o fato de a 

maioria dos profissionais terem vivido ou presenciado algum evento traumático em suas 

vidas; o relato dos sujeitos atendidos trazerem à tona o trauma não resolvido dos 

profissionais;  o atendimento a crianças vitimizadas ou em situação de vulnerabilidade. 

Para Lago e Codo (2010), a FC não deve ser resumida apenas à esfera fisiológica 

como a manifestação de tensão frente ao sofrimento alheio nem à esfera cognitiva, pois 

acreditam que ela é a soma destes dois elementos e por vezes até discrepantes.  

 
Portanto, Fadiga por Compaixão não se resume à fadiga fisiológica 

decorrente do constante estado de tensão resultante de ser exposto ao 

sofrimento alheio. Da mesma forma como que a Fadiga por Compaixão 
não se refere apenas às mudanças cognitivas e simbólicas decorrentes da 

exposição à dor e ao sofrimento. Ela é as duas coisas, juntas integradas e, 

muitas vezes, contraditórias (LAGO; CODO, 2010, p. 186). 

 

Os estudiosos sobre o tema indicam que a FC pode gerar um desequilíbrio na área 

física, psicológica, comportamental e social (ACINAS, 2012; BOIÇAS, 2015; FIGLEY, 

1995; LAGO, 2013; MÉNDEZ, 2015) e podem reunir manifestações sintomatológicas 

multidimensionais de diversas naturezas. Como por exemplo, na área fisiológica podem ser 

citados: tensão muscular, dores sem causa clínica, cansaço, recuperação física lenta. Na 

área emocional: apatia, tristeza, culpa, nervosismo, irritabilidade e instabilidade. Na área 

cognitiva: baixa capacidade de sentir compaixão, atenção e concentração diminuídas, 

pensamentos e imagens associadas à vivência de sofrimento do outro e distúrbios do sono. 

Na área espiritual: perda de interesse, diminuição da consciência espiritual e 

questionamento de crenças pessoais e por fim, na área social e laboral podemos citar: baixo 

desempenho, indiferença, incapacidade de se conectar com a dor alheia e incapacidade de 

descansar e aproveitar momentos de lazer (ACINAS, 2012; MÉNDEZ, 2015). 

Certamente, ao refletir sobre a caracterização sintomática da FC o leitor observa a 

similaridade, já pontuada, que ela apresenta com outros estados de adoecimento, mas como 

já foi dito o que diferencia a FC das outras manifestações de adoecimento relacionadas ao 

trabalho é a presença da empatia e da compaixão. Outra característica singular é o outro 

lado deste fenômeno, a SC que gera bem-estar e prazer pelo trabalho realizado. E é sobre 

isso que discorreremos no tópico seguinte. 
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2.2 Satisfação por compaixão 

 

O trabalho ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas, logo sentir-se bem com 

a função que desempenha pode contribuir para o bem-estar biopsicossocial do sujeito 

(MANUELITO, 2016). Nem sempre o trabalho resulta em manifestações dolorosas e 

desagradáveis. Por vezes, as atividades exercidas podem gerar sentimentos agradáveis e de 

realização e de certo modo, podem vir a produzir benefícios para o organismo (LAGO, 

2008).  

Contudo, sentir prazer no trabalho envolve mais do que a capacidade de estabelecer 

vínculo empático e concretizar a ajuda. Em sua pesquisa com profissionais que prestam 

atendimento pré-hospitalar Manuelito (2016), indica que há dois eixos preditores de 

satisfação no trabalho, sendo o primeiro o suporte organizacional e o segundo a igualdade 

entre as expectativas, as atividades realizadas e a possibilidade de promoção na carreira. 

Ainda, segundo a autora, também há dois fatores relevantes referentes ao profissional que 

podem favorecer o sentimento de satisfação, sendo um cognitivo (atitudes e 

comportamentos) e o outro emocional (emoções e sentimentos). 

Com os profissionais da saúde, e neste contexto pode-se incluir voluntários e 

cuidadores que atuam na área, a atuação não se resume só a uma escolha profissional essas 

pessoas se sentem vocacionados, por assim dizer, às práticas relacionadas à ajuda 

(AGUERRE, 2016). Outro ponto relevante discutido por Lago (2008) é em relação ao 

processo de profissionalização da saúde que, por longo período, teve relação com o divino e 

segundo o autor essa relação deixou seu resquício no sentimento de onipotência relacionado 

a vencer a doença e salvar vidas e que, antagonicamente, quando não obtém sucesso se 

remete ao sentimento de impotência, à dor provocada pela impotência frente ao 

imponderável, ao imprevisível. Certamente, esta discussão se dá no nível simbólico, visto 

que esses sentimentos também se relacionam com o imaginário social.  

 

Com o surgimento da prática laica desprovida de todos os significados 
religiosos, o morrer também toma outro significado. Agora há um 

profissional, uma missão, um dever e é pago para isso. Agora a morte 

representa o fracasso, a derrota de um profissional que falhou no seu 
dever de salvar a vida de alguém (LAGO, 2008, p. 61). 

 

Embora tenha relevância esta temática não será discutida neste trabalho, mas 

recomenda-se a leitura do capítulo destinado à morte e ao sofrimento humano no trabalho 
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de Lago (2008). Como a área da saúde está ligada ao ideal “salvador” de ajuda/socorro os 

profissionais são formados levando em conta esse ideal. Para Moraes (2019), uma ação de 

ajuda por si só, ou na condição de troca, torna-se uma ação vazia, e ao incrementá-la com o 

sentimento de compaixão gera em si um sentido para a ação. 

De acordo com Lago e Codo (2010, p. 187), a satisfação em ajudar ou prestar 

auxílio a alguém em sofrimento só pode ser sentida pelo ser humano, conforme pode ser 

observado na seguinte passagem: “O alívio de não presenciar o sofrimento alheio é o que 

sente os animais, já a satisfação de ajudar alguém que está sofrendo, só pode ser sentida por 

um humano.”  

O envolvimento com o processo de ajuda pode ser gratificante pelo fato de as 

profissões de ajuda terem um caráter altruísta e promover a SC, que é desencadeada por 

sentimentos de prazer e satisfação decorrentes da empatia e compaixão desenvolvidas em 

relação ao outro. Ocorre quando o profissional do cuidado encontra o prazer e bem-estar ao 

aliviar o sofrimento do outro (BARBOSA; SOUSA; MOREIRA, 2014; LAGO, 2013; 

STAMM, 2010). 

Stamm (2010) considera que a satisfação por compaixão engloba os aspectos 

positivos de ajudar alguém e foi ela a responsável por incluir, na década de 1990, a 

pontuação 0 (zero) como um item da escala de FC para se referir à SC como item no 

autoteste de FC desenvolvido por ela e Figley (1995). A partir daí, a escala foi nomeada de 

Escala de Qualidade de Vida Profissional (ProQol) e traduzida para mais de 10 idiomas. No 

manual a autora conceitua a SC como sendo o prazer sentido por quem faz o bem por meio 

do seu trabalho e indica que este sentimento pode contribuir para uma boa relação entre o 

sujeito e seus pares, entre o sujeito e seu ambiente de trabalho e até em sociedade.  

Alguns autores (AGUERRE, 2016; STAMM, 2010; CAMPOS-VIDAL; 

CARDONA-CARDONA; CUARTERO-CASTAÑER, 2017) afirmam que a SC pode ser 

preditora de equilíbrio e qualidade de vida, pois ela pode atuar como moderadora da FC, ou 

seja, a presença da SC não inibe a FC, mas diminui a sua presença. Na literatura discute-se 

que não é possível prevenir a fadiga por compaixão, mas que é possível realizar 

investimentos, por assim dizer, em atitudes mais positivas e proativas em relação ao 

cuidado de si e na ampliação dos sentimentos produzidos pela SC e nisso podem ser 

incluídos os cuidados institucionais, pessoais e sociais. Para Lago (2013), a satisfação por 

compaixão não atua apenas como fator de proteção, ela tem um papel de promover a 

restauração emocional do indivíduo, no sentido de manter o equilíbrio balanceando os 

sentimentos positivos e negativos relacionados à atividade de ajuda. 
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De acordo com Campos-Vidal, Cardona-Cardona e Cuartero-Castañer (2017), a 

conexão emocional é uma parte necessária para o bom desenvolvimento de um trabalho no 

qual se lida com pessoas, principalmente em profissões de ajuda. Mesmo considerando que 

pode ser perigoso e gerar consequências negativas ao profissional, acreditam ser um fator 

importante para o bom desenvolvimento de habilidades e competências ligadas à 

capacidade empática de se conectar com o outro. Possivelmente, o desenrolar de uma 

relação efetiva de ajuda pode gerar sentimentos positivos e, por consequência, a satisfação.  

Oliver, Albornoz e López (2011, p. 62, grifo dos autores) em seu trabalho sobre 

autocuidado de profissionais que atendem pessoas em sofrimento e/ou que vivenciaram 

algum trauma, sugerem três fatores para manter a calma em situações que provocam grande 

impacto emocional, que são:  

 

a) Cultivar o próprio equilíbrio emocional, desenvolvendo a 

autoconsciência para poder escutar a si mesmo. b) Identificar e gerenciar 
as emoções e os pensamentos conscientemente, o que nos permite 

autocompreensão. c) Decidir incorporar em nossa rotina hábitos de 

autocuidado emocional, o que facilita nossa participação. 

  

Esta perspectiva apresenta uma forte relação com a visão da relação terapêutica na 

obra de Rogers (1997), que sugere que quanto mais congruente e autêntico o profissional 

for, mais ele consegue ser um facilitador de mudanças no cliente. Logo, essa congruência é 

um grau de aceitação dos seus próprios sentimentos, emoções e atitudes, ou seja, uma 

autoconsciência de si, por meio da atenção aos seus próprios sentimentos, gerando assim 

atitude de identificação empática. Tal identificação corresponde a sentir os sentimentos 

alheios como se fossem seus, mantendo a consciência de que quem os vivência 

genuinamente é o outro (FONTGALLAND; MOREIRA; MELO, 2018). 

Para Lago e Codo (2010, p. 183), a satisfação por compaixão “[...] é capaz de 

proporcionar ao indivíduo um dos maiores regozijos que o ser humano pode encontrar no 

desempenho de uma atividade profissional.” Logo, em um mesmo sujeito é possível 

coexistir a fadiga por compaixão e a satisfação, sendo estes os dois lados de uma mesma 

moeda. 

 

2.3 Empatia e sua relação com a compaixão  

 

Os textos que discutem a fadiga por compaixão sempre apresentam a empatia como 

fator presente na manifestação deste fenômeno e sua forte relação com a compaixão 
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(BOIÇAS, 2015; FIGLEY, 1995; LAGO, 2013). Essa relação se dá de forma 

complementar. A empatia é o que possibilita a conexão, o reconhecimento das emoções do 

outro por meio de compreensão cognitiva (REIS, 2014) e a compaixão é a atitude de 

mover-se no intuito de redimir a dor do outro (LENCASTRE, 2010). Para Lago e Codo 

(2010), a compaixão seria o último estágio do processo empático e resulta na ação de 

prestar socorro ou ajuda a quem sofre. 

Na literatura não há um consenso conceitual sobre a empatia. O que há, são diversas 

definições que dialogam e se complementam. E no levantamento bibliográfico é notória a 

escassez de estudos que discutam a empatia em seus aspectos evolutivos (CUFF et al., 

2014; SUSIN; FLEITAS, 2016). Alguns estudos indicam que há uma capacidade 

neurobiológica que possibilita ao ser humano uma socialização e percepção das próprias 

emoções e das emoções do outro (CUFF et al., 2014; HOFFMAN, 1979). Para Susin e 

Fleitas (2016), esse constructo pode ser compreendido por diferentes perspectivas: 

biológica, psicológica, relacional e filosófica, sendo que apenas as duas primeiras serão 

abordadas de modo generalista no presente estudo, visto que não se pretende aprofundar a 

temática, apenas relacioná-la com a FC. E nesse sentido, esta pesquisa não se baseou em 

nenhuma das perspectivas de forma específica. 

Na perspectiva biológica, Cuff et al. (2014) sugerem que a observação da expressão 

de sofrimento em outra pessoa ativa as áreas cerebrais do observador responsáveis pela dor. 

Hoffman (1979), em seu estudo sobre empatia e altruísmo, aponta que os mecanismos 

neurobiológicos ativados pela empatia são muito simples e quase primitivos. Para Vaillant 

(2010), os responsáveis pela ativação destas áreas cerebrais são os neurônios espelhos, que 

foram identificados apenas em mamíferos e para alguns estudiosos, pela proximidade que 

eles têm com o centro límbico, pode ser a chave para a compreensão do processo empático. 

Segundo o autor: 

 

Ao testemunhar a dor de um ente querido, esses neurônios estimulam 

nossos centros emocionais límbicos relacionados à dor, de modo que 

literalmente sentimos a dor do outro. Entretanto, nossos centros analíticos 

neocorticais, que nos fariam recuar se a dor fosse nossa, não são 
estimulados. Em outras palavras, ao ver outra pessoa queimar a mão, os 

neurônios espelhos da nossa ínsula límbica e de nosso cíngulo anterior se 

“acedem” na tela do neurorradiologista como se a mão queimada fosse a 
nossa. (VAILLANT, 2010, p. 159). 

 

Na perspectiva evolutiva não apenas a função dos neurônios é importante para o 

processo empático, mas também a capacidade de perceber, reconhecer e imitar expressões 
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faciais entre os humanos (HOFFMAN, 1979; SUSIN; FLEITAS, 2016). Ainda nessa 

perspectiva, Hoffman (1979) cita que no decurso da seleção natural foi desenvolvida, o que 

ele chamou de resposta altruísta, indicando que não há uma resposta fixa e sim flexível, 

considerando não haver um padrão na natureza humana e conclui que a empatia pode ser a 

mediadora de ações altruístas. 

Contudo, a questão biológica ou neurobiológica não fica isolada. No estudo de 

Hoffman (2000), ele sugere cinco mecanismos psicológicos que favorecem a manifestação 

da empatia que serão indicados de forma abreviada. São eles: 1 – o condicionamento da 

empatia resultante da observação dos sinais de angústia no outro; 2 – associação entre a 

observação das experiências emocionais de outras pessoas que nos fazem lembrar situações 

nas quais nós experienciamos tais emoções; 3 – mimetismo, no sentido de que inicialmente 

a criança imita automaticamente o outro criando sinais cinestésicos que contribuem para a 

compreensão e sentimento da mesma emoção; 4 – associação simbólica dos sentimentos, na 

qual se associa o sofrimento do outro com uma experiência similar vivida e 5 – tomada de 

perspectiva, a qual envolve um ato cognitivo deliberado de se imaginar no lugar do outro, 

mais especificamente de imaginar como alguém se sentiria se os estímulos que afetam outra 

pessoa afetassem a si. 

Nesse sentido, a empatia caracteriza-se como um processo cognitivo e afetivo que 

sofre influência do meio no qual o sujeito está inserido. O fator cognitivo se refere à 

capacidade de compreender os sentimentos e emoções do outro e o fator afetivo à 

experiência da emoção propriamente dita, sendo provocada por um estímulo com a 

distinção de que a fonte desta emoção é o outro (CUFF et al., 2014; LAGO, 2008; SUSIN; 

FLEITAS, 2016). Hoffman (1979) corrobora os fatores, mas os denomina de outro modo 

(excitação afetiva e transformação cognitiva) e acrescenta a motivação.  

Considera-se a importância dos fatores biológicos e afetivos, mas de acordo com 

Lago (2013) há um forte componente moral na empatia que faz uma ponte direta com a 

compaixão. Para Moraes (2019) ultimamente a ideia de “fazer o bem” sofreu um processo 

de mercantilização por parte da sociedade capitalista e ações altruístas e de ajuda denotam a 

busca pelo reconhecimento social de fazer. Não tão crítico assim, Lago (2013) considera 

que esse aspecto moral se retrata na intencionalidade de fazer algo bom para o outro. 

A empatia pode contribuir para o desenvolvimento de competências sociais 

resultando em uma interação interpessoal saudável (CECCONELLO; KOLLER, 2000). 

Para Moraes (2019), a empatia é aprendida no tempo social e não no tempo cronológico, 

pois está relacionada a uma questão de civilidade e de compreensão da vivência de mundo 
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da outra pessoa. E o termo tempo social para Moraes (2019, p. 59) é um “[...] exercício 

permanente de alteridade social.” Segundo Hoffman (1979), a empatia e as ações de ajuda 

podem ser fomentadas por meio de processos de socialização benevolentes e sem punições. 

Já para Bloom (2017), a empatia não é algo tão positivo assim, o escritor considera que ela 

interfere tendenciosamente nas decisões e que influencia negativamente, pois considera que 

ela tende a se manifestar de modo mais positivo com pessoas próximas, e/ou que se parece 

com aquele que se compadece e se aplica com menor intensidade a pessoas distantes do 

convívio do sujeito empático. 

De acordo com Garaigordobil e Maganto (2011, p. 256, tradução nossa): 

“Atualmente, a empatia se define como uma reação emocional provocada e congruente com 

o estado emocional do outro; isto é, sentir o que o outro sente.”3 Hoffman (1979, p. 15, 

tradução nossa)4 em sua definição indica que a empatia “[...] se mostra o elo de ligação 

essencial entre o indivíduo e a sociedade.” Para o autor seria essa uma sutil conexão entre 

os seres humanos (HOFFMAN, 1979). 

Cuff et al. (2014), na propositura de um novo conceito, indicam que a empatia é 

uma resposta emocional que resulta de fatores como características pessoais e a influência 

do meio. E ainda, que o processo empático ocorre de modo automático, mas que também 

pode ser controlado. Lago (2013) diz que empatia é a capacidade de captar as emoções 

experienciadas por outro ser humano a partir de um processo que se dá por meio de um 

contágio emocional que permite ao ser humano o compartilhamento emocional.  

De modo geral, a literatura aponta que a empatia pode servir como preditor positivo 

de comportamento social e resolução de conflito e que os compartilhamentos das emoções 

podem ser fundamentais para a manifestação da empatia (HOFFMAN, 1979; 

FONTGALLAND; MOREIRA; MELO, 2018).  

As habilidades empáticas integram as habilidades sociais e desenvolvê-las pode 

trazer resultados positivos para o indivíduo e para o seu meio social (CECCONELLO; 

KOLLER, 2000). Logo, o estudo aprofundado sobre este desenvolvimento da habilidade 

empática, como parte do desenvolvimento cognitivo-afetivo, pode ser útil para o 

desenvolvimento de ações e intervenções que visam à promoção e/ou o fortalecimento de 

habilidades afetivas e sociais (GARAIGORDOBIL; MAGANTO, 2011; SAMPAIO; 

CAMINO; ROAZZI, 2009). Mas, retomando a relação do constructo empatia com a 

                                                             
3 “Actualmente, la empatía se define como una reacción emocional elicitada y congruente com el estado 

emocional del otro; es decir, sentir lo que siente el outro.” (GARAIGORDOBIL; MAGANTO, 2011, p. 256). 
4 “It way prove to be the essential connecting link between the individual and society.” (HOFFMAN, 1979, p. 

15). 
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compaixão, de acordo com Hoffman (1979), a empatia pode ser sentida sem 

necessariamente incidir em uma ação. Ainda segundo o autor, sem ela não é possível haver 

a compaixão que por sua vez motiva a ação.  

 

2.3.1 Compaixão 

 

De acordo com Lago (2013), a preocupação empática precede a ação movida pela 

compaixão. Lago e Codo (2010) indicam que assim como a empatia a compaixão não tem 

estudos que analisem seu conceito, mas que consensualmente é visto como um constructo 

que se relaciona a comportamentos pró-sociais de cuidado, bondade e ajuda 

(LENCASTRE, 2010). A compaixão se relaciona com o desejo e a ação de ajudar ao outro 

e se baseia no sentir pelo outro, já a empatia é o sentir com o outro (SINGER; KLIMECKI, 

2014).  

Para Vaillant (2010), a compaixão seria uma emoção positiva que está associada à 

natureza humana e não precisa ser ensinada, bem como não precisa necessariamente estar 

relacionada a vínculos. Lago (2013) também apresenta a distinção entre os termos empatia 

e compaixão, ressaltando que se faz necessário realizar a distinção eu-outro através da 

capacidade de distinguir as emoções sentidas pelo outro e por si mesmo, como pode ser 

observado no trecho a seguir: 

 
A compaixão é distinta de outros estados emocionais, tais como estresse, 

tristeza e amor. A compaixão também se distingue da empatia. Ser 

empático ou ser capaz de sentir empatia refere-se à capacidade de ser 

impactado pelas emoções de outros indivíduos. Todos os seres que 
possuem algum tipo de organização social são dotados de capacidade 

empática. Sendo assim, havendo a capacidade empática há experiência do 

estresse empático quando um indivíduo observa o sofrimento do outro 
(LAGO, 2013, p. 21).  

 
Desta forma, aquele que não vivencia a dor, mas a observa ou tem conhecimento dela 

no processo de identificação empática sente semelhante dor, mas é capaz de fazer a 

distinção eu-outro e, ao ter a compaixão eliciada, sente-se impelido a ajudar. E assim como 

a empatia, a compaixão é vista como um constructo multifacetado composto por fatores 

biológicos, cognitivos e sociais.  

No processo evolutivo a compaixão aparece no cérebro social dos seres humanos, 

com características gregárias associadas ao seu desenvolvimento e se insere no sistema de 

cuidado, caracterizado por atenção, simpatia, sensibilidade à demonstração de emoção do 

outro (VIEIRA, 2013), o que fica bem sintetizado no texto de Lencastre (2010, p. 120): 
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O ser humano herdou muitas destas tendências comportamentais e 
acrescentou-lhes outras que lhe são específicas. A bondade e a 

compaixão, e a disposição moral que delas deriva, são traços 

especificamente humanos; mas importa compreender que carregam 

dimensões filogenéticas que inscrevem a raiz da bondade e da moralidade 
na natureza e não só, como se costuma pensar, nas leis e normas das 

culturas. A bondade, a compaixão e a moralidade estão provavelmente tão 

enraizadas em nós como outros comportamentos sociais espontâneos e 
intuitivos do dia a dia. 

 

Para além de uma simples resposta à dor e sofrimento alheio a compaixão baseia-se 

numa resposta intencional, consciente de querer ajudar podendo ser compreendida como 

uma fusão entre razão e emoção culminada numa ação (REIS, 2014). De acordo com 

Singer e Klimecki (2014), a prática da compaixão enquanto treinamento de ampliação deste 

sentimento pode levar ao aumento significativo da capacidade de sentir emoções positivas, 

como por exemplo: aumento da resiliência, de afetos positivos e comportamentos pró-

sociais. 

A compaixão ainda é elemento presente em muitas culturas e práticas religiosas. Ela 

conduz a um senso de humanidade que conecta as pessoas em desejo compassivo de ajuda 

não apenas entre pares, mas entre desconhecidos também (REIS, 2014) e também amplia a 

consciência ao cuidado com o meio ambiente em um desdobramento de pertença não 

apenas à humanidade enquanto grupo, mas ao mundo no qual habita (LENCASTRE, 2010). 

A compaixão também tem sido relacionada positivamente a bem-estar psicológico e 

qualidade de vida, como indicativo de boa relação interpessoal e cooperativa, e indicada 

como moderadora de sentimentos negativos (LENCASTRE, 2010; VIEIRA, 2013; LAGO, 

2013). 

Contudo, a exposição a situações que provocam mais e mais o sentimento de 

compaixão em alguns grupos profissionais é atualmente chamada de fadiga por compaixão. 

Mesmo não sendo considerada uma patologia, ela acarreta prejuízos à qualidade de vida das 

pessoas. De acordo com Figley (1995, p. 11), os efeitos da FC não são um problema em si, 

mas sim, “[...] um subproduto natural de cuidar de pessoas traumatizadas.” 

Neste sentido, o trabalho voluntário na área da saúde pode estar suscetível ao 

desenvolvimento do fenômeno fadiga/satisfação por compaixão pela exposição em 

atividade de ajuda a pessoas em sofrimento. Assim, para a compreensão desta 

possibilidade, a próxima seção discutirá o conceito de trabalho de modo geral e o trabalho 

na categoria voluntária, assim como a atuação do voluntário na área da saúde. 
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3 TRABALHO E TRABALHO VOLUNTÁRIO  

 

 O trabalho é uma atividade de natureza complexa que sempre teve importância na 

história, porém é sempre necessário considerar em que recorte histórico ele é discutido, 

pois há várias concepções teóricas sobre a relação do homem com o trabalho. Considerando 

que o trabalho é uma atividade relevante na formação da subjetividade humana e na vida 

em sociedade, faz-se necessário investigá-lo em diversas áreas de estudo, bem como na 

Psicologia. 

Souza e Medeiros (2012) discutem que o trabalho pode ser toda e qualquer atividade 

humana que transforma algo (um objeto, a si, ou ao outro) e pode ter um caráter positivo ou 

negativo. Para a filósofa Hannah Arendt (2007), as atividades humanas estão ligadas a 

questões existenciais e entre elas o trabalho e o labor; para ela o labor tem relação com a 

sobrevivência e o trabalho com a construção e produção de elementos e materiais para 

complementar a vida do ser humano.  

Já na perspectiva de Marx (1987), o trabalho é uma atividade vital, que transforma a 

natureza externa ao homem, mas também a própria natureza humana. Contudo, o trabalho 

concreto e transformador da natureza quando passa para a sua segunda condição, de 

trabalho abstrato, assalariado, como atividade imposta pode passar a ser sinônimo de 

subordinação e sofrimento.  

Para Lukács (2013), o trabalho é considerado como categoria fundante do ser social 

e o estado de consciência de distinção entre sujeito-objeto é algo imprescindível para isso, 

bem como a estrutura para as formas de existência do ser humano. Ainda de acordo com o 

autor, por meio do trabalho o homem se realiza na esfera material por um “pôr teleológico”, 

ou seja, finalidades e nesse sentido Lukács (2013) identifica a teleologia como tendo duas 

esferas: a primária que diz respeito à transformação da natureza e a secundária que se refere 

ao homem em si, às suas relações interpessoais, seus valores e ideologias. 

Para Antunes (2009, p. 265), a reflexão sobre o sentido do trabalho é também uma 

reflexão sobre as contradições entre “[...] positividade e negatividade, uma vez que 

dependendo dos modos de vida, da produção e da reprodução social, o ato laborativo pode 

tanto criar como subordinar, tanto humanizar como aviltar.” 

Esse paradigma que envolve a atividade humana, que ora pode ser vista como 

motivo de prazer, ora como de sofrimento, e que ocupa grande parte da vida da maioria das 

pessoas pode se encaminhar para inúmeras reflexões.  
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Uma delas é pensar o processo histórico que esta atividade humana traçou 

implicando na forma como o trabalho é visto nos dias de hoje. Recorremos à obra Os 

sentidos do trabalho de Antunes (2009) para compreender o cenário histórico que será, em 

muito, abreviado neste trabalho, visto que discutir estas fases não faz parte do objetivo 

desse trabalho, mas auxilia no entendimento de situar o trabalho voluntário. 

O trabalho, como sistema de produção no século XX, se inicia com o Taylorismo, 

que tem como característica a fragmentação do trabalho por meio de ações repetidas. 

Segue-se um modelo semelhante, o Fordismo, com a produção em série. Na década de 

1960 ocorre o enfraquecimento desses modelos e na década seguinte uma reestruturação do 

sistema capitalista, a qual confere novo ânimo à linha de produção, surgindo, como 

consequência, o Toyotismo caracterizado pelo trabalho em equipe e terceirização. Todo 

esse processo é atravessado pela globalização e influencia a atribuição de sentido a ele 

(ANTUNES, 2009). 

Na perspectiva marxiana, à medida que o capitalismo se estrutura e se fortalece 

enquanto sistema, por consequência desestrutura a subjetividade do trabalho e do 

trabalhador (MARX, 1987). O mundo do trabalho vem passando por profundas 

transformações e como o trabalho se relaciona com a formação da identidade do homem 

por meio do processo de subjetivação, o sentido que o sujeito atribui ao trabalho que ele 

executa, ou até a sua ausência, faz toda diferença no modo como se relaciona com o mundo 

à sua volta (ANTUNES, 2009). 

Neste século, o campo do trabalho vivencia uma acelerada modernização e 

informatização, implicando em inúmeras mudanças substanciais. Estas modificações 

estruturais são consequências das crises no capital e da gradativa perda de importância do 

trabalho frente à valorização econômica, e os profissionais que são sujeitos ao sistema 

neoliberal são imbuídos dos mesmos valores que o sistema. Estes fatores, somados à 

precarização do trabalho, comprometem a criação da identidade mencionada no parágrafo 

anterior, atribuição de significado ao trabalho, o estabelecimento de vínculo e/ou 

sentimento de pertença enquanto classe (NEVES et al., 2018). Neste contexto o significado 

é atribuído pelo outro e o sentido por si mesmo à atividade de trabalho em um determinado 

contexto social. 

Antunes (2009), na reflexão sobre o sentido, relaciona o trabalho com o sentido de 

vida, ponderando que uma vida sem sentido no trabalho também é sem sentido fora dele. 

Contudo, o autor não considera que uma vida repleta de sentido esteja relacionada 

exclusivamente ao trabalho, afirmando que outros elementos contribuem para uma vida 
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com sentido. No entanto, pelo trabalho, o indivíduo, como ser social, produz a si mesmo na 

condição de gênero humano. Nesta reflexão pode-se observar a complexidade do estar 

desempregado, aposentado ou por qualquer outro motivo não fazer parte da classe 

produtiva, pois isto tem uma relação direta com a forma como o sujeito se percebe em 

sociedade.  

Ainda, conforme Antunes (2009), a crise estrutural do capital gera espaço para 

atuação de formas alternativas de trabalho e entre elas está o que tem sido denominado de 

terceiro setor. Para o autor, este setor não tem uma relevância econômica e o define do 

seguinte modo: “[...] em nosso entendimento o ‘Terceiro Setor’ não é uma alternativa 

efetiva e duradoura ao mercado de trabalho capitalista, mas cumpre um papel de 

funcionalidade ao incorporar parcelas de trabalhadores desempregados pelo capital.” 

(ANTUNES, 2009, p. 113). 

 

3.1 Trabalho voluntário e terceiro setor 

 

O trabalho voluntário está situado no chamado “terceiro setor”. Essa divisão setorial 

se refere à geração de capital e pode ser compreendida da seguinte forma: o primeiro setor 

se refere ao poder público, representado de modo geral pelo Estado e o segundo são 

empresas do setor privado e a geração de renda produzida pelo comércio como um todo; já 

o terceiro setor é a iniciativa privada, ou seja, a sociedade civil, indicando uma divisão 

entre a sociedade e os poderes econômicos, sendo que este último grupo realiza, com suas 

ações, a escolha do governo e a dinâmica da economia comercial. Nesse sentido, para 

Montaño (2010), esta divisão contém uma terminologia inadequada, pois sendo a sociedade 

a base de tudo, pela lógica de importância deveria ser o primeiro setor. 

Este termo, terceiro setor, abarca as entidades que prestam serviços de cunho social, 

são elas: organização não governamental (ONG), associações comunitárias, organizações 

da sociedade civil (OSC), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

fundações, instituições filantrópicas e movimentos sociais (LANDIM, 2002).  

Para Cunha (2005), os autores que discutem o terceiro setor geralmente 

encaminham suas produções de acordo com suas críticas, no sentido de que há os que 

acreditam que o terceiro setor enfraquece as lutas de classe e se utilizam de caridade 

clientelista e os que acreditam que é uma intervenção necessária nas questões sociais. O 

único consenso é que os teóricos que discutem esse tema utilizam a expressão sociedade 

civil para designar o trabalho realizado pelas entidades ou pelos voluntários.  
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De acordo com Boiças (2015, p. 36), o trabalho voluntário é uma ação de 

complementaridade para o trabalho, denominando-o de recurso, e considerando-o “[...] 

indispensável para qualquer país.” Para Cunha (2010), a presença desta de atividade no 

Brasil é antiga e se realizava por meio da prática de filantropia principalmente por 

instituições religiosas. Contudo, ressalta que no período em que surgem ONGs, alinhadas a 

movimentos sociais, como entidades do terceiro setor, houve um estranhamento com as 

entidades reconhecidas como de caridade e ainda que realizassem as mesmas atividades não 

se reconheciam como semelhantes.  

Montaño (2010) considera que o crescimento do chamado terceiro setor não se 

mostra um fenômeno isolado e sim um afastamento intencional do poder estatal das 

questões sociais, o qual favorece a mercantilização do setor privado com a oferta de serviço 

de qualidade a quem pode pagar e o estímulo à filantropia que oferta serviço para quem não 

pode pagar, afetando deste modo a constituição da cidadania. Ainda para Montaño (2010, 

p. 265), na dinâmica da vida cotidiana, o fenômeno não desperta interesse e sim o ato de 

suprir as carências e isso evidencia o individual e não “[...] a consciência de classe.”  

Vergara e Ferreira (2005), salientam que este crescimento das últimas décadas no 

número de ONGs no Brasil se deve a um conjunto de fatores e está envolvido por uma 

visão romantizada da atuação dessas entidades. Entre estes motivos destacam a captação de 

recursos por meio de organismos internacionais, a visão positiva que a sociedade tem das 

ações realizadas por algumas organizações impulsionando as contribuições, as facilidades 

burocráticas para abrir organizações e a vinculação político-partidária de muitas 

organizações que são mantidas por políticos com repasses públicos. Segundo Vergara e 

Ferreira (2005) os repasses costumam cessar quando os mandatos não se renovam, sendo 

assim interpretadas como moeda de troca política entre candidatos que usam as 

organizações como meio para fortalecer seu nome para fins eleitoreiros. 

É relevante situar que as organizações não governamentais (hoje tão alinhadas ao 

terceiro setor) surgem no Brasil, conforme assevera Landim (2002), no período ditatorial e 

se caracterizam como oposição política por sua própria natureza, já que objetivavam 

autonomia em relação ao Estado e que na virada da década de 1970 para 1980 o 

estreitamento com os movimentos sociais, os acadêmicos e os chamados marxistas cresceu 

e o caráter político dessas organizações floresceu. E desse período, como legado dos 

movimentos populares, podemos citar como exemplo, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

Este componente político-ideológico que visava contribuir para uma sociedade 
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menos desigual e que se preocupava com grupos minoritários situados à margem da 

sociedade (SOUZA; MEDEIROS, 2012), foi a grande motivação, desse movimento em sua 

origem muitas vezes adotando a invisibilidade social, nas quais as ONGs se faziam 

presentes nas comunidades visando contribuir principalmente nas áreas da educação e 

saúde (LANDIM, 2002). 

A esse respeito, Cunha (2005) diz que fica evidente o descontentamento da 

população com a atuação do Estado em relação à prestação de uma assistência necessária a 

uma vida digna e com o mínimo necessário das necessidades satisfeitas. Assim, a ideia de 

sociedade civil se fortalece como sendo uma possibilidade setorial de resolução às 

problemáticas sociais, o que enseja a proliferação de ONGs, fortalecendo a ligação dos 

termos (terceiro setor e organizações não governamentais) com as finalidades que foram 

mudando ao longo do tempo, a qual fica evidente no trecho a seguir: 

 

Assim sendo, se, por um lado, esses discursos do terceiro setor (e, como 

veremos, também do voluntariado, pela afinidade que apresentam entre si) 

se vinculam a contextos e significados de um passado recente, por outro 
lado, não só os capturam sob novas roupagens, mas também acolhem 

percepções reais, o que confere mais força às ressignificações que 

operam. Em outras palavras, quando esse novo conjunto de ideias é posto 
como o passo seguinte da movimentação social dos anos anteriores, 

mobiliza aqueles valores de participação e proposições para a sociedade, 

ainda que participação e percepções sejam agora diversas do que foram, 

pois é outro o momento, outra a disputa. (CUNHA, 2005, p. 34-35). 

 

Vergara e Ferreira (2005), consideram que a admiração da sociedade pelo trabalho 

dessas organizações e a credibilidade da qual usufruem é fruto desse período mencionado 

nos parágrafos anteriores, no qual a sociedade saindo de um estado de exceção encontra na 

mobilização de grupos de pessoas que não representavam o Estado e ofereciam ajuda aos 

que precisavam, uma esperança de dias melhores. 

Na perspectiva marxiana, a atividade na sociedade civil, gerada coletivamente, pode 

ser compreendida como um motor histórico de mudança. Para Montaño (2010), as lutas 

ocorridas por meio dos movimentos sociais refletem essa força prevista por Marx e servem 

para efetivação da transformação social idealizada nos primórdios (desses movimentos que 

lutavam contra injustiças e desigualdades). Contudo, o autor argumenta que o 

neoliberalismo necessita de uma “sociedade dócil” (MONTAÑO, 2010, p. 260), sem 

confronto e sem luta de classe e isso inclui silenciar os movimentos sociais e os grupos que 

atuam diretamente com as pessoas que são afetadas pela desigualdade.  Deste modo, as 

ONGs, que antes eram o suporte dos movimentos sociais, agora ocupam o lugar dos 
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movimentos sociais, e mantêm uma boa relação com a sociedade como um todo, a saber: 

parcerias com o Estado, incentivos recebidos de empresas privadas, mão de obra voluntária, 

credibilidade e espaço nas mídias. 

E nessa re-configuração do trabalho voluntário, o que alguns autores intitulam de 

novo voluntariado, o qual permanece situado no terceiro setor, mas com uma atuação 

distanciada dos movimentos sociais e também das entidades religiosas, tal como uma 

entidade híbrida, que para Cunha (2005) repete relações que parecem antigas como o 

assistencialismo perene, contudo alguns momentos em parceria com o próprio Estado ou 

até financiado por ele.   

Mantém-se assim uma velha postura de relação intrínseca com tão abrangente 

questão social de modo geral, ou seja, o suporte oferecido na assistência social, na área da 

educação e da cultura nas periferias, no auxílio a grupos minoritários, no cuidado com a 

floresta amazônica, a mata atlântica, entre outras situações que emanam da situação de 

desigualdade social no país, mas sem um caráter de luta com movimentos em busca de 

direitos, certamente existem organizações e grupos voluntários que lutam pelos direitos do 

público que prestam assistência, mas não são todos. Segundo Silva (2004, p. 26) não se 

constituí mais uma ação política e sim “uma ação de fronteira.” Fazendo o bem sem olhar a 

quem, mas sem levantar a bandeira de que há responsáveis institucionais pela desigualdade, 

sendo também deles a responsabilidade de contribuir para uma efetiva mudança social.  

Não só este rompimento gradual com a origem torna o terceiro setor alvo de crítica, 

mas também pela relação monetária que estabelece com as atividades que executam e os 

fundos que recebem e administram, pois, comumente o trabalho voluntário está associado a 

uma atividade não remunerada, sem fins lucrativos, que geralmente sobrevive de verbas 

doadas pelo Estado, incentivos da rede privada e/ou doações voluntárias (que podem ser 

monetárias ou materiais e /ou até, força de trabalho). Mas, algumas organizações, com altos 

investimentos em captação, administram e movimentam valores significativos com pouca, 

ou nenhuma, prestação de conta (MONTAÑO, 2010; TEODÓSIO, 2002).  

Outro fator a ser considerado, é o fato da atividade desempenhada pelo terceiro 

setor ser motivada por valores não mercantis e sim altruístas. Portanto, de alguma forma, 

essas organizações não governamentais se tornam uma alternativa muito restrita para 

recompor as perdas concretas de postos de trabalho, visto que este setor absorve em forma 

de contratação uma pequena parcela do número de trabalhadores expulsos do mercado de 

trabalho (MONTAÑO, 2010). 

Nesse sentido Vergara e Ferreira (2005), indicam o “lado sombrio” dessas 
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organizações que não realizam seleção de pessoal, ou que não respeitam os direitos 

trabalhistas dos seus colaboradores, quando os têm, pois é possível identificar organizações 

com e sem funcionários, com e sem voluntários, indicando que a ausência de padrões de 

funcionamento, seleção, contratação, transparência e de fiscalização por meio dos órgão 

públicos favorece que a visão romantizada das ações dessas organizações seja preservada, 

mesmo em meio a denúncias. A esse respeito Oliveira e Haddad (2001), ressaltam que as 

organizações não governamentais são dispensadas do pagamento de impostos e para os 

autores devem ser transparentes e prestarem conta perante a sociedade, mas indicam de 

modo geral que a fiscalização é falha com o setor estatal e com este setor. 

Mas, também há uma visão positiva da atuação dessas organizações do terceiro 

setor, principalmente nas áreas assistenciais da educação e da saúde. Na saúde estima-se 

que há uma participação significativa de atuação, considerada positiva pela sociedade, 

contribuindo principalmente no processo de humanização das relações interpessoais e 

consideradas benéficas tanto para os usuários como para os voluntários (MONIZ; 

ARAÚJO, 2006; NOGUEIRA-MARTINS; BERCUSA; SIQUEIRA, 2010). No próximo 

tópico, será aprofundada a perspectiva do trabalho voluntário propriamente dito. 

 

3.2 Voluntariado 

 

O voluntariado é caracterizado pela realização de uma atividade sem remuneração 

que pode ser motivada por diversos fatores (intrínsecos e/ou extrínsecos ao voluntário). 

Pode ser ainda, desenvolvido em uma ação pontual, em uma fase da vida ou por um longo 

período. A Lei nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, a Lei do voluntariado, considera em 

seu Art. 1º o voluntariado nos seguintes termos:  

 

Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 

natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 

assistência social, inclusive mutualidade. (BRASIL, 1998). 

 

Esse trabalho, dito voluntário, pode ser executado só ou em coletividade, em geral 

sem remuneração, contudo algumas organizações lidam com recursos humanos 

especializados contratados e não têm sua composição feita apenas por trabalho voluntário. 

 Esse formato, de ter entidades não governamentais com alto nível de organização e 

baixa contribuição de voluntários é relativamente contemporâneo e reforça o uso do termo 
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novo voluntariado, que se diferencia do modelo anterior vinculado a práticas religiosas e 

paternalistas, por considerar que atualmente as pessoas que atuam no trabalho voluntário 

têm um perfil mais independente de entidades religiosa, e muitas vezes vinculado a 

pequenas ou grandes organizações, em geral exercem algum tipo de trabalho remunerado e 

realizam suas ações eventualmente ou em horários alternativos e têm consciência de 

coletividade, baseando suas ações solidarias em caráter altruísta, mas também de 

aprendizagem, tanto pela realização coletiva do trabalho com as normas do grupo quanto 

com as relações interpessoais estabelecidas com o próprio grupo (GIACOMINI-FILHO; 

ALMEIDA, 2016). 

O desejo de ajudar é a expressão mais comum que envolve o trabalho voluntário. As 

pesquisas que investigam o que leva alguém a doar seu tempo indicam diversas classes de 

motivações para a realização do voluntariado, por exemplo: altruísmo, solidariedade, 

sentimento de pertença e de utilidade, ocupação do tempo livre, religiosidade, 

reconhecimento social, aprendizagem e desenvolvimento e outros benefícios associados à 

realização deste trabalho (FERREIRA; PROENÇA; PROENÇA, 2008; SOUZA; 

MEDEIROS, 2012). 

Mesmo com a percepção de que algumas motivações se repetem em grupos de 

voluntários pesquisados, em geral as motivações consideradas mais positivas são 

prevalentes, contudo é válido considerar outras fontes motivadoras, tais como, desconto no 

imposto de renda, atualização curricular para visibilidade no mercado de trabalho, 

sentimentos egoístas e o voluntariado autogerenciado e esporádico (CAVALCANTE et al., 

2015).  

Silva (2004, p. 25) define o voluntário da seguinte forma: “[...] é um indivíduo que a 

partir da destinação de um tempo provisoriamente escolhido em direção ao outro 

experimenta pragmaticamente um processo de humanização no interior da cotidianidade.” 

A autora, em sua pesquisa sobre o processo de adesão/evasão do voluntariado, indica que o 

público pesquisado não se configurava por características militantes e disciplinadas em sua 

prática e sim por uma necessidade de ocupar um “conjunto de carecimentos” que por sua 

vez não conflitavam com as necessidades da vida cotidiana e indica que a condição de 

dependência do outro se configurava como motivação para a atividade voluntária (SILVA, 

2004). 

Rivas (2007), ao abordar a realidade espanhola, afirma que lá o voluntariado 

também se desconfigurou de uma luta de classe e atua como um forte componente para 

reforçar a visão de responsabilidade individual e diminuir a responsabilidade coletiva e 
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institucional. Aponta ainda que os números de organizações e voluntários crescem não só 

na Espanha, mas em toda Europa, contudo o número de pobres não diminui (RIVAS, 

2007).  

Como contraponto a essa visão, Arraiza (2007) publica, no mesmo boletim que 

Rivas (2007), uma visão menos crítica, mas que preserva a importância da ação voluntária 

frente à crescente desigualdade social. Para a autora existem coletivos de pessoas que, 

embora tenham motivações diversas, conseguem com ações articuladas minimizar o 

sofrimento alheio, considerando que a sociedade “está mal”, mas este grupo de pessoas que 

atua em organizações ou individualmente apresentam às pessoas que recebem a ajuda uma 

possibilidade de acreditarem que podem ter uma vida melhor, baseando-se em um 

movimento coletivo de ajuda efetiva, de mudança de realidades sociais, ainda que 

minimamente e Arraiza (2007) sugere, citando Viktor Frankl, que o voluntariado é um ato 

de transcendência para o sujeito que pratica.  

Em algumas áreas especificas como a da saúde que é perpassada por um ambiente 

científico e rigoroso, com normas e regras, Crippa, Isidoro e Feijó (2014) consideram que é 

preciso desenvolver consciência social para transitar nesse ambiente e lidar com as 

demandas da coletividade (funcionários, familiares e pacientes), de modo que a atuação 

voluntária possa promover um ambiente mais acolhedor e agradável. Ainda segundo as 

autoras, o voluntariado além de beneficiar as instituições que contam com essa contribuição 

também beneficiam os próprios voluntários que atuam. Tal afirmação é corroborada por 

Moniz e Araújo (2006), mostrando que os voluntários da área da saúde em geral relatam 

bem-estar emocional por estar realizando atividades que aliviam o sofrimento alheio. 

Crippa, Isidoro e Feijó (2014) reforçam que no ambiente hospitalar a atividade 

voluntária deve passar por supervisão e treinamento para que as normas sejam respeitadas e 

a rotina não seja afetada, evitando possíveis prejuízos e desgastes emocionais para todos os 

envolvidos. Considerando que o ambiente da saúde, como um todo, preza pela higienização 

e observação de prescrições médicas, as condutas adotadas precisam ser seguidas, pois caso 

contrário podem gerar conflitos envolvendo funcionários, voluntários e as instituições. A 

seguir será discutido a respeito do trabalho voluntário na área da saúde.  

 

3.3 Voluntariado na área da saúde  

 

A área da saúde é uma área que possui aspectos técnicos, científicos e que seguem 

normas sanitárias rígidas. Também é comum haver nas instituições de saúde uma 
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preocupação com a humanização do trabalho oferecido (OLIVEIRA, 2013), isso porque os 

profissionais da saúde estão sempre expostos a uma rotina de estresse e exposição à dor e 

sofrimento alheio (BOIÇAS, 2015; FIGLEY, 1995), o que também sugere segundo 

Oliveira (2013) que cabe às instituições de saúde cuidado e atenção às manifestações 

subjetivas dos profissionais.  

Quanto ao processo de humanização, segundo Nogueira-Martins et al. (2010), é 

algo que demanda tempo, pois implica em mudança de comportamento e envolve conceitos 

como cidadania e valorização da vida. Os pesquisadores indicam ainda, que o trabalho 

voluntariado tem sido associado ao trabalho humanizado na área da saúde principalmente 

no ambiente hospitalar devido a ações e atitudes como a demonstração de afeto, a resolução 

efetiva de pequenas demandas, realização de eventos em alusão e comemoração de datas 

comemorativas e/ou simbólicas (CRIPPA; ISIDORO; FEIJÓ, 2014; MONIZ; ARAÚJO, 

2006; OLIVEIRA, 2013).  

A prática voluntária está atrelada à prática da cidadania pelo caráter altruísta que se 

atribui a essa atividade, sendo que os estudos apontam que as formas de prestar ajuda são 

diversas, pois pode ser em forma de doação (financeira ou de bens), prestação de um 

serviço especializado ou não, prestação de apoio emocional e até religioso (AZEVEDO, 

2007; SOUZA; MEDEIROS, 2012).  

No ambiente hospitalar, a atuação voluntária é vista de forma positiva, pois implica 

em melhoras emocionais, psicológicas e até fisiológicas para os internos (CRIPPA; 

ISIDORO; FEIJÓ, 2014). Souza e Medeiros (2012) consideram que é uma atuação também 

benéfica para aqueles que a executam. Em geral pessoas envolvidas com o trabalho 

voluntário, na área da saúde, já estiveram na condição de pacientes ou tiveram um ente 

querido e se viram na condição de acompanhantes e essa relação estreita com a área reforça 

o desejo de participarem de forma efetiva (BOIÇAS, 2015; CRIPPA; ISIDORO; FEIJÓ, 

2014; SILVA, 2017). 

Para Crippa, Isidoro e Feijó (2014), a realização do trabalho voluntário nesta área 

não pode ser aleatória, ela requer planejamento, organização e treinamento, além de um 

olhar atento a manifestações sutis de estresse decorrentes da atividade. Não se deve 

considerar apenas os aspectos científicos-tecnológicos, mas também deve-se atentar para o 

fato de que o ambiente que abrange a área da saúde é um meio que naturalmente conduz à 

exaustão emocional pois conta com o envolvimento de sentimentos como empatia, 

compaixão e solidariedade, o que pode fragilizar a quem vivencia tais sentimentos 

repetidamente (BOIÇAS, 2015; FIGLEY, 1995). 
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Segundo Boiças (2015), o trabalho voluntário requer envolvimento emocional para a 

prestação de um serviço de qualidade, o que pode gerar sentimentos de prazer e satisfação 

em ajudar a alguém que sofre, mas também pode causar desgaste e desprazer emocional 

devido à exposição gradual ao sofrimento alheio de tal forma que pode levar o sujeito a um 

estado de fadiga. 

A compaixão é um elemento necessário para a atividade na área da saúde (LAGO, 

2013) e certamente isso se aplica à atividade voluntária. Moraes (2019, p. 19) considera o 

voluntariado como “alterativo”, no sentido de alterar, pois acredita que haja na relação 

estabelecida uma troca de saberes, no qual todos os envolvidos são de algum modo 

beneficiados. Ainda, segundo Moraes (2019, p. 39), a solidariedade baseada apenas na 

troca e sem compaixão é vazia, pois “[...] não há como se compadecer sem dar sentido.” 

Neste sentido, onde há relações estabelecidas e permeadas pelos sentimentos de 

empatia e compaixão, envolvidos nas ações de ajuda/socorro é provável a afetação 

emocional por meio da fadiga por compaixão (FIGLEY, 1995; KOENIG, 2012; LAGO, 

2008; STAMM, 2010). Silva (2004) indica que em sua pesquisa com voluntários no quesito 

motivação viu o leque ser ampliado para a identificação com o outro em sofrimento ao 

passo que a autora compreende o outro como sendo uma representação de si mesmo, por 

parte do voluntário.  

Considerando o trabalho voluntário um serviço prestado em favor do outro, que pode 

ter como principal motivação a ajuda ao próximo, compreende-se que quem se envolve 

com tais ações torna-se vulnerável às implicações emocionais da exposição ao sofrimento 

do outro (BOIÇAS, 2015). Para Figley (1995), quando se trabalha com pessoas 

traumatizadas, em sofrimento ou risco iminente há um custo no ato de cuidar, devido ao 

contato com demandas de sofrimento que podem levar o cuidador ao estresse e, por 

consequência, à fadiga por compaixão.  

De acordo com Moniz e Araújo (2006), em geral os voluntários contam apenas com 

sua disposição para atuar na área da saúde, não havendo um preparo que anteceda sua 

presença nesse espaço, diferente dos profissionais que experimentam uma preparação 

técnica constante e focada na área. Deste modo, os autores acreditam que os profissionais 

desenvolvem mais estratégias para lidar com situações estressantes do que os voluntários, 

principalmente no atendimento a doenças crônicas.  

Crippa, Isidoro e Feijó (2014) assinalam que algumas atividades voluntárias como 

assistência a doenças graves e crônicas como paciente oncológicos e a pessoas com ideação 

suicida são favoráveis ao desenvolvimento do burnout e por isso alertam quanto à 
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sobrecarga emocional desses indivíduos, ressaltando que a prestação do voluntariado deve 

gerar bem-estar para os pacientes e se o voluntário é afetado emocionalmente pode 

impactar a atividade realizada. 

Mas, também há de se pensar na saúde emocional e física dos voluntários, visto que a 

maioria acumula funções, pois realizam trabalho remunerado, têm família e exercem outras 

atividades cotidianas (BOIÇAS, 2015; SILVA, 2017).  
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A partir do exposto na revisão da literatura, apresenta-se o estudo empírico nesta 

seção, considerando todos os recursos metodológicos utilizados.  

Vale ressaltar que o objetivo geral desse estudo foi analisar o fenômeno fadiga por 

compaixão em voluntários da área da saúde que trabalham na assistência a pessoas com 

deficiência e pessoas com câncer. Os objetivos específicos foram identificar se há presença 

de fadiga por compaixão e/ou satisfação por compaixão e analisar os efeitos desta 

compaixão nos voluntários pesquisados. Para alcançar este objetivo foi realizada uma 

pesquisa de campo, desenvolvida com base nas abordagens quanti-quali, do tipo 

exploratória-descritiva e correlacional (GIL, 2008; RICHARDSON et al., 2009). 

Nesta perspectiva, o estudo foi dividido em duas fases. Na primeira buscou-se 

identificar por meio de instrumentos (questionário sociodemográfico e do ProQol-BR), o 

perfil dos participantes se havia a fadiga e/ou satisfação por compaixão. Na segunda fase já 

com os indicadores dos sujeitos a serem entrevistados com base nos resultados da primeira 

etapa, se buscou, por meio de entrevista semiestruturada (MINAYO, 2014; RICHARDSON 

et al., 2009), explorar conteúdos mais sutis e subjetivos a fim de responder aos objetivos. 

 

4.1 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado em duas instituições não governamentais do estado de 

Rondônia e que desenvolvem atividades com o apoio de voluntários na área da saúde.  

Uma das instituições presta assistência a pessoas acometidas com algum tipo de 

deficiência neurológica, física e/ou motora, desenvolvendo um trabalho por meio de uma 

triagem inicial com a finalidade de levantamento de dados de cada caso e para a realização 

do encaminhamento para os setores específicos de reabilitação (fisioterapia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, psicologia e etc.) que são realizados na 

própria instituição. Alguns desses profissionais atuam de forma voluntária, mas também há 

voluntários que realizam doações, acompanhamento das crianças que residem no abrigo da 

instituição e outros que realizam atividades mais específicas como apoio espiritual, 

atividades de manutenção, entre outras. Há também funcionários que prestam serviços 

específicos, contudo o trabalho voluntário no local é fundamental para o andamento da 

prestação de serviços de modo geral, visto que há um número reduzido de funcionários e 

um público significativo que recorre à instituição. 
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A outra instituição atende a pessoas com câncer no processo de diagnóstico, 

internação, ou em outras etapas do tratamento. Os voluntários, desta associação, prestam 

seus serviços em diferentes locais, desenvolvendo atividades distintas, a saber: atividades 

de confecção de artesanato e comemoração dos aniversariantes do mês, sejam de pacientes 

ou acompanhantes, na casa de apoio.  

Outra atividade realizada é a distribuição de lanche em todo o circuito hospitalar e 

visitas nas alas de internação. A partir da observação desta atividade no ano de 2019, pela 

equipe, surgiu uma nova atividade, que é a visita regular aos domicílios de pessoas 

acometidas pelo câncer que permanecem em casa aguardando exames, ou melhora no 

quadro clínico, porém, apresentam outras necessidades. É realizada por pequenos grupos de 

voluntários para entrega de cestas básicas, medicação, fraldas ou outros itens necessários 

observados durante a visita. Nesta instituição todo o serviço é realizado pelo grupo de 

voluntários (as).  

As duas instituições foram escolhidas para compor esta pesquisa, pois atuam com 

seus voluntários na área da saúde e por compreendermos que os voluntários ficam expostos 

às mesmas demandas que os profissionais da área na exposição à dor e sofrimento alheio. 

 

4.2 Participantes 

 

A amostra foi composta por 20 voluntários, de ambos os sexos, sendo esta uma 

amostra formada por conveniência, com 10 voluntários de cada instituição. Foram 

utilizados os seguintes critérios de inclusão: ser voluntário (a) da área da saúde e atuar há 

mais de um ano em uma das instituições. Como critério de exclusão, voluntário que esteja 

de férias ou afastado por outro motivo. Do total de participantes oito voluntários 

convidados participaram da segunda etapa com as entrevistas semiestruturadas e a 

descrição detalhada dos dados será discutida no capítulo seguinte. 

 

4.3 Procedimentos éticos 

 

Nesta pesquisa foram respeitados os preceitos éticos previstos na Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012) que regulamenta a realização de 

pesquisas com seres humanos, bem como da Resolução n° 510/16 que discorre sobre ética 

em pesquisa na área das Ciências Humanas e Sociais (BRASIL, 2016). Portanto, em 

cumprimento a essas resoluções este projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 
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da Universidade Federal de Rondônia – UNIR e aprovada com o número de protocolo n° 

06783218.6.0000.5300.  

Ressalta-se ainda, que a participação dos sujeitos pesquisados ocorreu de forma 

voluntária, tendo sido assegurado aos participantes o direito de desistir a qualquer 

momento, assim como foram assegurados o sigilo e o anonimato, estando isso registrado 

nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices A e D). 

 

4.4 Instrumentos 

 

Os instrumentos serão apresentados brevemente para contextualizar o (a) leitor (a). 

 

 

4.4.1 Questionário sociodemográfico  

 

Foi utilizado um conjunto de itens com a finalidade de obtenção das características 

sociodemográficas dos participantes da pesquisa, com questões relativas à idade, sexo, 

escolaridade, estado civil, se tem filhos, profissão, tempo de prestação de serviço 

voluntário. Esse questionário (Apêndice B) foi aplicado no mesmo momento que o ProQol 

- BR (LAGO; CODO, 2013). A utilização deste instrumento se justifica para se ter um 

panorama geral do quadro de voluntários, bem como especificidades de cada sujeito, que 

podem vir a ser relevantes na análise dos dados qualitativos.  

 

4.4.2 Professional Quality of Life Scale ProQol - BR   

 

O ProQol - BR é fruto da validação semântica da escala Compassion Satisfaction 

and Fatigue Test (CSFT), adaptada por Charles Figley e Beth Stamm em 1996. Para a 

adaptação à realidade brasileira a validação se deu por meio de duas etapas: validação 

semântica e psicométrica, sendo este um instrumento composto por uma escala do tipo 

Likert que apresenta variação de 1 a 5, sendo 1 = raramente, 2 = poucas vezes, 3 = algumas 

vezes, 4 = muitas vezes e 5 = quase sempre. O instrumento é composto por três fatores, 

distribuídos em 28 itens (dois itens foram excluídos na validação semântica). Pode ser 

observado no Anexo I, desta pesquisa. 

Os fatores equivalem a: fator 1 (Alfa de Cronbach 0,81) Satisfação por compaixão 

(SC) com 15 itens, fator 2 (Alfa de Cronbach 0,83) Fadiga por compaixão (FC) com 10 
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itens, fator 3 (Alfa de Cronbach 0,76), Burnout (BO) com 3 itens (LAGO, 2008; LAGO; 

CODO, 2013).  

 

4.4.3 Entrevista semiestruturada   

 

A entrevista semiestruturada foi composta de algumas perguntas norteadoras, 

contudo sem rigidez, possibilitando assim o aproveitamento e aprofundamento das questões 

e/ou outros tópicos relevantes que eventualmente surgiram a partir da fala de cada 

participante. De acordo com Minayo (2014), a entrevista é antes de tudo uma conversa que 

tem objetivos, metas e a presença do roteiro norteador favorece um modo de organização 

para as informações coletadas. A autora ressalta que esta técnica é uma forma “privilegiada 

de interação social” (MINAYO, 2014, p. 262) e, portanto, este encontro deve ser respeitado 

e, na sua análise, todo o contexto deve ser considerado. 

 

4.5 Procedimentos para coleta de dados 

 

Os procedimentos de coleta de dados desta pesquisa foram realizados em duas 

etapas. Na primeira fase foram realizadas visitas regulares aos locais de pesquisa no turno 

em que havia atividade voluntária e de modo que não atrapalhasse o andamento do serviço. 

Em algumas ocasiões esta pesquisadora esteve nas atividades realizadas pelas equipes 

voluntárias como aulas de artesanato, visita ao hospital e ao abrigo. No contato com os 

voluntários era apresentado o tema de pesquisa e os que aceitaram participar receberam 

duas vias do TCLE (Apêndices A e D), sendo que após assinadas uma via ficou de posse da 

pesquisadora e devidamente arquivada, e a outra via entregue aos participantes.  

Em seguida, procedeu-se à aplicação dos instrumentos (questionário 

sociodemográfico e ProQol-BR), não havendo uma duração média prevista para a 

aplicação, visto que foi respeitada a disponibilidade e a subjetividade de cada participante; 

ainda nessa ocasião foi informado que posteriormente poderia ser feito contato para 

participação na segunda etapa. 

Nesta primeira fase a aplicação dos instrumentos possibilitou a exploração da 

perspectiva quantitativa neste trabalho, visto que com o questionário sociodemográfico foi 

possível realizar a caracterização dos participantes; Com a utilização do ProQol-BR foi 

verificado o índice de FC e SC. Os maiores níveis identificados foram de SC, com a 

obtenção desses dados optou-se por contatar os sujeitos, sequencialmente de acordo com o 
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índice de SC, do maior para o menor, e dos 20 participantes 10 estavam entre eles, e destes 

só foi possível realizar a segunda etapa com oito.  

Na segunda fase, com objetivo de explorar a perspectiva qualitativa, foi utilizada a 

entrevista semi-estruturada, a qual foi realizada com agendamento prévio nas sedes das 

associações e reforçada a permissão para gravação de voz, como consta no TCLE, seguindo 

um roteiro norteador, considerando que de acordo com Bardin (2016), a entrevista requer 

uma prática psicológica e deve ser integralmente registrada. Deve-se respeitar toda a 

subjetividade do participante e o pesquisador deve ter como meta final deduzir alguma 

coisa a partir do que é dito pelos participantes.  

Considerando a capacidade deste instrumento de pesquisa (Apêndice C), a escuta 

atenta e qualificada foi imprescindível no relato das experiências de cada voluntário e 

voluntária, acrescentando-se a isso o estabelecimento de um clima agradável para que os 

participantes se sentissem à vontade para expressar todos os conteúdos que assim 

desejassem. As entrevistas foram realizadas respeitando o tempo de discurso de cada 

voluntária (o), e acolhendo de forma ética todos os relatos que entrelaçavam suas 

experiências de vida e a realização do trabalho voluntário, numa atmosfera de confiança e 

atenção plena.  

 

4.6 Procedimentos para análise dos dados  

 

Para a realização da análise, após a coleta foi realizada a criação de um banco de 

dados com a tabulação dos dados sociodemográficos e da Escala Professional Quality of 

Life Scale (ProQol-BR) por meio do pacote estatístico SPSS versão 21.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences) utilizado para a análise descritiva, correlação e análise 

comparativa. 

Para a análise das entrevistas foram utilizados os procedimentos baseados na análise 

de conteúdo de Bardin (2016). Segundo a autora, a análise de conteúdo se refere a técnicas 

utilizadas em pesquisa que se valem de procedimentos científicos para apresentar 

inferências acerca de um dado por meio da compreensão e interpretação da fala criando 

categorias temáticas, a partir das quais se busca um núcleo das falas apresentada no 

discurso dos entrevistados. A identificação das palavras ou frases recorrentes ou de 

significância contribui para o pesquisador na criação de categorias que auxiliam na fase de 

inferência e interpretação dos conteúdos presentes no material.  
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A forma de análise utilizada foi análise de conteúdo categorial temática, por meio 

da qual o texto foi dividido em categorias reunindo um grupo de elementos com 

características em comum. Nesta etapa, a pré-análise procede-se a organização do material 

buscando torná-lo operacional, a qual consiste na escolha dos documentos a serem 

analisados (corpus de análise), leitura flutuante objetivando estabelecer contato com o 

conteúdo das entrevistas transcritas, formulação das hipóteses e dos objetivos da análise e 

elaboração dos indicadores para a interpretação do material coletado (BARDIN, 2016; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Na etapa seguinte, se deu a exploração do material que abrange as operações de 

codificação na qual se busca transformar os dados brutos em categorias temáticas, 

aprofundando-se o estudo a partir dos objetivos estabelecidos e com base no referencial 

teórico utilizado. 

Com a finalidade de verificar a confiabilidade e validade no processo de análise, 

recorreu-se à análise de concordância entre juízes. Considerando a frequência como 

critério, as categorias foram estabelecidas previamente pela pesquisadora que considerou os 

temas recorrentes como categorias gerais. A partir daí e das orientações procedidas às 

juízas, elas realizaram a análise das entrevistas e a identificação de verbalizações 

recorrentes que possibilitou a criação das categorias específicas. Com as categorias 

específicas estabelecidas procedeu-se à criação de um banco de dados no SPSS e o cálculo 

para identificação do coeficiente Kappa (K). Foram obtidas seis categorias com um nível de 

concordância alto (K = 0,80), conforme valores descritos por Landis e Koch (1977).  

E por fim, o tratamento dos resultados, inferência e interpretação que envolve o 

aprofundamento dos resultados alcançados na fase de exploração do material, buscando-se 

a captação dos conteúdos manifestos e latentes das entrevistas realizadas, as inferências do 

pesquisador e sua análise crítico-reflexiva, sempre com o propósito de responder aos 

objetivos da pesquisa e buscar novos achados (BARDIN, 2016).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são apresentados, inicialmente, os dados do perfil sociodemográfico e 

os dados resultantes da aplicação do ProQol-BR. Em seguida, são apresentadas as 

categorias obtidas por meio da análise do conteúdo das entrevistas. 

 

5.1 Perfil sociodemográfico 

 

Participaram da pesquisa 20 indivíduos de ambos os sexos, sendo 10 de cada 

associação e destes a amostra de entrevistados foi de oito participantes, e nesta etapa a 

divisão não foi por instituição. Em relação à caracterização do perfil dos participantes vale 

ressaltar que a média de idade foi de 50,75 anos (dp = 10,79), com mínima de 25 e máxima 

de 69 anos, sendo a maioria do sexo feminino (85,0%) e que professam fé católica (75,0%). 

A maioria (70,0%) apresenta estado civil casada (o) e com filhos (90,0%). Esta 

caracterização é também identificada em outras pesquisas sobre trabalho voluntário, 

principalmente a expressiva a participação feminina nas atividades voluntárias e 

principalmente na área da saúde (MONIZ; ARAÚJO, 2006; ORTIZ, 2015; RIBEIRO; 

SANTOS JUNIOR, 2020; SILVA, 2017).  

Entre os participantes pouco mais da metade exerce atividade remunerada (55,0%) 

além da atividade voluntária e apresentam uma grande variação de profissões e apenas um 

(a) participante na condição de aposentada (o) e outra (o) na condição de estudante. O que 

difere de alguns estudos com voluntários que apresentam maior participação de 

aposentados e estudantes (BOIÇAS, 2015; MONIZ; ARAÚJO, 2006; SILVA, 2017; 

SOUZA, 2018).  

Em relação à escolaridade a amostra apresenta 65,0% com nível superior, sendo 13 

participantes com ensino superior completo e cinco destes com pós-graduação 

(especialização e mestrado) e 35,0% distribuído nos outros níveis, a saber, um com 

graduação incompleta, um com formação técnica, quatro com ensino médio completo e um 

com ensino fundamental. Tais resultados confirmam o perfil identificado em outras 

pesquisas com voluntários e essas características também dialogam com o chamado novo 

voluntariado que além de exercer atividade remunerada apresenta maiores níveis de 

escolaridade (BOIÇAS, 2015; GIACOMINI-FILHO; ALMEIDA, 2016; SILVA, 2017). 

Quanto ao tempo de trabalho voluntário há grande variação, contudo 45,0% dos 

participantes têm um ano de trabalho voluntário e os outros 55,0% distribuídos entre um 
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ano e meio e 12 anos, como pode ser observado detalhadamente na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Dados descritivos dos (as) participantes 

Variáveis  

Sexo 
85,0% Mulheres  

15,0% Homens 

Idade 
25 Mínima 

69 Máxima 

Estado Civil 

70,0% Casados (as) 

10,0% Divorciados (as)/Separado (as) 

05,0% Viúvos (as) 

15,0% Solteiros (as) 

Filhos 
90,0% Possuem 

10,0% Não possuem 

Escolaridade 

5,0% Mestrado 

20,0% Pós-Graduação Especialização 

40,0% Ensino Superior completo 

5,0% Ensino Superior incompleto 

5,0% Ensino Técnico 

20,0% Ensino Médio completo 

5,0% Ensino Fundamental 

Exerce atividade remunerada 
55,0% Exercem 

45,0% Não exercem 

Religião 

75,0% Católicos 

15,0% Cristãos/Evangélicos 

10,0% Espírita 

Tempo de trabalho voluntário 

5,0% 12 anos 

5,0% 11 anos 
5,0% 10 anos 

5,0% 9 anos 

10,0% 6 anos 

10,0% 2 anos 

10,0% 1 ano e meio 

50,0% 1 ano 

                Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Entre os pesquisados foi possível observar que a maioria dedica até quatro horas 

semanais para realização da atividade voluntária com regularidade, mas que também 

realizam atividades esporádicas como participação em eventos das associações. E ainda, foi 

observado que grande parte dos entrevistados já desenvolveu outras atividades voluntárias 

anteriormente.   

 

5.2 ProQol-BR 

 

Na apresentação da análise descritiva das médias e a variabilidade dos voluntários 

em cada fator a partir dos seus escores brutos e escores médios, o fator burnout será 

apresentado, mas não discutido neste trabalho.  
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O resultado indica que o nível de satisfação por compaixão da amostra é mais 

elevado (M = 4,36; DP = 0,28) do que a fadiga por compaixão e o burnout [X² (2) = 36,7; p 

< 0,001]. A análise de correlação entre as dimensões revelou que a correlação entre a fadiga 

por compaixão e o burnout é positiva e forte; e não foram significativas as relações entre a 

satisfação por compaixão e fadiga por compaixão e satisfação por compaixão e burnout, 

como pode ser observado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Análise descritiva e correlacional das dimensões da ProQoL-BR 
 Estatísticas Descritivas  Coeficientes Rô de Spearman 

Escores brutos Mín Máx M DP  SC FC 

SC 59 74 65,50 4,27  -  

FC 10 40 15,85 6,57  -0,07 - 

BO 3 5 3,50 0,76  -0,13 0,58** 

Escores médios Mín Máx M DP    

SC 3,9 4,9 4,36 0,28    

FC 1,0 4,0 1,58 0,65    

BO 1 1,6 1,16 0,25    

ANOVA de Friedman [X² (2) = 36,7; p < 0,001]. 

Nota: SC = Satisfação por compaixão; FC = Fadiga por compaixão; BO = Burnout; M = Média; DP = Desvio Padrão; * = 

p > 0,01; X² = Estatística teste da ANOVA de Friedman.  

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Boiças (2015), em sua pesquisa também com voluntários da área da saúde chegou a 

resultado semelhante, com maior índice de SC, sendo que com uma média de 41.5 para 

homens e 39.7 para mulheres e ambos com média de 21 de FC. Ortiz (2015) em pesquisa 

com 40 voluntários na área oncológica obteve 48% com maior média de SC e 63% de FC.  

Como são reduzidos os estudos com voluntários sobre o tema buscou-se observar as 

médias apresentadas em outras amostras e comumente a identificação da FC com maior 

média tem sido identificada na área da saúde, mais precisamente na área hospitalar (LAGO, 

2008; RIBEIRO; SANTOS JUNIOR, 2020; SANTOS, 2018; SOUZA, 2015).  

A pesquisa de Santos (2018), com profissionais da área da enfermagem, identificou 

maior presença de FC em profissionais da área hospitalar e maior presença de SC na 

atenção básica. Por sua vez, Borges et al. (2019), em um estudo com enfermeiros da área de 

urgência e emergência, identificaram presença de SC com valores médios mais elevados. Já 

Souza (2015), em pesquisa com profissionais da saúde que atuam em UTIs identificou que 

em níveis moderados apresentam maior SC e em níveis altos maior presença de FC. 
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No presente estudo, com base nos pontos de corte a partir dos quartis, verificou-se 

(Tabela 3) que 55% dos voluntários têm nível alto de satisfação por compaixão e 25% um 

nível baixo; na fadiga por compaixão 50% têm nível alto e 25% nível baixo e no burnout 

15% têm nível alto e 65% nível baixo. Agrupando os níveis médio/alto das diferentes 

subescalas, encontramos 75% na satisfação por compaixão e 75% na fadiga por compaixão. 

 

Tabela 3 - Pontos de Corte ProQol-BR e frequências dos níveis das subescalas satisfação por 
compaixão, fadiga por compaixão e burnout dos voluntários 

 Pontos de Corte – Quartis        (t-

scores) 

  

Níveis – N (%) 

Fatores 25 50 75  Baixo Médio Alto 

SC 42,40 48,83 58,19  5 (25%) 4 (20%) 11 (55%) 

FC 44,52 47,95 52,89  5 (25%) 5 (25%) 10 (50%) 

BO 43,43 43,43 56,57  13 (65%) 4 (20%) 3 (15%) 

Nota: SC = Satisfação por compaixão; FC = Fadiga por compaixão; BO = Burnout. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A análise comparativa, em função de características sociodemográficas evidenciou 

diferenças estatisticamente significativas em relação à fadiga por compaixão apenas nas 

variáveis exercer um trabalho remunerado e o tempo de trabalho voluntário (Tabela 4).  

 
Tabela 4 - Análise comparativa da ProQol-BR em função das variáveis sociodemográficas dos 

voluntários 
 SC FC BO 

Variáveis M (DP) P M (DP) p M (DP) P 

Idade       

< 50 anos 64,7 (4,49) 0,181 13,9 (3,03) 0,110 3,5 (0,84) 0,491 

> 50 anos 66,3 (4,11)  17,8 (8,57)  3,5 (0,70)  

       

Gênero       

Feminino 65,6 (4,44) 0,354 16,3 (6,91) 0,191 3,4 (0,71) 0,475 

Masculino 64,6 (3,78)  13,0 (3,60)  3,6 (1,15)  

       

Escolaridade       

Fundamental/Médio 65,5 (3,27) 0,462 19,8 (10,77) 0,114 3,6 (0,81) 0,306 

Superior Completo 65,5 (4,75)  14,1 (2,82)  3,4 (0,75)  

       

Trabalho       

Sim 65,3 (4,45) 0,492 13,5 (3,29) 0,045 3,7 (0,90) 0,119 

Não 65,6 (4,30)  18,6 (8,52)  3,2 (0,44)  

       

Estado Civil       

Casado 66,2 (4,25) 0,106 16,2 (7,55) 0,444 3,4 (0,75) 0,306 

Não Casado 63,6 (4,08)  15,0 (3,79)  3,6 (0,81)  

       

Filhos       

Não 65,0 (2,82) 0,432 16,5 (3,53) 0,247 4,5 (0,70) 0,079 
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Sim 65,5 (4,46)  15,7 (6,89)  3,3 (0,69)  

       

Crença       

Católica 65,2 (4,28) 0,885 16,6 (7,73) 0,397 3,4 (0,74) 0,952 

Cristã 66,6 (4,72)  12,3 (2,08)  3,6 (1,15)  

Espírita 66,5 (6,36)  15,5 (3,53)  3,5 (0,70)  

       

Tempo       

12 meses 64,4 (3,87) 0,211 19,2 (8,48) 0,005 3,7 (0,83) 0,089 

> 12 meses  66,3 (4,56)  13,0 (2,42)  3,2 (0,64)  
Nota: SC = Satisfação por compaixão; FC = Fadiga por compaixão; BO = Burnout; M = Média; DP = Desvio Padrão 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Pode-se interpretar esses dados na seguinte perspectiva, para os que exercem um 

trabalho remunerado e, além disso, assumem o compromisso de uma atividade voluntária, 

até que se sintam mais adequados às rotinas de trabalho haverá uma sobrecarga de trabalho 

(BOIÇAS, 2015; ORTIZ, 2015), ainda que mínima. Essa sobrecarga pode resultar em um 

estado de fadiga física e FC (LAGO, 2008) a depender do trabalho voluntário exercido. E 

para o tempo de trabalho, pode-se considerar o fato de possuir pouco tempo como 

voluntário e, consequentemente, experiência neste tipo de atividade como explicação para 

ocorrência da maior manifestação de fadiga por compaixão (VIDAL et al., 2014 neste 

segmento. 

Por fim, os escores do ProQoL-BR foram correlacionados com as variáveis 

contínuas do estudo. A fadiga por compaixão se correlacionou negativamente com o tempo 

de trabalho voluntário (Rô = -0,54; p = 0,014), ou seja, naqueles voluntários com menor 

tempo de trabalho maior foi a fadiga por compaixão, como observado na tabela 5. Nesta 

perspectiva, pode-se sugerir que o maior tempo no trabalho voluntário pode exercer um 

efeito protetor contra a fadiga por compaixão. Tal fato pode ser atribuído ao 

desenvolvimento da resiliência pelos voluntários, com o passar dos anos e com a maior 

experiência (BORGES  et al., 2019). Uma outra possível explicação diz respeito ao fato de 

que talvez ainda não tenham desenvolvido estratégias de enfrentamento eficazes que os 

ajudem a lidar com o desgaste provocado pelo trabalho voluntário ou que possam 

apresentar níveis mais baixos de satisfação por compaixão, o que aumenta o risco de 

manifestação da fadiga por compaixão por não contar com o componente protetor da 

satisfação por compaixão (CAMPOS-VIDAL et al., 2014; BOIÇAS, 2015). 
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Tabela 5 – Coeficientes de Correlação Rô de Spearman 
 SC FC BO 

Idade 0,23 0,22 -0,18 

Escolaridade 0,30 -0,32 -0,13 

Nº Filhos 0,07 -0,14 -0,06 

Tempo de Trabalho Voluntário 0,27 -0,54* -0,41 
Nota: * = p > 0,05. 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Em pesquisas com voluntários não há dados que corroborem o que foi identificado 

em relação à FC e o fato de exercer um trabalho remunerado, assim como o menor tempo 

de serviço voluntário ser favorável à manifestação da FC (CAMPOS-VIDAL et al., 2014; 

BOIÇAS, 2015; ORTIZ, 2015). Na pesquisa realizada por Boiças (2015), 82% dos 

voluntários exerciam trabalho remunerado, mas isso não se correlacionou positivamente 

com a FC, contudo o tempo de voluntariado foi associado à reatividade interpessoal (RI) 

que é um constructo que engloba os fatores: consideração empática, tomada de perspectiva, 

angústia pessoal e fantasia, sendo que quanto menor o tempo de TV maior a RI. Porém, os 

participantes que apresentaram maior RI também apresentaram mais estratégias de coping 

(BOIÇAS, 2015). 

Ribeiro e Santos Junior (2020), não identificaram em enfermeiros nenhuma 

correlação significativa entre tempo de serviço e FC. Borges et al. (2019) e Fonseca (2017) 

identificaram, também em enfermeiros, que sujeitos com tempo de experiência profissional 

igual ou inferior a 11 anos apresentavam índices elevados de FC.  

Ainda sobre o trabalho de Borges  et al. (2019), os pesquisadores apontaram que 

quanto mais jovem os (as) enfermeiros (as) maior a FC e menor a SC. Esse dado é 

corroborado nos estudos de Souza (2015), Asensio (2016) e Fonseca (2017). Entre os 

pesquisados que estavam entre os participantes com menor tempo de TV a média de idade 

foi de 45 anos (BORGES  et al., 2019). A não identificação de diferença significativa entre 

variáveis sociodemográficas como idade, estado civil, escolaridade e número de filhos 

também não foram indicadas em outros estudos (ASENSIO, 2016; CRUZ, 2014; SOUZA, 

2015). 

A FC, independente de sua correlação com qualquer variável sociodemográfica, é 

uma ameaça à qualidade de vida do sujeito envolvido com atividades de ajuda. De acordo 

com Campos-Vidal, Cardona-Cardona e Cuartero-Castañer (2017) não é possível evitar a 

instalação da FC, porém acreditam ser possível minimizar os impactos por ela causados. 

Ainda segundo os autores, em uma pesquisa realizada com voluntários assistenciais que 

engloba a área da saúde, direitos humanos e pessoas em situação de exclusão social, 
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consideram possível reduzir a FC e aumentar a SC a partir do equilíbrio entre três fatores 

que segundo eles são: afeto, autocuidado e recursos pessoais e sistêmicos que favoreçam o 

cuidado de si e tais fatores podem ser ofertados pela instituição na qual se realiza a 

atividade e também pelo próprio sujeito.  

 

 

5.3 Entrevistas 

 

Na busca por responder aos objetivos do presente estudo, foram estabelecidas seis 

categorias (Tabela 6), sendo que para cada categoria elencada foi calculada a porcentagem 

de concordância entre juízes e as categorias com porcentagem acima de 80% foram 

estabelecidas e outros temas que não alcançaram este nível de porcentagem puderam ser 

discutidos dentro das categorias. Como já foi mencionado, o nível de concordância entre as 

juízas foi alto (K = 0,80), conforme valores descritos por Landis e Koch (1977). Vale 

ressaltar que a construção do diálogo entre as categorias e as falas dos participantes 

perpassa o olhar daquele que pesquisa e seus elementos subjetivos (ZAGO, 2003).  

 

 

Tabela 6 – Categorias 
Nr  Categorias Frequência 

1  APRENDIZADO 50,0% 

2 ESPIRITUALIDADE  62,5% 

3 SATISFAÇÃO 100,0% 

4 ALTRUISMO 100,0% 

5 COMPAIXÃO  62,5% 

6 DISTANCIAMENTO EMOCIONAL 100,0% 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Vale ressaltar, que o critério utilizado na realização do contato para formalizar o 

convite de participação da segunda etapa da pesquisa foi o maior resultado no fator 

satisfação por compaixão, porém nem todos responderam ou tinham disponibilidade e 

optou-se por seguir os convites de acordo com as pontuações. No quadro 1, serão 

apresentados, de forma sintetizada, os dados dos participantes entrevistados. 
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Quadro 1 – Síntese dos dados dos participantes das entrevistas 

Identificação Idade Escolarização Religião Tempo de Voluntariado 

V 4 25 Graduação Católica 12 meses 

V 5 61 Ensino Médio Católica 72 meses 

V 12 54 Técnico Espírita 12 meses 

V 13 69 Ensino Médio Católica 12 meses 

V 15 41 Pós-graduação Católica 24 meses 

V 16 62 Pós-graduação Católica 17 meses 

V 17 61 Ensino Médio Católica 12 meses 

V 19 48 Graduação Católica 144 meses 

                   Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

 

 

5.3.1 Aprendizado 

 

O trabalho voluntário tem sido referenciado como um local de desenvolvimento de 

novos vínculos e saberes, mas principalmente de crescimento e aprendizado (CRIPPA; 

ISIDORO; FEIJÓ, 2014). O voluntariado não se resume apenas a um aprimoramento 

profissional (quando realizado por pessoas que buscam investir na carreira por meio desta 

prática), ele perpassa também pelo estabelecimento de relações interpessoais e de vínculos, 

pois muitas das atividades são realizadas em grupo e se destinam a algum público, o que 

possibilita ao voluntário a ampliação de contatos em sua rede social na comunidade 

(NOGUEIRA-MARTINS; BERCUSA; SIQUEIRA, 2010). 

 A atividade voluntária pode ser realizada por pessoas que estejam ou não no mercado 

de trabalho. Tal realização permite uma inserção socialmente participativa e ativa no meio 

em que o sujeito atua e tal fator favorece um enriquecimento pessoal e agrega valor à sua 

interação interpessoal (MONIZ; ARAÚJO, 2006). 

Dos pontos relevantes citados sobre o processo de aprendizado dentro do TV 

observa-se a aprendizagem em si, como um saldo positivo para os voluntários, como 

evidenciado nas falas abaixo:  

 

[...] uma das coisas que eu digo com toda certeza que tenho no dia a dia, é 

que eu saio daqui com o aprendizado, eu consigo olhar e aprender com 

cada coisa que as pessoas falam. Nada para mim nas pessoas é em vão. 

(V. 5). 

 [...] No hospital a mudança já é minha, eu acho que já vem é para mim, 
você está ali e poder sair e conseguir mudar alguma coisa, colocar a 

paciente ao menos para refletir, mostrar para ela que ela pode viver. [...] 

então eu acho que aí já é meu, já sou eu no aprendizado e o 
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fortalecimento, porque isso vai para nossa vida também, entendeu? O 

aprendizado é muito [...]. (V. 12). 

 

Observa-se que o discurso dos participantes indica que eles tiram um saldo 

positivo das atividades realizadas, considerando que as experiências e as relações 

estabelecidas trazem em si uma lição a ser aprendida, e permite a atitude reflexiva. 

Portanto, ser voluntário traz em si a oportunidade de aprender, de ter novas experiências e 

se sujeitar a novos desafios e perspectivas, o que pode contribuir para a ocorrência do 

sentimento de satisfação por compaixão.  Nota-se ainda, o fator crescimento pessoal 

associado à prática do TV por meio da ampliação de seus conhecimentos a partir das 

vivências (CRIPPA; ISIDORO; FEIJÓ, 2014), como pode ser visto nas interlocuções a 

seguir: 

 

 

[...] Então, são experiências, são histórias novas que a gente na verdade 

acaba trazendo algo positivo para nossa própria vida. (V. 4). 
 

Eu falo assim, isso me ajuda muito interiormente, no meu crescimento 

individual. Eu faço, eu cresço! (V. 5). 

 

 

Selli, Garrafa e Junges (2008), indicam que o benefício do TV pode ocorrer no nível 

individual, dual e coletivo. O nível individual engloba o aprendizado e nele o beneficiado é 

o voluntário, que por meio de uma troca de saberes obtém um ganho e esse ganho pode ser 

interpretado de diversas formas. Uma delas é o estabelecimento de vínculos afetivos, como 

pode ser observado abaixo.  

 
Ah, eu acho que amizade, é um ponto positivo. Conheci várias pessoas. 
Fora o bem que a gente faz a outras pessoas e a amizade que a gente vai 

fazendo com um e com outro, isso é muito gostoso. (V.15). 

 

E a gente continua fazendo o que está ao nosso alcance, mais ainda depois 
da experiência [...] eu estava conversando, que eu não sabia que tinha 

tanto amigo, quando passou esse acidente, vi o quanto as pessoas me 

querem bem. Eu fico até com vergonha. Querem fazer algo, às vezes nem 
podem... Isso me leva a ser mais grato e a querer fazer mais. (V. 5). 

 

O processo de aprendizagem do trabalho voluntário pode ocorrer na execução da 

própria atividade como dito pela Voluntária 19 que explica a rotatividade das aulas de 

artesanato, na qual cada voluntária apresenta algo a ser executado na semana em forma de 

aula e isso possibilita que aprendam novos artesanatos para ensinarem. Ela diz:  
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[...] ai a gente traz sempre um artesanato, uma aula, a gente tenta ficar 

variando de voluntária para voluntária para não ficar só em uma, a gente 

tenta bolar uma aula que seja fácil e prática, não tão cansativa. (V. 19). 

 

Mas, também aprendem por meio da observação sensível outras necessidades no 

grupo de pacientes e acompanhantes. 

 
Eu tive a ideia juntamente com outras colegas de fazer algo inédito, nós 
fizemos café com bate papo.  A gente queria fazer uma coisa diferente, 

porque o artesanato a gente vem, faz ali o artesanato, conversa com elas é 

claro [...]. No café, a gente queria conversar com elas, ouvir a história 
delas, e a gente também falar das nossas e elas amaram, a gente trouxe um 

café cremoso [...] e ficamos, fizemos brincadeiras, aí eu fiquei responsável 

por trazer a brincadeira. Aí foi maravilhoso, elas amaram, foi assim 

emocionante, você olhava para os lados e era assim segurando as 
lágrimas. (V. 19).  

 

No relato exposto, parece que se confirma a asserção proposta por Selli, Garrafa e 

Junges (2008) de benefício ao nível dual e coletivo, haja vista que à medida que o TV 

proporciona o desenvolvimento de ações criativas e habilidades entre as voluntárias, gera 

também benefícios para o grupo como um todo e ao público a quem se destina o serviço. 

Ainda se pode conjecturar que há a ampliação e fortalecimento do crescimento pessoal não 

apenas por exercitar a capacidade de aprender coisas novas, mas também por exercitar a 

escuta e poder aprender lições a partir das vivências das outras pessoas (CRIPPA; 

ISIDORO; FEIJÓ, 2014). Nesta perspectiva, é importante, também, considerar o 

fortalecimento da rede afetiva e a troca emocional a nível interpessoal (NOGUEIRA-

MARTINS; BERCUSA; SIQUEIRA, 2010).  

Tais fatores dialogam diretamente com os sentimentos de satisfação por compaixão 

(LAGO, 2013), pois atuam como validação das ações na atividade voluntária. 

Considerando a rede de apoio afetiva e sua influência na vida dos voluntários, observou-se 

na pesquisa ora realizada que alguns dos (as) participantes já possuem voluntários na 

família ou esta é uma prática comum no seu meio social. Silva (2004) aponta que o grupo 

familiar pode ser determinante para o sujeito aprender a valorizar esta prática e optar pela 

realização do trabalho voluntário e não apenas a oferta de ajuda material, conforme 

ilustrado na fala a seguir:  

 

 



 
 

57 

Eu sempre quis trabalhar aqui na área de reabilitação e não tinha espaço. 

Aí sempre quando eu vinha com a minha irmã eu acompanhava o trabalho 
dela (que também é voluntária na instituição), então eu me interessei. Foi 

o que me chamou atenção, a história de vida de cada um [...]. (V. 4).  
 

A influência do meio ocorre principalmente por parte de pessoas próximas que 

realizam trabalho voluntário. Silva (2017), em uma pesquisa realizada com 69 voluntários 

em uma ONG na Paraíba, identificou que alguns foram convidados por parente ou amigo 

que já atuava no serviço voluntário, ou ainda, foram pacientes ou acompanhantes de 

pacientes e interagiam com voluntários na condição de usuários do serviço hospitalar. 

Nesse sentido, observa-se que interagir com pessoas ou grupos que atuam no trabalho 

voluntário pode ser um fator favorável para a realização do mesmo. E que o aspecto de 

aprendizagem se configura como fator que contribui para sentimentos positivos associados 

ao voluntariado (CRIPPA; ISIDORO; FEIJÓ, 2014) e tais sentimentos podem aumentar a 

satisfação por compaixão (FIGLEY, 1995; LAGO, 2008). 

 

5.3.2 Espiritualidade  

 

No grupo pesquisado há uma predominância de católicas (75,0%), seguido por 

autodenominados cristãos e/ou evangélicos (15,0%) e espíritas (10,0%), logo todos os 

participantes indicaram ter alguma crença, o que pode explicar a presença marcante da 

espiritualidade nas entrevistas. Segundo Souza e Costa (2013, p. 4), há: 

 

[...] uma associação do voluntariado a valores religiosos, caridade e 

assistencialismo, assim como o desejo de ser útil e o sentimento de sentir-

se importante, fazendo o bem e cumprindo uma missão social.  

 

Neste trabalho, a associação sugerida por Souza e Costa (2013), pode ser observada 

nas falas abaixo:  

 

A razão é a minha fé. A fé que tenho. Aquilo que eu acredito. É pela 
necessidade de olhar para a carência da pessoa. Eu particularmente tenho 

um compromisso com Deus. (V. 5). 

 

Porque eu vejo muito assim, a minha religião, graças a Deus, esse 

esclarecimento ela me dá. Nós já passamos situações de não ter ninguém 
para te dar um copo com água, mas a gente pode andar, pode trabalhar, ter 

um salário. Já é difícil, e quem não tem nada disso? E você poder fazer 

parte disso sem notoriedade. Você poder servir, é muita coisa, é muito 
gratificante, é muita paz que a gente sente. (V. 12). 
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É importante salientar que, do ponto de vista histórico, as atividades relacionadas à 

mitigação do sofrimento sempre estiveram relacionadas à caridade e à religiosidade 

(LAGO, 2013). Na pesquisa de Azevedo (2007), a visão de coordenadoras de grupos 

voluntários é que os preceitos religiosos ou a realização de um compromisso de fé se 

tornam impulsionadores para a prática voluntária.  

Já no trabalho de Silva (2004) em uma ONG em Porto Alegre, a presença da 

espiritualidade figura práticas anteriores com trabalho voluntário em entidades religiosas 

pelos voluntários que, na ocasião da pesquisa, estavam na ONG. Ainda, segundo a autora, 

os voluntários estavam vinculados predominantemente ao espiritismo e ao catolicismo.  

A presença do componente religioso e a predominância destas denominações 

também são observadas em outras pesquisas (BOIÇAS, 2015; NOGUEIRA-MARTINS; 

BERCUSA; SIQUEIRA, 2010; SILVA, 2017). Ainda relacionado ao componente religioso, 

ele pode ser considerado como fator de proteção para a qualidade de vida do voluntário 

(KOENIG; PARGAMENT; NIELSEN, 1998; LAGO, 2013; SILVA, 2017). O 

envolvimento em religiões organizadas e a espiritualidade podem favorecer o aumento do 

propósito e significado da vida, que geralmente são associados a maior resiliência e 

resistência ao estresse (LAWLER; YOUNGER, 2002).  Nesta perspectiva, as crenças 

religiosas contribuem para uma visão de mundo que dá um sentido positivo às experiências 

de vida e podem exercer emoções positivas, o que nos faz pensar que tais aspectos podem 

contribuir para o aumento do movimento de solidariedade e compaixão e, 

consequentemente para o sentimento de satisfação por compaixão entre os voluntários, uma 

vez que todos os participantes da pesquisa têm alguma crença religiosa. 

Ao serem perguntados como lidavam com o sofrimento decorrente do TV dois 

participantes ser manifestaram da seguinte forma:  

 

Eu uso a fé. Uso muito, muito minha fé. (V. 19). 

A fé, eu uso para lidar [...].  (V. 5). 

 

Nas falas acima vemos o componente religioso que, além de motivação para o 

trabalho voluntário, atua também como um tipo de enfrentamento ao sofrimento como 

recurso para administrar o que se sente em relação ao desgaste decorrente das demandas do 

trabalho voluntário, parecendo ter um impacto importante na maneira como os voluntários 

lidam com a fadiga por compaixão. 
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Segundo Koenig, Pargament e Nielsen (1998) o uso de crenças e comportamentos 

religiosos pode favorecer a resolução de problemas e prevenir ou aliviar consequências 

emocionais negativas decorrentes de situações estressantes. Mais especificamente, Wong-

Mc Donald e Gorsuch (2000) recorrem ao coping religioso para explicarem o modo como 

as pessoas utilizam a sua fé para lidar com os problemas da vida e o estresse. O uso do 

coping religioso/espiritual pode explicar um possível abrandamento da fadiga por 

compaixão.  

 Mas, há outro lado da moeda, pois em algumas pesquisas é sinalizado a imposição de 

crença religiosa, desrespeito ou intolerância, em situação de voluntariado. Na pesquisa 

realizada por Nogueira-Martins, Bercusa e Siqueira (2010, p. 945) essa era uma 

preocupação no ambiente hospitalar, pois alguns voluntários se valiam da permissão para 

entrar nos quartos e enfermarias para “[...] evangelizar [...] para aquela religião que ela acha 

que é a certa.”  

Nesse sentido, é possível observar que o contato com o paciente é também visto 

como uma oportunidade de evangelização:  

 

A gente chega para visitar, por exemplo, paciente que está terminal... 

Então a minha vontade ali, se eu pudesse abraçar, se eu pudesse, mas nós 
não podemos, só se o paciente permitir ou quiser. Mas, assim eu coloco 

junto deles muito a oração, eu coloco ali a parte espiritual, o 

fortalecimento da parte espiritual, mesmo que você esteja partindo [...] sei 
que não é fácil, mas, que você tenha essa estrutura espiritual para a partida 

ser mais amena. Depende também de cada um, nem todo mundo tem essa 

visão espiritual. (V. 12). 

 

É pregar a palavra de Deus que é cuidar do seu próximo, do seu irmão. 

(V. 19). 

 

Na interlocução abaixo o participante que atua em uma das associações com um 

trabalho na área espiritual observa-se dois pontos relevantes: o primeiro é o respeito à 

diversidade religiosa, como fica ilustrado na fala abaixo: 

 

E hoje tipo assim, a gente lida com essa religiosidade cada um com a sua, 

é tanto que nós temos aqui 10 pessoas, 15 pessoas, cada uma de um 

segmento diferente. Claro que Deus é o centro, mas cada uma numa 
denominação diferente: um mórmon, outra cristã, outra da assembleia, 

outra católica, aí essa fé é uma experiência mais profunda com esse Jesus 

que a gente fala aqui, que ele existe [...]. (V. 5). 
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O segundo é a conscientização para com o grupo que participa dos encontros 

espirituais para não confundir os papéis ou os serviços, visto que, nesta associação, há uma 

psicóloga contratada e uma voluntária.  

 

Eu estava falando com a psicóloga: olha aqui é só espiritualidade, a gente 

tem que ter muito cuidado para que não vire um encontro terapêutico, aqui 
é fantástico, cada um com sua crença, mas tem que ter cuidado para as 

pessoas não virem para cá desabafar, fazer um momento terapêutico... 

Não é. Aqui é espiritualidade, evangelho, testemunho de força, de luta... 

Acima de tudo de fé! (V. 5).  
 

De acordo com Gouveia (2013), a espiritualidade pode estar atrelada aos valores 

pessoais de cada indivíduo e se estabelecem por meio da socialização. Conforme a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos, valores são princípios-guias divididos em três 

orientações (pessoal, social e central), com dois tipos de motivadores (materialista e 

humanitário) que se dividem em subcategorias. E nesta teoria, a religiosidade, enquanto 

valor básico, está inserida na subfunção normativa que se caracteriza por uma orientação 

pessoal com motivador materialista caracterizada pelo comportamento religioso, e tem 

como foco as relações interpessoais e se preocupa com os interesses da comunidade 

(GOUVEIA, 2013). 

 

5.3.3 Satisfação  

 

Esta categoria diz respeito ao bem-estar sentido pelos voluntários ao realizar ações 

de ajuda (LAGO, 2013) e aos sentimentos positivos ou benefícios decorrentes da atividade. 

Ser voluntário sugere realizar alguma atividade para alguém ou um grupo sem receber 

remuneração, dispondo de seu tempo livre na prestação de um serviço em prol da sociedade 

ou de uma causa (FEREIRA; PROENÇA; PROENÇA, 2008; SOUZA; MEDEIROS, 

2012). 

Os sentimentos vivenciados pelos voluntários geralmente são descritos como paz, 

gratificação, dever cumprido, sentimento incrível, e refletem estados emocionais favoráveis 

para uma boa qualidade de vida (MORAES, 2019; VAILLANT, 2010), os quais podem 

atuar como preditores de satisfação por compaixão, que por sua vez atua como moderadora 

de experiências positivas e negativas (STAMM, 2010).  

O modo como os participantes da pesquisa expressam a satisfação, ao referirem-se a 

sentimentos positivos decorrentes do trabalho voluntário é muito claro. Estas verbalizações, 
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certamente, agregam valor ao trabalho realizado na área da saúde, como pode ser observado 

nos relatos abaixo:  

  

Um sentimento [...] incrível, mas nunca está completo, a gente sempre 
quer mais, o resultado positivo né, ver cada evolução [...], é bom. (V. 4). 

 

Ah eu sinto assim uma satisfação muito grande, eu olho assim eu fiz uma 

coisa boa para alguém hoje. (V. 15). 

 

A gente sente o seguinte, que tanto eles ficam satisfeitos como nós 
ficamos. (V. 13). 

 

Eu saio de lá muito satisfeita por fazer o trabalho, mas principalmente 

pelas pessoas [...]. Tem umas pessoas que nós do grupo nos aproximamos 

mais e tem umas que quando estão em crise por ter passado por um 

processo muito difícil aquelas pessoas ficam presentes na nossa mente, na 

minha mente. (V. 13). 

 

De acordo com Lago (2013), a SC pode resultar em entusiasmo e alegria, se 

convertendo assim em benefícios para o sujeito que a sente. Assim como a FC, a SC resulta 

do envolvimento emocional entre aqueles que se relacionam com pessoas em sofrimento. 

Sendo assim, a realização pessoal pode decorrer destes sentimentos positivos sentidos pelo 

ato de prestar ajuda. 

Silva (2017, p. 95) identificou em um grupo de voluntários da área da saúde, valores 

existenciais e normativos que denotam cuidado de si e responsabilidade social, 

considerando o “[...] voluntariado uma via de mão dupla onde todos são beneficiados.” 

Nesse sentido, o sentimento de realização pessoal por ser voluntário, por ajudar ao próximo 

se sobressai e isso dialoga com a visão positiva da prática voluntária e a possibilidade de 

negação de algum sofrimento convertendo a participação em uma esfera totalmente positiva 

(LAGO, 2008). 

 

Então, eu sempre tive isso, eu faço trabalho voluntário na igreja também e 

só me sinto cada vez mais realizada em relação a essas situações. (V. 16). 

 

Quando há um baixo sentimento de realização pessoal atrelado à atividade que se 

executa na área da saúde há mais chances de um maior índice de FC ser sentido. Por outro 

lado, um alto sentimento de realização pessoal decorrente do ato de ajudar aumenta a SC 

(BOIÇAS, 2015; LAGO, 2013).  
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A SC não fala apenas do prazer em ajudar o próximo, mas, também do orgulho em 

fazer parte de algo e fazer diferença na vida do outro. Lago (2008, p. 191) discute que, na 

perspectiva biológica, o ato de ajudar pode reduzir o estresse e gerar alívio da tensão de 

quem ajuda e sendo assim “[...] no contexto biológico, ajudar alguém é ajudar a si próprio.”  

A partir dessa percepção, é possível refletir sobre o sentimento de gratidão 

manifestado pelos participantes. Segundo Silva (2004, p. 17) há uma expectativa de troca 

por meio de uma: “gratificação simbólica”. As pesquisas sobre o trabalho voluntário 

apontam que há uma relação de ganho e benefício para aqueles que o executam o trabalho 

voluntário (CRIPPA; ISIDORO; FEIJÓ, 2014; GIACOMINI-FILHO; ALMEIDA, 2016; 

MONIZ; ARAÚJO, 2006; NOGUEIRA-MARTINS; BERCUSA; SIQUEIRA, 2010).  

 

Eu acho que é uma mistura, assim, porque é como eu falei às vezes a 
gente está cansada, que é físico, às vezes eu estou com dor, aí acaba que 

você está fazendo as coisas ali e passa, e a gratidão da coisa ter sido feita 

com carinho, com amor, que é uma coisa tão simplesinha [...] (V. 19). 

 
E depois, eles acabam me agradecendo e isso para mim é gratificante, e 

isso para mim tira toda canseira. (V. 16). 

 
Eu não quero sair (risos), porque é tão bom aqui. É tão bom. Você sai 

gratificado, tranquilo. Eu não levo sentimento de tristeza, nem um 

sentimento assim... Eu saio com sentimento tranquilo. (V. 5). 

 

De acordo com Lago (2013), quando alguém é capaz de relaxar após um momento 

tenso no desempenho de uma atividade e sentir alegria e, de alguma forma, se perceber 

beneficiado, na área da saúde, então é como compreende a satisfação por compaixão. E esta 

satisfação não é a ausência de dor ou percepção de sofrimento alheio, é a capacidade de 

dar-se conta da dor do outro se preservando (FIGLEY, 1995) com as estratégias adequadas, 

respeitando as diferenças pessoais. E assim como há o ônus no cuidar há também o bônus 

(FIGLEY, 1995; LAGO, 2013).  

Também é possível observar que o TV proporciona um sentimento de utilidade, 

propiciando aos voluntários desempenhar atividades para alguém ou um grupo sem receber 

uma remuneração para tal, empregando o seu tempo livre na prestação de um serviço em 

prol de uma causa social. O sentimento de utilidade também corresponde a um sentimento 

de bem-estar, como pode ser observado nas falas a seguir: 

 

[...] Me sinto bem, porque fiz alguma coisa, não fiquei só em casa olhando 

o celular ou a televisão e nem sempre fica porque em casa sempre tem o 

que fazer (risos). [...] Preenche meu tempo. (V. 13). 
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Eu acho que é paz, dever cumprido, acho assim não, é você, é da utilidade 

a tua ação, é Deus te dando oportunidade todo dia, que você pode, que 

você consegue, você pode ser mais, entendeu, eu penso nisso, a cada dia, 

a cada momento que eu vou é que eu posso ser útil, servir, fazer essa 

diferença. (V. 12). 

 

Nessa perspectiva, o TV atua como uma mediação para a qualidade de vida de quem 

presta o serviço e de quem recebe, se inserindo no nível de benefício social indicado por 

Selli, Garrafa e Junges (2008). Mas, essa utilidade é também estendida às instituições que 

abrigam o TV, principalmente nas hospitalares (MONIZ; ARAÚJO, 2006; NOGUEIRA-

MARTINS; BERCUSA, 2010; SILVA, 2017).  

Este sentimento de utilidade à sociedade está relacionado, segundo Penner (2002) às 

características de personalidade denominada pelo autor de personalidade pró-social, a qual 

inclui tanto sentimentos de empatia com os outros como sentimentos de utilidade dos 

voluntários com relação ao seu trabalho que se traduzem em ações de ajuda. 

 
5.3.4 Altruísmo 

 

O altruísmo é um comportamento voluntário direcionado para ajudar alguém, no 

qual o altruísta está sujeito ou não a risco e que não busca ecompensas externas (OLINER, 

2002). Deste modo, incorrer em um risco ou um custo é próprio do altruísmo. Para Krieger 

e Falcone (2017), a motivação altruísta implica na identificação da necessidade do outro e 

na compreensão de como se pode providenciar a ajuda, recurso ou o suporte necessário, o 

que ocorre a partir de uma avaliação adequada da situação do outro. Portanto, o altruísta 

possui um benefício, a motivação em ajudar os outros (HOFFMAN; SILVEIRA; 

POLYDORO, 2010; SEPPÄLÄ, 2013). 

Ajudar é uma das palavras mais indicadas como motivação por voluntários, sendo 

que o altruísmo tem sido citado como um dos motivos mais importantes para o 

engajamento no trabalho voluntário (MASCARENHAS; ZAMBALDI; VARELA, 2013). 

Na área da saúde, o ato pode ser percebido como um incremento ao atendimento prestado 

ao sujeito que é atendido por profissionais e voluntários (CRIPPA; ISIDORO; FEIJÓ, 

2014). Na ação altruísta, o desejo e o ato de ajudar também se relacionam com a empatia e 

a compaixão (FIGLEY, 1995; LAGO; CODO, 2010).  
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É um sentimento de amor mesmo, de amor ao próximo. De ver que aquele 

ali está precisando de você. É de servir mesmo, com amor, dedicação, 

tranquilidade, essa coisa de quere acolher, de querer até fazer mais. (V. 

19). 

 

Segundo Hoffman (1979), há uma dificuldade no ser humano em ignorar a dor 

alheia, e por isso a atitude altruísta, ou seja, o reconhecer que necessita fazer algo surge e, 

muitas vezes, a manifestação de ajuda ocorre. Portanto, no altruísmo é crucial que a 

motivação seja o bem-estar do outro e que o comportamento de ajuda seja exercida. A 

prática altruísta, que permite essa conexão com aquele que sofre, possibilita o que Vieira 

(2013, p. 48) chama de “humanidade comum”. Por meio da tomada de perspectiva, é 

possível estabelecer uma identificação, ainda que passageira, com o sofrimento e os 

sentimentos da outra pessoa, e a compaixão permite a aproximação com este sentimento e a 

motivação para promover o alívio (VIEIRA, 2013). A compaixão, portanto, possibilita uma 

resposta emocional da parte de quem percebe o sofrimento alheio e envolve um desejo 

autêntico de ajuda (SEPÄLÄ, 2013). 

Como foi discutido na terceira categoria (Satisfação) os participantes se sentem 

também contemplados com o ato de ajudar, indicando claramente uma via de mão dupla, na 

qual a relação estabelecida no trabalho voluntário gera prazer e bem-estar (SOUZA; 

MEDEIROS, 2012), conforme pode ser observado abaixo:  

 
Se eu não estiver ajudando eu estou doente. (V. 17).  

 
Que eu posso ajudar em alguma coisa. Pelo menos elas dão depoimentos 

quando nós estamos lá, elas dizem que é a melhor tarde, já chegaram a 

dizer “é a melhor tarde porque a gente esquece, descarrega a angústia. [...] 
A gente fez alguma coisa pelo próximo. (V. 13). 

 

A relação de ajuda ao próximo, quando permeada por uma motivação altruísta, 

permite a concretização da ajuda por meio de ação. A esse respeito, diz Vaillant (2010, p. 

160): “Sentir compaixão não é apenas ecoar a dor alheia, mas fazer algo a respeito.” Este 

pensamento é um reflexo de que se esperam ações de pessoas com atitudes altruístas, sendo 

tais comportamentos valorizados no meio social (CAVALCANTE et al., 2015; LAGO, 

2013). 

De acordo com Boiças (2015), o ato de ajudar pode ser compreendido como a 

capacidade dos seres humanos dedicarem a sua vida em prol dos outros, o qual está 

conectado à complacência que pode ser retratada na compreensão da problemática do 

sujeito a quem se dirige a ajuda, como pode ser observado no relato da Voluntária 4, no 
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sentido de ser empática com a família, com a mãe e não apenas com a criança a quem se 

destina o serviço. 

 
Aqui na verdade é multidisciplinar. Aí às vezes têm histórias de paciente 

que é junto com a Assistência Social também, e a gente vê a dificuldade 

de cada família. Porque ter uma criança especial não é fácil, requer um 
cuidado maior. Às vezes acaba que a família não tem tanto auxílio, 

suporte para lidar. (V. 4). 
 

Na fala da Voluntária 12, observa-se um aspecto importante do altruísmo que é a 

doação, ter disponibilidade para ajudar e servir: 

 
Acho que ser voluntária é tanta coisa, ela engloba tanta coisa, é só uma 
definição. Eu acho que é a doação. É. Eu não sei expressar com palavras 

técnicas, mas é a doação, de você estar presente e poder socorrer. (V. 12). 
 

Ajudar se caracteriza por valores morais socialmente desejáveis, pela 

disponibilidade de ajudar/cooperar, que resulta de um comportamento de preocupação para 

com o outro ou com o coletivo e que pode carregar em si um forte componente religioso 

(BOIÇAS, 2015; LAGO, 2013), segundo pode ser observado na fala a seguir: 

 

É... Como eu vou te falar? É uma coisa de Deus mesmo, você está 

ajudando ao próximo sem ver a quem, é uma coisa assim de Deus mesmo, 
às vezes eu até falo assim que tem gente que vive numa igreja, vive em 

qualquer religião, mas fora não pratica o que a igreja prega, muita gente 

não olha nem para o teu próximo. (V. 19). 

 

Silva (2004, p. 7) discute a relação entre alteridade e identidade estabelecida no 

trabalho voluntário na qual o outro é configurado de modo subalterno “[...] carente, 

desvalido e necessitado”, de tal modo que a necessidade do outro constitui a base 

“motivacional para o trabalho voluntário” ao criticar as ações ditas como desinteressadas. 

Moraes (2019) argumenta que ter um comportamento altruísta e permeado por 

compaixão é compreender que o sujeito a quem se destina a ajuda é um sujeito de direito, e 

que, portanto, merece justiça. Para o autor, auxiliar no processo emancipatório e de 

fortalecimento de autonomia nas camadas desassistidas pelo Estado é um exercício de 

cidadania e o distanciamento do voluntariado assistencialista (LANDIM, 2002; 

TEODÓSIO, 2002). 

Um aspecto controverso relacionado ao altruísmo é o reconhecimento social, que 

pode surgir como uma motivação para a realização do trabalho voluntário ou como um 

subproduto dessa prática (SILVA, 2004; SOUZA; COSTA, 2013). Ferreira, Proença e 
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Proença (2008), em pesquisa sobre motivação para o voluntariado, identificaram quatro 

categorias e entre elas o desejo por reconhecimento, a saber: altruísmo, pertença, ego e 

reconhecimento social, aprendizagem e desenvolvimento.  

O reconhecimento social diz respeito à influência que se acredita exercer no meio 

e/ou do grupo no qual o sujeito está inserido. Também diz respeito ao prestígio social 

enquanto recompensa por realizar ações altruístas, mas a ideia de recompensa pode variar 

de acordo com variáveis sociodemográficas como idade e gênero (MONIZ; ARAÚJO, 

2006).  

 

Apesar da gente não fazer isso [o trabalho voluntário] esperando o 
reconhecimento por parte dos pacientes/acompanhantes, mas é gostoso 

ouvir, que a gente não está à toa, que a gente está fazendo o bem. É 

gostoso ouvir. (V. 16). 

 
Social também. Você sabe que as pessoas valorizam, assim a vizinhança 

comenta “que legal faz um trabalho voluntário”. (V. 13).  
 

Observa-se nestes relatos que a Voluntária 16 afirma não realizar o TV em busca de 

reconhecimento social por parte dos participantes, mas reconhece que tal reconhecimento é 

agradável. Já a Voluntária 13 admite que a realização do TV traz reconhecimento social, 

em virtude da valorização que as pessoas atribuem a ele. Tais manifestações parecem 

indicar que o altruísmo pode gerar um sentimento de satisfação, desde que não seja essa a 

sua motivação, desde que aja deliberadamente para o bem-estar do outro como um objetivo 

em si, ao contrário de um meio para o reconhecimento público ou o bem-estar pessoal 

(RICARD, 2015).  

Rose-Ackerman (1997) e Smith (1982), salientam que não se pode dizer que os 

voluntários não estejam interessados em ajudar os outros, mas, sim, que, provavelmente, 

este motivo não seja tão dominante quanto possa parecer. Para o autor a sociedade valoriza 

o altruísmo e não se pode dizer que haja um altruísmo puro, mas recompensas intrínsecas 

para as ações altruístas. Desta forma, segundo Smith (1982), a sociedade valoriza o 

altruísmo e refuta ações deste tipo com objetivos egoístas, como o reconhecimento social, 

por exemplo.  

Mas, o reconhecimento do TV também pode ser atribuído pela sociedade, 

principalmente na área da saúde, na qual as ações voluntárias são tão valorizadas, pois 

contribuem material e emocionalmente para as instituições da área (CRIPPA; ISIDORO; 

FEIJÓ, 2014). Este reconhecimento social também é externado pelos usuários dos serviços 

(MONIZ; ARAÚJO, 2006; SILVA, 2017).  
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5.3.5 Compaixão  

 

Para Lencastre (2010), a emoção, enquanto sentimento moral, encontra-se 

intrinsecamente vinculada à compaixão, que diz respeito à necessidade de aliviar a dor ou 

sofrimento alheio, e ao altruísmo que se relaciona ao comportamento pró-social. Contudo, 

essa é a perspectiva teórica. A compaixão pode ser compreendida por meio de muitas 

perspectivas (evolutiva, social, espiritual etc.). A esse respeito uma das participantes 

apresenta a seguinte visão: 

 

Eu acho assim que a compaixão é você se sentir no lugar do outro. Porque 
têm pessoas que estão numa situação tão delicada e daí a gente se colocar 

no lugar do outro que muitas vezes ele só quer mesmo conversar e você 

chegar ali dar atenção para ele eu acho que é nesse momento que entra a 
minha compaixão de ouvir, porque muitas vezes... Ele precisa de muita 

coisa? Precisa. Mas, muitas vezes ele só quer conversar e a gente está ali 

disponível para ouvir o que ele tem para dizer. (V. 15). 

 

De acordo com Singer e Klimecki (2018), a compaixão enquanto resposta ao 

sofrimento alheio pode resultar em duas reações, a saber: a angústia pessoal e a 

preocupação empática. Tais reações se instalam após se estabelecer uma conexão com a dor 

do outro, pois, segundo os autores, isso se torna mais forte quando a pessoa ou a situação 

refletem algo vivenciado por quem sente, ou seja, pelo expectador e independente de qual 

das reações serão sentidas o ponto-chave é que quanto maior a identificação, maior a 

probabilidade de se compadecer e ajudar. 

Para Lago (2013), a compaixão denota-se por uma preocupação empática, o qual 

permite ao observador perceber, compreender e sentir a situação em que a pessoa que sofre 

se encontra. Deste modo, o observador sente-se compelido a acabar com o sofrimento da 

pessoa que sofre, o que, segundo o autor, demonstra que a compaixão está relacionada à 

vontade de ajudar. É, portanto, um sentimento que requer a distinção do Eu e do Outro, 

assim como a distinção do sofrimento do outro em relação ao próprio sofrimento. E ressalta 

que apesar de alguns animais também sentirem-na apenas o ser humano transformou o ato 

de ajudar em trabalho. Essa distinção fica explícita na fala da Voluntária 4 ao ser 

perguntada se o sofrimento observado no público atendido já havia lhe causado algum tipo 

de adoecimento:  

 

Não. A gente tem que saber separar na verdade. (V. 4). 
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Lago e Codo (2010) ressaltam que a compaixão historicamente está ligada à 

religiosidade e a atos de caridade, como fica evidenciado na seguinte fala: 

 

Compaixão é um sentimento cristão. Jesus tinha compaixão pelo povo que 

sofre, então é essa compaixão que a gente assume também. É claro que a 
palavra compaixão pode ser um sentimento mais profundo, mais íntimo, 

de servir, de fazer algo, de a pessoa conseguir mostrar para o outro que a 

vida é bela, é maravilhosa, independente das dificuldades, da deficiência. 

(V. 5). 
 

 

A percepção do sofrimento alheio permite a vivência de uma experiência de 

sofrimento partilhada (VIEIRA, 2013) e esta percepção, mediada pela preocupação 

empática, faz com que o observador seja capaz de representar por meio cognitivo o 

sofrimento do outro e sentir sofrimento semelhante (LAGO, 2013). Contudo, esta 

capacidade de sentir pelo outro, se compadecer e ajudar, promove uma forte conexão entre 

as pessoas e, ao mesmo tempo, promove uma vulnerabilidade para quem sente e este estado 

pode ser a condição para instalação de um quadro de FC (LAGO, 2013; REIS, 2014). 

Para Torres (2018), mesmo havendo presença de empatia e compaixão há presença 

de fadiga por compaixão quando os profissionais sacrificam suas próprias necessidades 

pessoais e psicológicas em detrimento dos pacientes por eles atendidos. De acordo com 

Lago (2013), a instalação da fadiga por compaixão compromete a atividade que deve ser 

realizada pelo sujeito, pois afeta a capacidade global do indivíduo tornando sofrida toda e 

qualquer ação, indicando o custo do cuidar aos sujeitos que atuam na área da saúde 

(FIGLEY, 1995). 

 

Sendo assim, a fadiga está associada à ocorrência de algum evento 
disruptivo que tira do organismo a sua capacidade de se restaurar após ele 

ter sido submetido a algum tipo de esforço/desgaste. Por sua vez, cansaço/ 

exaustão não estão relacionados à existência de algum tipo de 

enfermidade e, por isso, não retiram do organismo a sua capacidade de se 
restaurar, de restabelecer sua força e habilidade por meio de estratégias 

restauradoras (LAGO, 2013, p. 65). 

De acordo com Lago (2013), ao perceberem que a compaixão pode causar 

sofrimento os sujeitos que atuam na área da saúde tendem a buscar o distanciamento 

emocional como recurso de defesa e equilíbrio da própria saúde, como poderá ser 

observado na próxima categoria.  
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5.3.6 Distanciamento Emocional  

 

Nas entrevistas buscou-se compreender se havia manifestação de algum tipo de 

sofrimento, ainda que no estudo ora realizado a fadiga por compaixão tenha se apresentado 

na primeira etapa (pesquisa quantitativa) com menor frequência em relação à satisfação por 

compaixão. Os resultados do ProQol - BR indicam que 50% dos participantes apresentam 

um índice alto de FC, 25% nível médio e 25% nível baixo, o que confirma a presença de 

FC, o que também pode ser verificado nas entrevistas, ainda que 55% tenham apresentado 

um nível alto de SC, 20% nível médio e 25% nível baixo.  

A FC manifesta-se com um quadro de fadiga recorrente que não se restaura 

facilmente, pois ele é decorrente da tentativa de evitar vivenciar a compaixão na atividade 

realizada (LAGO; CODO, 2010). De acordo com Lago (2013), o distanciamento emocional 

tem sido a estratégia mais frequentemente utilizada pelos profissionais da saúde para lidar 

com o desgaste provocado pela dor e o sofrimento dos pacientes, pois a área da saúde é, por 

si só, um ambiente que pode oportunizar o desgaste emocional a quem lá atua, a partir de 

vivências e experiências estressantes (MANUELITO, 2016). 

Na pesquisa de Lago (2013), com profissionais de saúde de Brasília e do Rio de 

Janeiro, a principal estratégia adotada por eles no intento de evitarem o sofrimento foi o 

distanciamento emocional. Segundo o autor, o profissional de saúde procura transformar a 

sua relação com o paciente numa relação esvaída de afeto para que a tensão empática não 

se torne fonte de sofrimento. Esta postura de distanciamento, face ao sofrimento daqueles a 

quem atende, decorre da dificuldade em lidar com os custos emocionais do trabalho.  

Araújo e Vasques-Menezes (2018) discutem que esta estratégia é utilizada como 

mecanismo para se desenvolver uma ação rápida de atendimento, assim como uma forma 

de preparação para o caso de não se obter sucesso na ação de ajuda/socorro. 

Na pesquisa realizada pelas autoras com profissionais da Defesa Civil (DC) e 

profissionais da saúde de Juiz de Fora - MG observou que os profissionais da DC, quando 

comparados com os profissionais da saúde, se permitem a um maior envolvimento 

emocional com a clientela a quem prestam atendimento, mas que, assim como os 

profissionais da saúde, compreendem que fatores como tempo de serviço e experiência 

auxiliam na utilização de certo grau de distanciamento no contato com pessoas em 

sofrimento. Deste modo, concluem que empatia e compaixão estão presentes nas duas 

classes profissionais, mas na DC são mais presentes.  
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 Considera-se que no grupo pesquisado também há manifestações deste 

distanciamento como estratégia de enfrentamento, ilustrado nas falas dos participantes: 

 
Procuro não colocar isso na minha cabeça sabe. Só acho que acontece 

com ele como poderia acontecer com qualquer pessoa e não vou ficar [...] 
tem gente que fica se martirizando. Eu não, meu perfil não é esse não. 

Claro que eu sinto compaixão e o que eu puder fazer para ajudar eu faço. 

(V. 13). 

 
É, a gente fica muito triste, tem vezes que a gente vai e tem pessoas que 

estão lá e muitas vezes no dia que a gente volta elas já não está mais e a 

gente fica muito triste, mas, eu sempre tento não colocar muito aquilo na 
minha cabeça porque senão eu não vou conseguir realizar o meu trabalho. 

(V. 15). 

 

Observa-se nas falas dos (as) Voluntários (as) 13 e 15 que parece haver uma 

percepção da tensão empática como a causa do sofrimento e buscam, como medida de 

proteção, evitar o estabelecimento de vínculo afetivo com as pessoas atendidas nas 

instituições, o qual parece se dar pela tentativa de não envolvimento (“não colocar na 

cabeça”), de ficar pensando a respeito da dor e sofrimento das pessoas assistidas por eles. 

Tal distanciamento, ainda, parece buscar assegurar a realização de suas atividades como 

voluntários (as). 

Aspecto interessante observado nas falas dos participantes diz respeito à 

ambiguidade dos sentimentos: 

 

Não me adoece, é porque, talvez a minha essência eu não sei, eu sofro, 

mas não absorvo. Entendeu? Eu sofro ali. (V. 5). 

 
Adoecer não, isso nunca me aconteceu, eu lido com... Eu vivencio ali, 

mas eu não absorvo. (V. 12). 

 

Eu sofro naquele dia depois eu já (risos). Eu não sei curtir sofrimento. (V. 

16). 

 

As falas dos participantes acima revelam certa ambiguidade, pois ao mesmo tempo 

que afirmam não adoecer (V. 5 e V. 12), expressam o sofrimento. Para se protegerem 

emocionalmente adotam o mecanismo de distanciamento emocional, não absorvendo o 

sofrimento, vivenciando-o no local de trabalho, o que parece ser um indicativo da 

existência da FC e da necessidade de se proteger do desgaste decorrente do trabalho 

voluntário. Uma possível explicação para o emprego desta estratégia é que os voluntários 
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não são preparados para lidar com o sofrimento e não contam com o suporte emocional 

necessário.  

Nesse sentido, não indicar uma identificação com a fadiga por compaixão não 

sinaliza a inexistência dela. Como sugere Santos (2018, p. 59-60) em relação à atuação na 

área da saúde ao indicar que existe “[...] uma cultura de negação de alguns profissionais 

quanto às suas limitações e condições psíquicas.”  

O distanciamento intencional incorre no enfraquecimento da tensão empática, que 

por sua vez mobiliza as atitudes de ajuda (LAGO, 2013; ARAÚJO; VASQUES-

MENEZES, 2018). De acordo com Lago (2013), na medida em que o sujeito que atua na 

área da saúde percebe que o vínculo empático pode acarretar em sofrimento, passa a 

investir em uma relação com outro “esvaziada de afeto”, contudo ainda assim visam a 

remissão do sofrimento alheio, que quando é obtida gera SC. Acredita-se que   a ideia do 

distanciamento emocional garante um bom desenvolvimento da atividade a ser realizada. 

 

Eu vou, eu ajudo, mas assim eu tento não pegar aquilo para mim, porque 

senão a gente acaba ficando muito frustrada, porque nem tudo a gente vai 

conseguir fazer (V. 15). 

 

Já outra voluntária apresenta uma visão mais realista: 

 

Às vezes a gente acaba, querendo ou não, pegando alguma demanda. (V. 

4). 

 

É possível observar na fala da mesma Voluntária 4 que há uma compreensão da 

ocorrência do sofrimento e da importância de se buscar ajuda profissional para lidar com o 

desgaste decorrente do atendimento prestado na associação.  

 

Isso tem que ser trabalhado em psicoterapia, sempre como se diz a gente 
também precisa de terapia para acabar manejando de forma adequada. (V. 

4). 
 

Mesmo que o sofrimento não seja verbalizado ou até percebido pelos voluntários, 

deve ser cuidado e prevenido, pois o contato com alguém traumatizado, em sofrimento ou 

em estado de iminência de morte pode gerar adoecimento (FIGLEY, 1995; LAGO, 2008). 

Vale ressaltar que, na visão de Figley (1995), esse processo é compreendido como algo 

natural, decorrente do cuidar de pessoas com algum tipo de sofrimento, alertando também 
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para os riscos de não se oferecer cuidados ao se observar essa manifestação, conforme pode 

ser observado na afirmação abaixo:  

 

Sabemos o suficiente para perceber que a fadiga por compaixão é um 

risco ocupacional a prestadores de serviços e de seus familiares, amigos 
ou conselheiros familiares. Reconhecendo isso, nós, como profissionais 

praticantes, temos uma obrigação especial com nossos alunos e estagiários 

para prepará-los para esses riscos. (FIGLEY, 1995, p. 17). 

 

Por sua vez, Lago (2013), também preocupado com os riscos decorrentes da FC, 

defende a necessidade dos profissionais de saúde adotarem estratégias mais eficientes e 

saudáveis que o distanciamento emocional para lidarem com a FC. 

Apesar da adoção do distanciamento emocional como estratégia de enfrentamento, 

Lago (2008) não a considera a melhor alternativa para quem lida na área da saúde com a 

dor e sofrimento alheio, pois afeta a qualidade do trabalho prestado e de suas relações 

afetivas, correndo o risco de desenvolver um quadro de embotamento emocional.  

Para Souza et al. (2010), o envolvimento dos profissionais da saúde é essencial para 

que se alcance uma assistência de qualidade, aspecto corroborado por Stefanelli, Arantes e 

Fukuda (1982), as quais afirmam que o envolvimento emocional é um elemento 

imprescindível na relação terapêutica com o paciente. Ainda, segundo Lago (2013, p. 117, 

grifo do autor),  

Quanto mais distanciado emocionalmente um profissional de saúde se 

encontra, maior foi o impacto da tensão empática vivenciada por ele. 

Consequentemente maior o risco de fadiga por compaixão. 

Lamentavelmente os profissionais mais embrutecidos de hoje 
provavelmente foram os mais empáticos de ontem. 

 

Como já mencionado a SC não inibe ou previne a presença da FC, mas mantém o 

equilíbrio, visto que os dois fenômenos podem coexistir (FIGLEY, 1995; LAGO, 2008).  

 

Eu sinto uma satisfação muito grande por ser voluntária, às vezes o 

cansaço do dia-a-dia, às vezes eu até fico assim desanimada [...]. (V. 15). 

 

Tipo, a gente chega lá numa semana e o paciente está bem, está ótimo e na 

outra semana a gente chega lá aí não está tão bem, aí a gente fica poxa... 

A gente fica triste. (V. 19). 

 

Considerando que entre os pesquisados a SC apresenta resultados mais elevados que 

as variáveis FC e BO (M = 4,36; DP = 0,28) é possível considerar que não apenas o 

distanciamento emocional, a ajuda profissional ou a fé são adotados como estratégias de 
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enfrentamento à dor e ao sofrimento, mas também o TV, por suas características 

altruísticas, contribui para a satisfação em relação a atividade que executam e estratégias de 

autocuidado (BOIÇAS, 2015; LAGO, 2013), o que pode estar relacionado às características 

das crenças religiosas do grupo pesquisado. Nesse sentido, o autocuidado a que se refere o 

texto é proposto por Oliver, Albornoz e López (2011) como sendo a busca constante pelo 

autoconhecimento, a identificação e reconhecimento das próprias emoções, e hábitos de 

autocuidado emocional, que pode ser interpretado como hábitos de vida saudável (práticas 

de atividade física, alimentação saudável, sono regular, momentos de ócio e lazer, 

estabelecimento de vínculos afetivos). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa concorda com a asserção de Lago (2013), de que a fadiga por 

compaixão não é um subproduto de outra manifestação e sim um conceito em si. 

Considera-se ainda, que tal fenômeno pode se manifestar não apenas em profissionais da 

saúde, mas em indivíduos que atuam de alguma forma na área. Esta hipótese possibilitou tal 

investigação, e considera-se ter alcançado os objetivos propostos.  

O trabalho voluntário ocupa um lugar de ponte entre o poder governamental e o 

povo ao realizar ações efetivas para remediar as necessidades dos grupos menos 

favorecidos pelo poder público. Logo, em um país com tanta desigualdade, esta prática está 

fadada à sobrecarga e os sujeitos que executam tais ações ficam vulneráveis ao processo de 

adoecimento. Na área da saúde, os voluntários têm contato direto com a vivência alheia de 

dor, sofrimento e risco de morte eminente. 

Nesse encontro entre a vontade de ajudar e, muitas vezes, a necessidade de quem 

necessita de ajuda, estabelece-se uma identificação empática por meio do qual o impulso de 

ajudar se efetiva por meio da compaixão, iniciando-se, assim, o caminho para a ocorrência, 

de um sofrimento peculiar, que na tentativa de ser evitado, muitas vezes o distanciamento 

emocional é adotado como a principal estratégia de enfrentamento. E nesse processo, é 

possível ocorrer a fadiga por compaixão. 

Nesta pesquisa os resultados obtidos indicam que há presença de fadiga por 

compaixão e satisfação por compaixão entre os voluntários, o que corrobora os achados de 

que elas podem coexistir em um mesmo sujeito. Porém, o nível de SC da amostra é maior 

do que a FC, o que pode significar que a SC está contribuindo para a capacidade de 

suportar o sofrimento, constituindo-se, portanto, em um elemento protetor frente à FC, 

apesar de não impedir a sua ocorrência. No que diz respeito à correlação entre as duas 

dimensões (FC e SC), não foram identificadas correlações significativas, o que vai ao 

encontro de outros estudos já realizados, contudo com outros participantes que não 

voluntários.   

Este estudo trilhou um caminho quanti-quali para acessar esse fenômeno, FC/SC, no 

grupo de participantes. A utilização da escala ProQol-BR e do questionário 

sociodemográfico possibilitou o enquadramento dos dados quantitativos, e a visualização 

de que havia a presença da FC/SC e qual manifestação apresentava a maior média. A partir 

da análise desses dados foi possível investir na perspectiva qualitativa com a exploração 

dos conteúdos presentes no discurso dos participantes e, deste modo, por meio da 
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categorização e exploração desses conteúdos, na compreensão da compaixão nesse 

processo de satisfação e fadiga no desempenho do trabalho voluntário. 

No que tange aos dados quantitativos os resultados indicam diferenças significativas 

na análise comparativa entre os grupos das variáveis da amostra pesquisada em relação à 

fadiga por compaixão e os fatores: exercer um trabalho remunerado e tempo de trabalho 

voluntário. Na correlação, para identificar associação entre variáveis, observou-se 

associação negativa entre a FC e o tempo de trabalho voluntário, o que indica que 

voluntários com menor tempo de trabalho apresentam mais fadiga por compaixão. 

Na análise qualitativa, seis categorias foram identificadas. De acordo com os 

resultados, pode-se afirmar que a realização do trabalho voluntário implica em um 

sentimento de realização pessoal e gera aprendizado, sendo este segundo termo a 

denominação da primeira categoria, considerando o crescimento relatado pelos 

participantes por meio do que aprendem na relação interpessoal, no estabelecimento de 

novos vínculos e nas atividades executadas. Em relação à categoria espiritualidade este 

elemento parece ser um fator protetivo, visto que se observou que o fato de os voluntários 

possuírem uma crença religiosa pode atuar como fator motivador para o trabalho voluntário 

e como fator associado ao desejo de ajudar, ao desenvolvimento de ações altruístas, 

considerando-se assim que possa também contribuir para amenizar ou diminuir a 

ocorrência da fadiga por compaixão. 

 A categoria satisfação está relacionada ao bem-estar sentido pelos voluntários ao 

realizarem ações de ajuda, o que contribui para as manifestações de satisfação por 

compaixão e aponta para a relação entre esta categoria e o altruísmo. O altruísmo, o desejo 

de fazer o bem e está muito ligado aos sentimentos de satisfação dos voluntários, revelando 

assim a sua importância para a vivência da satisfação por compaixão. O sentimento de 

compaixão, fator indispensável para a ocorrência tanto da fadiga por compaixão quanto da 

satisfação por compaixão parece estar associado ao comportamento altruísta.  

Por último, a categoria distanciamento emocional aparece como importante 

estratégia de enfrentamento frente ao desgaste provocado pelo trabalho voluntário. Visto 

que parece haver, por parte dos voluntários, a necessidade de evitar o estabelecimento de 

vínculo afetivo, e do envolvimento na sua prática. 

Ressalta-se ainda, que este resultado não pode ser generalizado, considerando as 

limitações da presente pesquisa, por apresentar uma amostra que limita sua capacidade de 

representatividade, sem possibilidade de comparativo dentro da própria amostra devido a 
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uma distribuição randômica acidental para a segunda etapa da pesquisa e por estar 

utilizando um recorte da atuação da grande área da saúde. 

Sugere-se que, em pesquisas futuras seja possível realizar a comparação entre 

voluntários de diferentes instituições, a comparação entre voluntários religiosos e não-

religiosos, visto que todos os participantes indicaram alguma crença, o que pode ter 

exercido influência nos resultados encontrados. Dentro deste mesmo grupo poderia ser 

investigado, com instrumentos psicométricos, o nível de empatia e/ou compaixão antes da 

utilização do ProQol-BR, para comparação dos resultados e pesquisa-ação com grupo 

controle na observação e identificação de variáveis que ampliassem o estado de SC, bem 

como a identificação de outros fatores (emocionais, sociais, situacionais, físicos, entre 

outros) que podem contribuído para a ocorrência da FC. 

  E ainda, objetivando um maior aprofundamento na temática, sugere-se 

investigação de ocorrência da FC/SC em outros grupos como profissionais psicólogos (as), 

assistentes sociais, conselheiros tutelares, líderes religiosos de denominações diferentes, 

policiais militares e atendentes hospitalares, assim como ampliar a temática para incluir 

estudos que visem à compreensão do papel da empatia no sentimento de satisfação por 

compaixão e na compreensão das habilidades socioafetivas em voluntários desta área. 

Os resultados obtidos, os quais identificam a presença tanto da fadiga por 

compaixão quanto da satisfação por compaixão em voluntários da área da saúde, pode 

ampliar o olhar científico sobre a atuação do trabalho voluntário, a compreensão dos 

possíveis benefícios e malefícios da realização desta atividade e a necessidade, por parte 

das instituições de saúde, de promover ações para a prevenção da fadiga por compaixão e 

para aumentar a satisfação por compaixão para que haja uma melhoria na qualidade de vida 

e favorecer o desenvolvimento de estratégias mais saudáveis e eficazes para se aprender a 

lidar com as emoções sentidas em decorrência da atividade desenvolvida quando se está em 

contato com o sofrimento alheio, por meio de espaço dialógico e incentivo ao autocuidado. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO I 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), baseado nas diretrizes contidas na resolução CNS Nº 

466/2012 e na Resolução 510/16. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a)  

 

A pesquisa intitulada Estudo sobre fadiga por compaixão com voluntários da 

área da saúde na região amazônica está sendo desenvolvida por Anne Emanuelle 

Cipriano da Silva, no Mestrado em Psicologia pela Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, sob a orientação do Prof. Dr. Luís Alberto Lourenço de Matos.  

O objetivo do estudo é analisar o fenômeno fadiga por compaixão em voluntários da 

área da saúde que trabalham com assistência e reabilitação de pessoas com deficiência.  

A sua colaboração consistirá em responder aos seguintes instrumentos: Questionário 

Sociodemográfico, Escala Professional Quality of Life Scale (ProQol-BR), e possivelmente 

poderá ser contatado (a) para participar de uma entrevista semiestruturada que faz parte da 

segunda etapa desta pesquisa, bem como sua autorização para gravar em áudio a entrevista, 

apresentar os resultados deste estudo em eventos e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados asseguramos que seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos previsíveis, para a sua saúde. O benefício 

será a contribuição pessoal para o desenvolvimento de um estudo científico e o 

autoconhecimento.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum prejuízo. Enfatizamos ainda que não haverá 

nenhuma remuneração por sua participação no presente estudo, bem como nenhum tipo de 

despesa. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, e após os devidos esclarecimentos solicito seu consentimento para 

participar da pesquisa, ciente de que receberá uma cópia desse documento.  

________________________________ 
Anne Emanuelle Cipriano da Silva 

Mestranda 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, ________________________________________, RG ________________, após ter 

lido e discutido com a pesquisadora os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e após estar convenientemente esclarecido (a), declaro que concordo em 

participar voluntariamente da presente pesquisa e não ter recebido nenhuma forma de 

pressão para tanto. Declaro, também, ter recebido uma cópia do presente Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

Porto Velho, ____/____/2019  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

Contato com a pesquisadora responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Anne Emanuelle Cipriano da Silva – (69) 98128-5915. Endereço: Programa 

de Pós-graduação em Psicologia (Mapsi), situado no Campus José Ribeiro Filho, BR 364, 

Km 9,5, Bloco 3D, Sala 304, CEP 76.801-059, Porto Velho/RO ou para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia - Endereço: Campus José 

Ribeiro Filho, BR 364, Km 9,5, Bloco 2C, Sala 214, Porto Velho/RO que funciona de 

segunda a sexta, das 08h às 12h. Contatos: E-mail: nusau@unir.br e Telefone: (69) 2181-

2111. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRAFICO 
 

1. IDADE:______  

 

2. GÊNERO: ______________________ 

 

3. CIDADE ONDE MORA: _________________ ESTADO: _________  

 

4. ESCOLARIDADE: _________________________________________ 

 

5. PROFISSÃO:_______________________ 

 

6. TRABALHA PROFISSIONALMENTE? (  ) SIM (  ) NÃO  

 

7. ESTADO CIVIL: _____________________ 

 

8. TEM FILHOS? ( ) SIM ( ) NÃO 

Se sim, QUANTOS?_____  

 

9. TEM ALGUMA CRENÇA OU RELIGIÃO? (  ) SIM (  ) NÃO 

Se sim, QUAL? _____________________ 

 

10. HÁ QUANTO TEMPO REALIZA TRABALHO VOLUNTÁRIO? _____ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

Entrevista da Pesquisa: Estudo sobre Fadiga por compaixão com voluntários da área da 

saúde. 

 

 

1- Qual sua motivação para o trabalho voluntário? 

● Motivos/razões que o levaram a ser voluntário na Associação 
 

2- Como foi sua entrada na instituição ou sua relação com ela antes do trabalho voluntário? 

● Já conhecia a associação? Tem algum parente atendido pelo local? 
 

3- Fale sobre o seu trabalho (execução, dificuldades, condições físicas do voluntário) 

● Qual o significado do seu trabalho voluntário 

 

4- Como se sente ao atender pessoas com algum sofrimento? 

● Adoecimento/problemas de saúde durante o período em que trabalha como 

voluntário na Associação; 

● Consequências do lidar com o sofrimento e a dor do outro; 
● Problemas de saúde física e mental decorrentes do trabalho como voluntário; 

● Como você lida com os problemas/sofrimento/sentimentos decorrentes do 

trabalho (estratégias utilizadas para lidar com o sofrimento) 

5 – Sente satisfação com o trabalho realizado? 

● Sentimentos quando consegue ver melhoras nos seus pacientes; 

● Há algo que lhe traga satisfação no trabalho x há algo que te deixa insatisfeito no 

trabalho; 

● Sentimentos após um dia de trabalho; 
● Vincular ou não vincular-se emocionalmente ao trabalho, às pessoas atendidas 

etc.; 
● Vivências positivas e negativas no trabalho na Associação; 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO II 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), baseado nas diretrizes contidas na resolução 
CNS Nº 466/2012 e na Resolução 510/16. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

A pesquisa intitulada Estudo sobre fadiga por compaixão com voluntários da área da 

saúde na região amazônica está sendo desenvolvida por Anne Emanuelle Cipriano da 

Silva, no Mestrado em Psicologia pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a 

orientação do Prof. Dr. Luís Alberto Lourenço de Matos.  

O objetivo do estudo é analisar o fenômeno fadiga por compaixão em voluntários da área 

da saúde que trabalham na assistência a pessoas com deficiência e pessoas com câncer.  

A sua colaboração consistirá em responder aos seguintes instrumentos: Questionário 

Sociodemográfico, Escala Professional Quality of Life Scale (ProQol-BR), e possivelmente 

poderá ser contatado (a) para participar de uma entrevista semiestruturada que faz parte da 

segunda etapa desta pesquisa, bem como sua autorização para gravar em áudio a entrevista, 

apresentar os resultados deste estudo em eventos e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados asseguramos que, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos previsíveis, para a sua saúde. O benefício 

será a contribuição pessoal para o desenvolvimento de um estudo científico e o 

autoconhecimento.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é 

obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum prejuízo. Enfatizamos ainda que não haverá 

nenhuma remuneração por sua participação no presente estudo, bem como nenhum tipo de 

despesa. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, e após os devidos esclarecimentos solicito seu consentimento para 

participar da pesquisa, ciente de que receberá uma cópia desse documento.  

 

_________________________________ 
Anne Emanuelle Cipriano da Silva 

Mestranda 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Eu, ________________________________________, RG ________________, após ter 

lido e discutido com a pesquisadora os aspectos contidos no Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e após estar convenientemente esclarecido (a), declaro que concordo em 

participar voluntariamente da presente pesquisa e não ter recebido nenhuma forma de 

pressão para tanto. Declaro, também, ter recebido uma cópia do presente Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

 

Porto Velho, ____/____/2019  

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 

 

Contato com a pesquisadora responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Anne Emanuelle Cipriano da Silva – (69) 98128-5915. Endereço: Programa 

de Pós-graduação em Psicologia (Mapsi), situado no Campus José Ribeiro Filho, BR 364, 

Km 9,5, Bloco 3D, Sala 304, CEP 76.801-059, Porto Velho/RO ou para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Fundação Universidade Federal de Rondônia - Endereço: Campus José 

Ribeiro Filho, BR 364, Km 9,5, Bloco 2C, Sala 214, Porto Velho/RO que funciona de 

segunda a sexta, das 08h às 12h. Contatos: E-mail: nusau@unir.br e Telefone: (69) 2181-

2111. 
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ANEXO A – Professional Quality of Life Scale ProQol-BR 

 

Trabalhar na área de saúde lhe põe em contato direto com a vida das pessoas. Como 

provavelmente você já sentiu, sua compaixão pelas pessoas que você atende tem aspectos 

positivos e negativos. Gostaríamos de fazer algumas perguntas a respeito das suas 

experiências. Escolha a opção que melhor reflete como você se sentiu nos últimos 30 dias. 

Considere a sua experiência enquanto profissional de saúde (independente do local de 

trabalho). 

 

 

Raramente Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Quase sempre 

1 2 3 4 5 

 

 

q1-Sinto-me feliz. 

q2 Tenho preocupações com mais de uma pessoa que estou ajudando. 

q3- Sinto-me satisfeito por ser capaz de ajudar as pessoas. 

q4-Sinto-me ligado aos outros. 

q5-. Sons inesperados me assustam ou me causam sobressaltos. 

q6- Sinto-me animado depois de atender as pessoas que ajudo. 

q7- Acho difícil separar minha vida pessoal da minha vida profissional. 

q8- Perco o sono por causa das experiências traumáticas de uma pessoa 

que atendo. 

q9- Creio que posso ter sido “infectado” pelo estresse traumático 

daqueles que atendo. 

q10- Sinto-me aprisionado pelo meu trabalho de cuidar dos outros. 

q11- Por causa do meu trabalho me sinto tenso com relação a várias 

coisas. 

q12- Gosto do meu trabalho ajudando as pessoas. 

q13- Sinto-me deprimido (a) por causa do meu trabalho. 

q14- Sinto-me como se estivesse vivendo o trauma de alguém que eu 

atendi. 

q15- Tenho crenças que me sustentam. 

q16- Sinto-me satisfeito por conseguir me manter atualizado em relação 

a técnicas e procedimentos de atendimento. 

q17- Sou a pessoa que sempre desejei ser. 

q18- Sinto-me satisfeito com meu trabalho. 

q19- Sinto-me exausto (a) por causa do meu trabalho. 

q20- Tenho bons pensamentos e sentimentos em relação àqueles que eu 

ajudo e sobre como poderia ajudá-los. 

q21- Sinto-me sufocado (a) pela quantidade de trabalho e pelo tanto de 

pacientes que eu preciso atender. 

q22- Acredito que posso fazer diferença através do meu trabalho. 

q23- Evito certas atividades ou situações porque elas me fazem lembrar 

das experiências assustadoras vividas pelas pessoas que ajudo. 

q24- Estou orgulhoso (a) do que eu posso fazer para ajudar. 

q25- Como resultado do meu trabalho, tenho pensamentos invasivos e 
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assustadores. 

q26- Sinto-me sufocado pelo sistema em que atuo. 

q27-Ocorre-me que sou bem-sucedido (a) no meu trabalho. 
q30- Estou feliz por ter escolhido este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

95 

 

ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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