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RESUMO 

A profissão docente foi identificada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma profissão 
de alto risco, sendo considerada a segunda categoria profissional em nível mundial, a portar doenças de 
caráter ocupacional. Neste contexto a síndrome de Burnout tem sido reconhecida como um problema de 
saúde pública. Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar e comparar os efeitos de três diferentes 
técnicas de massagem sobre a Síndrome de Burnout em professores da rede estadual na cidade de 
Londrina/PR. Para tanto, os professores foram divididos em quatro grupos de forma aleatória: Grupo 
Reflexologia Podal (N = 13), grupo Tuiná (N = 13), grupo QuickMassage (N = 12) e grupo Controle (N = 10). 
Os grupos foram submetidos a 12 sessões de massagem, com exceção do grupo controle que não recebeu 
intervenção. Para a coleta de dados foi utilizado o Questionário Jbeili para Identificação Preliminar do 
Burnout em dois momentos, na semana anterior a primeira sessão de massagem (momento 1, M1) e na 
semana posterior a última sessão (momento 2, M2). Através dos dados obtidos observou-se em todos os 
grupos que receberam massagem melhora dos valores da síndrome de Burnout, o que permite inferir que 
terapias manuais promovem a redução, como também impedem o agravamento da síndrome de Burnout. 
Desta forma, as terapias complementares, em especial as técnicas de massagem utilizadas no presente 
estudo, podem ser consideradas uma importante ferramenta na prevenção e promoção da saúde do 
profissional docente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Reflexologia Podal; Tuiná; QuickMassage; Professores; Síndrome de Burnout. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 colocou a Educação como um direito de todos 
(CONAE, 2014). Segundo Diehl & Marin (2016) este fato acabou por ampliar os desafios 
de oferta e expansão na educação, trazendo exigências para o professor, como o 
cumprimento de diretrizes, metas, objetivos, manutenção e desenvolvimento nos mais 
diversos níveis de ensino sem que tenha sido realizado o ajustamento das condições de 
trabalho. 

Para Araújo et al. (2005) citados por Pereira et al. (2017) os estudos sobre as 
condições de trabalho dos professores demonstram crescente precarização e 
deterioração das condições laborais. Esta classe profissional enfrenta desvalorização do 
seu trabalho, baixa remuneração, carga horária excessiva, formação deficiente, postura 
corporal inadequada, ruídos, infraestrutura precária e carência de recursos materiais e 
humanos. Esta sobrecarga associada a uma formação continuada deficitária, violência 
dos alunos, falta de apoio dos pais e da direção da escola dentre outros, tem levado ao 
adoecimento mental dessa classe. 

A palavra Burnout é um termo bastante antigo e originário do idioma inglês, e se 
refere àquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia ou, metaforicamente 
falando, significa aquilo ou aquele que chegou ao seu limite e por falta de energia não tem 
mais condições de desempenho físico ou mental (BENEVIDES-PEREIRA, 2002). 
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A Síndrome de Burnout caracteriza-se por um estresse crônico relacionado ao 
ambiente de trabalho, que leva o indivíduo à exaustão mental: desgaste, perda de 
energia, debilitação física e fadiga (SCHAUFELI; LEITER; MASLACH, 2009). 

Valcapelli e Gasparetto (2008) acrescentam que o Burnout está relacionado aos 
profissionais que em seu cotidiano interagem frequentemente com o público. A síndrome 
se coloca como uma reação à excessiva carga de trabalho sem o mínimo intervalo de 
tempo para se recuperar e sem perspectivas de que as situações que levam ao estresse 
crônico no ambiente de trabalho irão mudar. 

Os sintomas mais comuns do Burnout são: humor depressivo, desesperança, 
ansiedade, impotência e baixa autoestima. Indivíduos diagnosticados com esta síndrome 
tendem a reduzir sua tolerância à frustração, apresentam-se irritáveis, hipersensíveis e 
comportam-se com desconfiança e hostilidade para com seus clientes, colegas e 
superiores (SCHAUFELI; BUUNK, 1996). 

O Ministério da Saúde (MS) aponta diversos sinais e sintomas mentais e físicos 
que caracterizam a síndrome de Burnout. A legislação brasileira, em 1999, incluiu essa 
síndrome como transtorno mental e do comportamento relacionado ao trabalho, 
pertencendo ao Grupo V da CID -10 (Ministério da Saúde, 2001). Segundo Batista et al. 
(2010) nos últimos anos têm-se aumentado o reconhecimento dessa síndrome como um 
problema de saúde pública. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS 
Brasil) em um estudo realizado em 2009 no país sobre afastamento devido a acidentes e 
doenças ocupacionais apontam que 14% dos benefícios anuais de saúde foram 
relacionados a transtornos mentais. 

Vasconcellos (1997), citado por BATISTA et al. (2010) coloca que a profissão 
docente foi identificada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma 
profissão de alto risco, sendo considerada a segunda categoria profissional, em nível 
mundial, a portar doenças de caráter ocupacional. Para Batista et al. (2010) o 
entendimento e reconhecimento dessa realidade são necessários para uma inclusão do 
professor nas medidas de políticas públicas voltadas para a saúde e bem-estar da 
categoria. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em maio deste ano detalhou a 
classificação dessa Síndrome na 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças 
não como uma doença, mas como um fenômeno ocupacional que leva as pessoas a 
entrarem em contato com os serviços de saúde. 

Para Yicheng e Jian (2010) “Massoterapia é considerado um tipo de tratamento no 
qual o massagista aplica uma variedade de manipulações para estimular a superfície do 
corpo humano de modo a curar doenças”. A massagem enquanto recurso terapêutico 
vem sendo reconhecida como uma das terapias mais eficazes para o alivio de dores e 
prevenção de doenças.  

A massoterapia tem uma visão especial para o alívio das dores físicas e 
emocionais. Enquanto a medicina tradicional pode considerar a doença incurável, a 
massoterapia considera todos os aspectos do ser, principalmente o aspecto energético 
pois todas as formas de toque estimulam os impulsos eletroquímicos da pele e seus 
inúmeros receptores que comumente levam a uma descarga emocional (catarse). Para a 
visão da psicologia corporal, as couraças psíquicas e musculares podem ser flexibilizadas 
pouco a pouco, assim como os traumas não superados poderão se tornar feixes 
musculares enrijecidos (SEUBERT& VERONESE, 2008). 

Justamente por ser considerada um fenômeno ocupacional, este estudo não 
pretende curar o profissional, mas sim promover a saúde a partir da redução dos seus 
sintomas, uma vez que o Burnout exige intervenções na dinâmica, ambiente e condições 
de trabalho que são os agentes de desencadeamento dessa síndrome. 

Analisar os efeitos massoterapêuticos em um grupo de pessoas inseridas em uma 
profissão considerada exaustiva torna esse estudo necessário à profissão do 
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Massoterapeuta. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar e comparar o efeito 
de 3 diferentes técnicas de massagem sobre a Síndrome de Burnout em professores da 
rede estadual de ensino.  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Esse trabalho insere-se no contexto de um Projeto de Pesquisa intitulado “O uso de 
diferentes técnicas de massagem na saúde e na qualidade de vida de professores da 
rede estadual de ensino” conduzido pelos docentes do Curso Técnico em Massoterapia 
do IFPR Campus Londrina. Seu objetivo geral é investigar o efeito de diferentes técnicas 
de massagem na saúde e na qualidade de vida de professores da rede estadual de 
ensino. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer – ANPCC/Paraná, parecer n° 
1.724.279, CAAE: 56516416.6.0000.8017. 

Como critério de participação, determinou-se que apenas professores da rede 
estadual de ensino com no mínimo 10 anos de carreira e 30 horas semanais de trabalho 
efetivo pudessem participar do projeto. Todos os professores que aceitaram participar do 
projeto e estavam dentro dos critérios pré-estabelecidos assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos do estudo pacientes que se 
afastariam do trabalho durante a coleta de dados, com contraindicação médica e aqueles 
que faltaram em mais de 20% das sessões.  

Os professores selecionados para o estudo foram divididos em quatro grupos de 
forma aleatória da seguinte forma: Grupo Reflexologia Podal (N = 13), grupo Tuiná (N = 
13), grupo QuickMassage (N = 12) e grupo Controle (N = 10). Abaixo a tabela com as 
características gerais da amostra no momento 1 (M1). 

 
Tabela 1. Características gerais da amostra no M1. 

Variáveis 
Reflexologia Podal 

(N=13) 
Tuiná 
(N=13) 

QuickMassage 
(N=12) 

Controle 
(N=10) 

Idade (anos) 46,5 ± 8 40,7 ± 8,6 47 ± 9 49,6 ± 9 

Peso (kg) 67,7 ± 1,5 72,9 ± 18,4 77 ± 15 75,1 ± 15 

Estatura (m) 1,6 ± 0,1 1,66 ± 0,1 1,71 ± 0,1 1,68 ± 0,07 

IMC (kg/m²) 24,7 ± 2,9 26,3 ± 5,3 26,27 ± 3,9 26,34 ± 3,91 

Tempo na profissão 
docente (anos) 

16,4 ± 4,3 14,7 ± 5,6 20 ± 9 20,2 ± 8,6 

Carga horária 
semanal na 
profissão (horas) 

40,6 ± 1,7 37,6 ± 4,4 35 ± 9 39,3 ± 8,46 

Valores expressos em média ± Desvio padrão; IMC, índice de massa corporal. Fonte: Dados da pesquisa 

 
Foram aplicadas três diferentes técnicas de massagem: Reflexologia Podal, Tuiná 

e QuickMassage (massagem laboral). Em cada técnica, foram realizadas 12 sessões, 
ocorridas semanalmente, sempre às quartas no período entre 13:30 e 17:00 horas. Um 
protocolo e uma equipe de atendimento foram estabelecidos para cada um dos três 
grupos de professores.  

O grupo Reflexologia Podal, a técnica aplicada e analisada foi a Reflexologia Podal 
e as sessões foram realizadas no laboratório de massoterapia do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR), Campus Londrina. A Reflexologia Podal é uma técnica específica de 
massagem que consiste em realizar pressão em pontos reflexos precisos dos pés com 
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base na teoria de que as áreas reflexas dos pés correspondem a todas as partes do 
corpo, ou seja, cada parte do corpo e cada função orgânica possuem seu ponto reflexo 
correspondente nos pés (GILLANDERS, 2008). Essa técnica foi realizada em maca com o 
paciente vestido e posicionado na posição decúbito dorsal, somente os pés foram 
massageados. 

As sessões dessa técnica respeitaram o seguinte protocolo: tiveram a duração total 
de 40 minutos, sendo iniciado com 8 minutos de escalda pés (realizado apenas com água 
morna), e 32 minutos de massagem (utilizado o método Ingham). Esses 32 minutos foram 
divididos em 16 minutos cada pé, sendo que iniciou-se com 3 minutos de manobras de 
aquecimento que tem o objetivo de aquecer e preparar o corpo/pé para receber o 
estímulo nos pontos reflexos, seguido por 10 minutos de tratamento, no qual fez-se 
aplicação de estímulo em cada ponto reflexo e, finalizou-se com mais 3 minutos de 
manobras de relaxamento nas estruturas estimuladas. Em todas as sessões foram 
utilizados creme neutro para a massagem, tomados os devidos cuidados com a assepsia 
do local e dos materiais utilizados, não havendo estímulos visuais, como painéis para 
leitura no local. Foi mantido silêncio, mas nenhuma alteração foi feita para tornar o 
ambiente livre de ruídos sonoros provenientes de carros na rua, passos, vozes, entre 
outros. 

No grupo Tuiná, a técnica investigada foi a massagem Tuiná, as sessões foram 
aplicadas no laboratório de massoterapia do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Londrina. Essa técnica foi realizada em maca com o paciente vestido com roupas 
confortáveis, e posicionado na posição decúbito dorsal e ventral. Essa técnica seguiu o 
seguinte protocolo: inicia-se com o paciente em decúbito ventral, sendo as manobras 
realizadas no sentido do centro para a lateral e da parte superior para a inferior do corpo. 
Inicialmente foram massageados as costas e glúteos (20 minutos) e após glúteos e 
membros inferiores (10 minutos), totalizando 30 minutos em decúbito ventral. Na 
sequência, com o paciente em decúbito dorsal, as manobras foram realizadas também do 
centro para a lateral, porém, da parte inferior para a superior do corpo. Foram 
massageados os membros inferiores (10 minutos), abdômen e tronco (10 minutos), 
membros superiores (5 minutos), finalizando em face (5 minutos), totalizando 30 minutos 
em decúbito dorsal e 60 minutos a sessão completa. Dentro da sequência e do tempo de 
60 minutos foram trabalhados também os seguintes pontos (tsubos) dos meridianos: em 
decúbito ventral, VG20 (vaso governador), VB21 (vesícula biliar), TA15 (triplo aquecedor), 
ID11 (intestino delgado), primeira linha do meridiano da bexiga nas costas, B10 (bexiga), 
VB20, B36, B40, B57, B60, R1 (rim); em decúbito dorsal, F2 (fígado), F3, R3, R7, BP6 
(baço-pâncreas), BP10, E36 (estômago), E41, VB34, VC6 (vaso concepção), VC8, VC12, 
VC17, VC22, C1 (coração), C3, C7, PC3 (pericárdio), PC6, PC7, P1 (pulmão), P7, P9, ID3 
(intestino delgado), IG4 (intestino grosso), IG10, IG11, IG14, ID19, E2, IG20, VC24, VG26. 

Tuiná é um importante segmento da Medicina Tradicional Chinesa. Realizado com 
as mãos, este tratamento terapêutico promove melhores resultados em comparação com 
a medicina ocidental pois trata o desequilíbrio energético de todo o corpo. 

Os fundamentos físicos e terapêuticos da Tuiná prezam primeiramente o 
tratamento da causa e em seguida as consequências. Os princípios essenciais da Tuiná 
são a regulação de Zang/Fu, equilíbrio de Yin/Yang e a ativação dos meridianos principais 
e colaterais. Ela ativa e normaliza o fluxo sanguíneo e repara as estruturas sinoviais e 
ligamentos através da redução dos excessos energéticos e estímulo dos déficits 
eliminando assim o fator patológico (ILIE et al., 2012). 

As principais técnicas da Tuiná são: deslizamento, pressão, amassamento, 
balançar, vibrar, tracionar, circundar e técnicas de onda. As manobras podem ser 
superficiais ou profundas, agindo ao longo do sentido dos meridianos ou em oposição a 
eles, localmente ou em pontos de acupuntura, e ainda alternadamente pressionando e 
relaxando as regiões tratadas (ILIE et al., 2012). 
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Ilie et al. (2012) apresenta que a massagem Tuiná tem por essência a ação de uma 
força externa, um fator estimulante que ativa os sistemas e modifica suas funções. Atua 
diretamente no SNC promovendo o relaxamento, induz a analgesia central e local e, seus 
benefícios são sentidos em todos os sistemas do corpo. 

No grupo QuickMassage, a técnica estudada foi a QuickMassage, e as sessões 
foram aplicadas na própria escola (IEEL- Instituto de Educação Estadual de Londrina) 
onde os professores lecionam. Foi usada uma sala cedida especificamente para a 
realização das massagens. A QuickMassage ou massagem laboral consiste em uma 
técnica realizada em uma cadeira específica onde o cliente/paciente mantém-se 
posicionado de forma fetal, não havendo a necessidade de despir-se e nem o uso de 
cremes ou óleos. O tempo de duração varia de 15 a 20 minutos e as regiões do corpo 
massageadas são costas, membros superiores, cabeça e pescoço (STEPHENS, 2008). 

As sessões dessa técnica respeitaram o seguinte protocolo: tiveram a duração de 
15 minutos, dos quais 5 minutos foram manobras realizadas na região das costas, 5 
minutos nos braços e mãos, 3 minutos para alongamentos e 2 minutos relaxamento final. 

Em todas as etapas e técnicas foram tomados os devidos cuidados com a assepsia 
do local e dos materiais utilizados, não havendo estímulos visuais, como painéis para 
leitura no local, foi mantido silêncio e colocado um som ambiente relaxante para a 
massagem, mas nenhuma alteração foi feita para tornar o ambiente livre de ruídos 
sonoros provenientes de carros na rua, passos, vozes, entre outros. 

O grupo Controle diferiu dos outros três grupos pois, os sujeitos desse grupo não 
receberam nenhuma técnica de massagem ou intervenção durante o estudo, apenas 
foram aplicados nos dois momentos (M1 e M2) os instrumentos de coleta de dados com 
intervalo de 8 semanas entre cada momento nesse grupo. 

Para fins de análise todos os sujeitos responderam ao questionário Síndrome de 
Burnout. Trata-se de um questionário adaptado por Chafic Jbeili, composto por vinte 
questões de múltipla escola, com escala de 1 (um) a 5 (cinco), indicando com que 
frequência apresentam o conteúdo sugerido pela pergunta, tendo como objetivo mostrar o 
grau da Síndrome de Burnout em que se encontra cada participante. A pontuação para os 
sintomas assinalados serão definidos da seguinte forma: de 0 (zero) a 20 (vinte): nenhum 
indício da Burnout, de 21 (vinte e um) a 40 (quarenta): possibilidade de desenvolver 
Burnout, de 41 (quarenta e um) a 60 (sessenta): fase inicial da Burnout, de 61 (sessenta e 
um) a 80 (oitenta): a síndrome começa a se instalar, de 81 (oitenta e um) a 100 (cem): 
fase considerável da síndrome de Burnout. 

Esses dados obtidos do questionário foram coletados no momento 1 (M1), que 
ocorreu na semana anterior aos atendimentos e momento 2 (M2), que ocorreu na semana 
posterior aos atendimentos. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O objetivo deste estudo foi analisar e comparar o efeito de 3 diferentes técnicas de 
massagem sobre a Síndrome de Burnout em professores da rede estadual de ensino. 
Conforme dito anteriormente, não era esperado seu desaparecimento/cura já que ela se 
apresenta como um fenômeno ocupacional e que as condições do ambiente e de trabalho 
não foram alteradas. 

Os dados coletados em M1 e M2 do Questionário da Síndrome de Burnout estão 
apresentados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 1:Síndrome de Burnout em M1 e M2 nos grupos Reflexologia Podal, Tuiná, 
QuickMassage e Controle; valores expressos em Média. Fonte: Dados de pesquisa 

 

O valor médio obtido na técnica de Reflexologia Podal em M1 foi de 55,6, enquanto 
em M2 foi de 49,8, diferença de 5,8 pontos quando comparado M2 com M1. Em ambos os 
momentos os sujeitos estejam inseridos na classificação de “fase inicial de Burnout” que 
se refere aos valores entre 41 (quarenta e um) a 60 (sessenta) pontos, essa redução de 
5,8 pontos não promoveu alteração do estado/fase de Burnout. 

No livro Massagem Tradicional Chinesa nas Mãos e Pés, Gengwei e Dongfang 
(2008) explicam como característica da técnica Reflexologia Podal que para prevenção de 
doenças e manutenção de saúde, a manipulação deve ser gentil e aplicada regularmente 
enquanto para o tratamento de doenças, a manipulação deve ser mais vigorosa e regular 
e aplicada nos acupontos corretos nas áreas de reflexo. Os resultados obtidos pela 
massagem local podem até mesmo serem melhores do que os com uma massagem 
generalizada. 

Na técnica de massagem Tuiná o valor médio obtido em M1 foi de 61,3, enquanto 
em M2 foi de 50,5, diferença de 10,8 pontos. Com a redução observada, interessante 
ressaltar que os sujeitos em M1 encontravam-se dentro da classificação da fase em que o 
Burnout começa a se instalar - entre 61 (sessenta e um) a 80 (oitenta) pontos - e em M2 
demonstram uma melhora, pois passaram a se enquadrar na classificação de “fase inicial 
de Burnout” que se refere aos valores entre 41 (quarenta e um) a 60 (sessenta) pontos. 

A técnica de massagem chinesa Tuiná é particularmente eficaz no tratamento de 
doenças relacionadas ao stress (MERCATI, 1999 p.12). Essa afirmação condiz com os 
achados do presente estudo, visto que os professores que receberam a massagem Tuiná 
apresentaram uma redução do Burnout. 

Já na técnica QuickMassage o valor médio obtido em M1 foi de 66,8, enquanto em 
M2 foi de 59,8, diferença de 7 pontos quando comparado M2 com M1. Assim como na 
técnica Tuiná, houve redução do Burnout após a intervenção e também melhora na 
classificação do mesmo, passando da fase em que a síndrome começa a se instalar para 
a fase inicial de Burnout. 

A QuickMassage ou Massagem Laboral é uma técnica alternativa utilizada para 
promover saúde e bem-estar, objetivando relaxamento e alívio das tensões. Proporciona 
um estado de descanso, calma ou sonolência, considerada, portanto, uma técnica 
relaxante, calmante e suavizante, sem a expectativa de curar distúrbios e sim tratar 
alguns de seus sintomas (STEPHENS, 2008). 
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No grupo controle, que não recebeu nenhuma intervenção o valor médio obtido em 
M1 foi de 51,1, enquanto em M2 foi de 59,5, ou seja, houve um aumento de 8,3 pontos 
em M2. 

A partir da análise dos dados apresentados no Gráfico 1, observa-se uma redução 
da síndrome em todos os grupos que receberam a massagem, com exceção do grupo 
controle, que não recebeu massagem. É importante ressaltar que o momento 2 (M2) 
ocorreu no final de semestre letivo, ou seja, período em que os professores estão 
sobrecarregados de atividades e com um maior desgaste físico e emocional, o que 
poderia explicar tanto o aumento da síndrome no grupo controle quanto apenas uma 
pequena melhora dos grupos submetidos à massagem. 

A QuickMassage foi a única técnica realizada na escola, o que pode ter favorecido 
os resultados uma vez que os professores foram desobrigados a realizar o deslocamento 
até o laboratório de massoterapia e ajustar sua agenda. 

É necessário considerar que o diferencial em todos os procedimentos 
massoterapêuticos é o contato físico realizado através do toque das mãos - ferramenta 
primordial do massoterapeuta -, que promove a liberação de endorfinas proporcionando a 
sensação de relaxamento, alívio de dores, melhora do humor e do estado físico, mental e 
emocional.  

Na massagem Tuiná o período de interação entre o cliente e o terapeuta é maior 
que o das demais técnicas e o toque abrange toda a extensão do corpo. Este tempo 
maior dedicado ao ser humano que necessita de afeto e bem-estar pode ter influenciado 
os resultados neste grupo específico de professores. 

Três equipes diferentes de alunos (massoterapeutas), o tamanho restrito da 
amostra (46 professores) e, o número de sessões insuficientes e comparada à totalidade 
do período letivo são elementos que limitaram a análise do estudo. Para um estudo futuro, 
planeja-se que um mesmo grupo de terapeutas realize o atendimento nas três diferentes 
técnicas com uma amostragem maior de sujeitos e, por período de tempo mais extenso 
(todo período letivo).  

Considerando tanto as limitações quanto a análise dos dados obtidos em pesquisa, 
consideramos que todas as técnicas estudadas apresentaram resultados satisfatórios na 
diminuição do estado de Burnout. Embora o objetivo tenha sido comparar as três técnicas, 
ressalta-se o fato de todas apresentarem resultados positivos. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

Partindo da análise comparativa, conclui-se que a Tuiná foi a técnica que promoveu 
maior diminuição da pontuação obtida com relação ao questionário Síndrome de Burnout 
em M1 e M2, e o grupo controle, o único com aumento. Em todos os grupos que 
receberam massagem houve melhora dos valores da síndrome de Burnout, o que permite 
inferir que terapias manuais promovem a redução, como também impedem o 
agravamento da síndrome. 

Desta forma, as terapias complementares, em especial as técnicas de massagem 
utilizadas no presente estudo, podem ser consideradas uma importante ferramenta na 
prevenção e promoção da saúde do profissional docente. 
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