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1. RESUMO 

Os profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva neonatal 

são confrontados a todo o momento em seu ambiente de trabalho com 

situações de estresse e sobrecarga de atividades causando tensão emocional 

crônica resultando em esgotamento profissional. A presente pesquisa pretende 

estudar a síndrome de burnout nos profissionais do setor de neonatologia, 

caracterizando os fatores que aumentam o nível de estresse ocupacional. Trata 

– se de uma pesquisa exploratória descritiva, por meio de pesquisa 

bibliográfica qualitativa, para a realização da mesma foi feito o levantamento de 

publicações científicas, relacionadas com a temática neonatologia, 

esgotamento profissional, sobre no período de 2005-2012. As bases de dados 

foram SCIELO, BIREME e LILACS. Foi constatado que o ambiente de Uti 

neonatal por ser tratar de um lugar fechado com iluminação artificial excessiva 

e constantes ruídos, com pacientes em estado grave,  a falta de interesse dos 

pais pelo bebê, notícias de óbito e a falta de preparo da equipe para lidar com a 

morte, são fatores que contribuem para desencadear o estresse. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 
De acordo com Oliveira; Tristão; Neiva (2006) Burnout é uma síndrome 

psicológica, ocasionada pela tensão emocional crônica vivenciada pelos 

profissionais que atuam em contato direto com pessoas necessitadas de 

cuidados, essa síndrome é uma experiência individual que prejudica a relação 

do indivíduo em seu trabalho, atrapalhando seu desempenho profissional onde 

acaba refletindo prejuízos ao indivíduo, para a organização e estende – se até 

ao próprio usuário do serviço. 

 

Segundo Batista et al (2011) a síndrome de burnout é um processo que 

se desenvolve com o passar dos anos e dificilmente é percebida em seus 

estágios iniciais. Seu desenvolvimento é lento e raramente agudo e seu início é 

marcado por uma sensação física ou mental de mal-estar indefinido.  

 

3. OBJETIVO 
 

Caracterizar os fatores que aumentam o nível de estresse ocupacional 

na unidade de neonatologia. 



 
 
4. METODOLOGIA 
 

O método utilizado para elaboração deste trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas 

às seguintes bases de dados eletrônicos: Scielo (Scientific Eletronic Library on 

Line), BIREME (Biblioteca Virtual), LILACS, Data SUS. A busca foi 

retrospectiva limitando – se aos artigos científicos publicados entre 2005 e 

2012, com uso dos descritores: neonatologia, estresse, síndrome de Burnout, 

esgotamento profissional.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Segundo Batista et al (2011) o burnout é dividido  em três dimensões:1) 

exaustão emocional é descrita pela falta de energia associada à um sentimento 

de esgotamento emocional de recursos ou sentimento de inutilidade com 

relação ao trabalho, onde a causa maior seria os conflitos pessoais nas 

relações e a sobrecarga de atividades, onde o indivíduo tem como sintoma o 

receio e o temor de voltar ao trabalho no dia seguinte; 2)despersonalização é 

um estado psíquico no qual prevalece a dissimulação afetiva, uma tendência a 

criticar tudo e todos com quem se relaciona no trabalho, por causa deste 

endurecimento afetivo as pessoas acometidas são vistas como desumanas e 

apresentam descomprometimento com os resultados; 3)baixa realização 

profissional tende a se autoavaliar de forma negativa, onde torna - se 

insatisfeito com seu desenvolvimento profissional. 

Conforme Oliveira et al (2006) os profissionais de saúde que atuam na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) são confrontados diariamente 

com questões relacionadas à morte, utilizando muitas vezes de mecanismos de 

defesa para evitar a angústia, gerada ao presenciar o sofrimento do paciente, 

podendo ocasionar  estresse. Desta forma, pode-se potencializar o sofrimento 

associando com jornadas prolongadas ou dupla de trabalho, ritmo acelerado, 

falta de descanso ao longo do dia, irritações e medo, gerando sentimentos de 

frustração, raiva, falta de confiança em si próprio, diminuição da satisfação com 

o trabalho, podendo, inclusive, desencadear sintomas de depressão. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Segundo Cavalheiro; Moura; Lopes (2008) alguns fatores são os 

grandes causadores de estresse ao enfermeiro que atua em UTI como o 

ambiente fechado, iluminação artificial, ar condicionado, planta física, 

cobranças constantes, equipamentos sofisticados e barulhentos, possibilidade 

de morte e dor.  

Conforme Santini et al (2005) as principais fontes causadoras de 

estresse que acometem as enfermeiras da Uti Neonatal estão relacionadas ao 

choro do recém – nascido pois essa situação ocasiona um certo sentimento de 

impotência, outro fator relacionado ao contato com os familiares do bebê seria 

a notícia de agravamento ou morte do recém – nascido e quando os familiares 

não demonstram interesse ou não visitam os recém – nascidos. 
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