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Resumo: A Síndrome de Burnout pode ser definida como uma das consequências 

mais marcantes do estresse profissional, sendo caracterizada como uma reação à 

tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto, excessivo e estressante 

com o trabalho. Essa doença faz com que a pessoa diminua o interesse pelo 

trabalho, de forma que as relações e os acontecimentos deixem de ter importância e 

qualquer esforço pessoal pareça inútil (BALLONE, 2008). Através de revisão 

bibliográfica ressaltar a presença da Síndrome de Burnot nos profissionais da saúde. 

Para realizar este estudo será realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica em 

artigos científicos, trabalhos acadêmicos com o objetivo de ressaltar os sintomas, 

causas, tratamentos da Síndrome de Burnot nos profissionais da saúde. Desta forma 

após á analise dos dados coletados objetiva-se orientar os profissionais para ficarem 

atentos quanto ao risco e suscetibilidade a que estão expostos no dia a dia de seu 

trabalho. Conhecimento e estudo sobre o assunto é necessário para criação de 

politicas publicas que ajudem a diminuir a incidência dessa doença do trabalho 

visando o bem estar do profissional da saúde. 

Introdução: O conceito de Burnout surgiu nos Estados Unidos em meados da 

década de 1970 para explicar o processo de deterioração nos cuidados e na 

atenção profissional dos trabalhadores. O termo Burnout quer dizer ‘incendiar-se, 

deixar-se queimar (burn = queimar e out = exterior). Ao longo dos anos essa 

síndrome de ‘queimar-se’ tem se estabelecido como uma resposta ao estresse 

laboral crônico integrado por atitudes e sentimentos negativos (FRANÇA, 1987). 

Dentre os sintomas físicos, Benevides-Pereira (2002) destaca: fadiga constante 

progressiva, distúrbios do sono, dores musculares ou osteomusculares, cefaleias, 

enxaquecas, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos 

cardiovasculares, distúrbios do sistema respiratório, disfunções sexuais, alterações 

menstruais nas mulheres. Quanto aos sintomas psíquicos, a autora cita: falta de 

atenção e de concentração, alterações de memória, lentificação do pensamento, 

sentimento de alienação, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de 

insuficiência, baixa autoestima, labilidade emocional, dificuldade de auto aceitação, 

astenia, desânimo, disforia, depressão, desconfiança, paranoia. No que se refere 

aos sintomas comportamentais, à autora aponta: negligência ou excesso de 

escrúpulos, irritabilidade, incremento da agressividade, incapacidade para relaxar, 

dificuldade na aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento do consumo de 



substâncias (álcool, calmantes, etc.), comportamento de alto risco, suicídio. Por fim, 

no que diz respeito aos sintomas defensivos, a autora destaca: tendência ao 

isolamento, sentimento de onipotência, perda do interesse pelo trabalho (ou pelo 

lazer), absenteísmo, ironia, cinismo. 

Já de acordo com Silva (2006), os recursos disponíveis para tratamento de síndrome 

de Burnout são: Físicos, Psíquicos, Sociais: 

Objetivos: Geral: Levantar a incidência da síndrome de Burnot em profissionais da 

enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a fim de orienta-los quanto 

aos problemas/riscos da mesma. Específico:  Conceituar a Síndrome de Burnot; 

Listar os principais Sinais e sintomas; Destacar os tratamentos e prevenção. 

Identificar a incidência de profissionais com a Síndrome. 

Metodologia: Desenvolvimento: Local da pesquisa Unidade Básica de Saúde 

”Antônio Camilo de Oliveira” da cidade de Espirito Santo do Turvo. Amostragem: 

Profissionais da enfermagem do sexo masculino e feminino atuantes na UBS 

pesquisada. Trata - se de uma pesquisa transversal quantitativa, prevista para o 

primeiro semestre do ano corrente (2014), após anuência do Comitê de Ética em 

Pesquisa. Método e material utilizado: Através de questionário Elaborado e 

adaptado por Chafic Jbeili, inspirado no Maslach Burnout Inventory – MBI– analisar 

os dados necessários para saber a suscetibilidade dos profissionais a síndrome, os 

materiais necessários são folhas de sulfite branca A4, tinta para impressão, caneta. 

Resultados preliminares: Em discussão dos resultados. 
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