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RESUMO 

O burnout tem sido relatado nas diversas profissões, porém aquelas que 

estão ligadas ao sofrimento humano, apresentam maior vulnerabilidade. Dentre 

estas profissões, destacam-se os enfermeiros, profissionais que são linhas de frente 

no contato indiscriminado com pacientes de todas as esferas e demandas de 

cuidado. Além disso, esses profissionais são continuamente expostos a outros 

elementos desencadeadores da síndrome, dentre eles o subdimensionamento de 

pessoal, que discorre no acúmulo de atividades e sobrecarga de trabalho, o trabalho 

por turno e/ou noturno, a inexistência de salários dignos além de plano de cargos e 

salários. Neste sentido, este estudo tem por objetivo comparar os indicativos da 

síndrome de burnout entre enfermeiros atuantes na assistência intrahospitalar e na 

atenção básica e discutir os fatores que favoreçam o desenvolvimento da síndrome. 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa com 

seleção da amostra intencional de 50 enfermeiros, sendo 25 que atuam em um 

hospital de uma cidade do interior paulista e 25 que atuam em na atenção básica de 

saúde do mesmo município.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome de burnout é uma síndrome designada pelo formato dinâmico e 

moderno em que se insere um processo gradativo de desgaste cognitivo e 

desmotivação que discorrem em sintomas físicos e psíquicos característicos. O 

trabalhador perde a dinâmica de relação com o trabalho e as atividades perdem sua 

devida importância. Como definição teórica, trata-se de um sentimento de frustração, 

gerado pelo excessivo desgaste de energia afetando negativamente e 

subjetivamente as relações humanas e trabalhistas. (ROSSI; SANTOS; PASSOS, 

2010)  

O burnout tem sido relatado nas diversas profissões, porém aquelas que 

estão ligadas ao sofrimento humano, apresentam maior vulnerabilidade. Dentre 

estas profissões, destacam-se os enfermeiros, profissionais que são linhas de frente 

no contato indiscriminado com pacientes de todas as esferas e demandas de 

cuidado. Além disso, esses profissionais são continuamente expostos a outros 

elementos desencadeadores da síndrome, dentre eles o subdimensionamento de 

pessoal, que discorre no acúmulo de atividades e sobrecarga de trabalho, o trabalho 



por turno e/ou noturno, a inexistência de salários dignos além de plano de cargos e 

salários. Trabalham em equipe, com conflitos e necessidades de tomada de 

decisões. Por fim, a falta de reconhecimento desta categoria profissional deixa-a 

frágil e potencializam sua a vulnerabilidade para o burnout. (GALINDO et al. 2012) 

 

OBJETIVOS 

Comparar os indicativos da síndrome de burnout entre enfermeiros atuantes 

na assistência intrahospitalar e na atenção básica e discutir os fatores que 

favoreçam o desenvolvimento da síndrome. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa 

com seleção da amostra intencional de 50 enfermeiros, sendo 25 que atuam em um 

hospital de uma cidade do interior paulista e 25 que atuam em na atenção básica de 

saúde do mesmo município.  

Os dados serão obtidos através de um instrumento para identificação da 

Síndrome de Burnout, que se constitui de um questionário estruturado, com dados 

sociodemográficos, além de informações sobre lazer; fatores organizacionais 

preditores de burnout e alguns sintomas somáticos relacionados com a doença; 

acrescido de 22 questões do instrumento Maslach Burnout Inventory (MIB), que 

identifica as dimensões sintomatológicas da síndrome de burnout.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Após a coleta de dados ser concluída, os mesmos serão analisados pela 

pontuação dos itens pesquisados, por meio de uma escala do tipo Likert e o 

somatório das dimensões relativas ao MIB serão comparadas com os valores de 

referência e ilustradas mediante a estatística descritiva.  

As pontuações serão discutidas mediante o referencial teórico e comparadas 

pelos os fatores preditores de burnout na esfera hospitalar e no âmbito da atenção 

básica. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 



Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na área da 

saúde do trabalhador, em especial às demandas laborais de atenção ao profissional 

enfermeiro. 

Realizou-se o cadastro junto à Plataforma Brasil e o encaminhamento da 

documentação ao Comitê de ética do UniSALESIANO, onde se aguarda a 

aprovação para coleta de dados. 
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