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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo inicial, fazer uma revisão literária acerca da Síndrome de Burnout, analisar 
a relação dos sintomas com a prática profissional de Assistentes Sociais e após, realizar uma pesquisa de 
campo com Assistentes Sociais da rede socioasssistencial de um município de grande porte do interior do 
Estado de São Paulo objetivando avaliar os conhecimentos dos profissionais se sabe correlacionar 
sintomas presentes em seu cotidiano com a síndrome. As metodologias utilizadas foram revisão de 
literatura, posteriormente será feita uma pesquisa de campo através da aplicação de um formulário, 
objetivando identificar o conhecimento dos profissionais em serviço social do município acerca da 
Síndrome de Burnout, assim como das formas de sua prevenção. Assim, realizaremos uma pesquisa de 
campo quanti-qualitativa, com a utilização de uma amostra probabilística, composta de 138 profissionais 
do Serviço Social que compõe a rede socioassistencial de um município de grande porte do interior do 
Estado de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 
No sistema capitalista as empresas, aumentaram a produção visando o lucro, sem 

se preocupar com os ambientes profissionais, exigem do trabalhador resultados muitas 

vezes incompatíveis com os recursos existentes e o próprio quadro de profissionais, 

muitas vezes reduzidos, gerando grande impacto na saúde dos mesmos. Nesse contexto 

surge a Síndrome de Burnout decorrente do estresse emocional crônico, que tem afetado 

especialmente os trabalhadores na área da saúde, serviço social e educação, sem se 

preocupar com a saúde dos trabalhadores, assim como as organizações e demais 

instituições que dependem de repasses dos órgãos públicos para sua manutenção ou 

mesmo os próprios órgãos públicos, por questões orçamentárias, não dão a devida 

atenção. 

 

Assim, visando melhor compreender a Síndrome de Burnout suas causas e 

consequências, bem como, de que maneira afeta os profissionais de serviço social, 

propomos o presente trabalho de pesquisa. 

 
OBJETIVO 

 

 Revisão literária acerca da Síndrome de Burnout, identificando seus sintomas e 

traçando o perfil dos profissionais que mais estão suscetíveis a essa síndrome. 

 

 Analisar a relação dos sintomas da Síndrome de Burnout com a prática 

profissional dos Assistentes Sociais.                                                                                                                                                                                                            



 

 

 Traçar o perfil dos sócio profissionais de Serviço Social no município, bem como 

o conhecimento dos profissionais em serviço social do município acerca da Síndrome de 

Burnout e das formas de sua prevenção. 

 

METODOLOGIA 

 
Foram utilizadas inicialmente uma revisão de literária com a escolha de bancos de 

dados reconhecidos, tais como: da LILACS e Scielo, utilizando os termos “assistente 

social”, “serviço social”, “síndrome de burnout”, sendo os artigos foram selecionados 

mediante critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos, selecionado por três dos 

pesquisadores, e realizando uma leitura prévia dos textos encontrados, verificando a 

exposição do problema que foi objeto de investigação, para que pudéssemos decidir se 

o mesmo tinha relação com o problema da prática profissional a ser estudado. 

 
Posteriormente realizaremos uma pesquisa de campo quanti-qualitativa, com a 

utilização de uma amostra probabilística, composta de 138 profissionais do Serviço 

Social que compõe a rede socioassistencial de um município de grande porte do interior 

do Estado de São Paulo. A coleta de dados será realizada através da aplicação de um 

formulário, mediante entrevistas previamente agendadas, sendo que os participantes 

receberão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
DESENVOLVIMENTO 

 
A expressão Burnout é caracterizada como uma forma particular de estresse que 

advém do contexto socioprofissional, onde profissionais, principalmente da área da 

saúde, educação e assistência social estão em constante contato com usuários em 

condições dos problemas e conflitos, causando assim, uma certa exaustão de energia 

por parte desses profissionais.  

 

Segundo a EZAIAS (2010,p.525), a Síndrome de Burnout é um conceito 

multidimensional envolvendo três componentes relacionados, porém independentes 

entre si: a exaustão emocional; a despersonalização, e baixa realização no trabalho.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 



 

Características dos estudos  

Foram encontrados 10 artigos pertinentes à temática, porém, após avaliação 

criteriosa de conteúdo 7 foram excluídos por incompatibilidade aos critérios de seleção, 

assim a amostra foi constituída por 3 estudos (quadro 1). 

 
Quadro 1 - Distribuição dos artigos segundo autoria, ano de publicação, periódico, título 

e abordagem metodológica dos estudos. 

Autores/Ano  Periódico Título  Abordagem 
metodológica 

Alves, H. N. P., 
Laranjeira, R., 
Martins, L. A. N., São 
Paulo, jul. 2005 

Jornal do CREMESP, 
edição 215,  

Burnout: uma forma 
particular de estresse do 
setor assistencial. 

Revisão 
literária 

EZAIAS, G. M., et al, 
Rio de Janeiro, 2010 

Disponível em: <http://   
www.facenf.uerj.br/ 
v18n4/v18n4a04.pdf>. 
Acesso em: 19 mai. 
2018. 

Síndrome de Burnout em 
trabalhadores de saúde 
em um hospital de média 
complexidade 

Revisão 
Literária 

FAERMAN, L. A., 
MELLO, C. C. V., 
Porto Alegre, 2016. 

Textos e contextos, 
v.15, n.1 
 

As condições de trabalho 
dos assistenciais e suas 
implicações no processo 
de adoecimento dos 
profissionais 

Qualitativa 

 

Podemos compreender, de acordo com nossa revisão literária, que os principais 

fatores que acarretam essa síndrome são a exaustão emocional, a despersonalização e 

baixa realização do trabalho. Os profissionais de Serviço Social também estão 

suscetíveis à Síndrome de Burnout, sendo que dentre as principais causas levantadas e 

que podem acarretar essa síndrome estão a burocracia dentro das instituições, a falta 

de autonomia, a falta de recursos materiais, a sobrecarga de trabalho, a falta de suporte 

por parte da equipe profissional e chefia, inadequação do espaço sócio ocupacional e o 

fato de lidar com os problemas dos usuários. 
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