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Resumo 

O mercado de trabalho é extremamente dinâmico, exigindo profissionais com perfil adaptável a diversas per-

formances. Infelizmente, a quantidade excessiva de tais exigências podem gerar impactos negativos na saúde 

do trabalhador, como desequilíbrios físicos e psíquicos. Nesse contexto, devemos ter em mente a Síndrome de 

Burnout, condição caracterizada pelo esgotamento físico e emocional relacionado ao estresse oriundo do traba-

lho. 

Palavras-chave: Esgotamento Profissional; Assistência à Saúde Mental; Estresse Ocupacional. 

 

Abstract 

The job market is extremely dynamic, requiring professionals with a profile adaptable to various performances. 

Unfortunately, the excessive amount of such requirements can have negative impacts on workers' health, such 

as physical and psychological imbalances. In this context, we must know the Burnout Syndrome, a condition 

characterized by physical and emotional exhaustion related to stress arising from work. 
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Introdução 

O mercado de trabalho é extremamente 

dinâmico, exigindo profissionais com perfil adap-

tável a diversas performances. Infelizmente, a 

quantidade excessiva de tais exigências podem 

gerar impactos negativos na saúde do trabalha-

dor, como desequilíbrios físicos e psíquicos. Estes, 

por sua vez, acarretam na elevação do nível de 

estresse basal e tendem a ocasionar decréscimos 

no desempenho de tarefas, repercutindo direta-

mente na qualidade do trabalho. Profissionais das 

áreas da saúde em geral são exemplos de indiví-

duos frequentemente expostos à alta carga física 

e mental durante o trabalho (1,2).  

Nesse contexto, a Síndrome de Burnout 

(SB) ocupa uma posição central. Essa condição 

pode ser encarada como o resultado do stress 

crónico, típico do cotidiano de trabalho, princi-

palmente quando neste existem pressões exces-

sivas, conflitos excessivos, baixas recompensas 

emocionais e pouco reconhecimento (3). A SB, nos 

profissionais da área da saúde – principalmente 

os que atuam em contexto hospitalar -, é uma 

realidade preocupante, uma vez que nesta forma 

de adoecimento verifica-se um comprometimen-

to da qualidade da assistência que é prestada ao 

paciente e a rede social envolvida, representando 

um importante problema de saúde pública (2,3). 

De forma geral, toda e qualquer atividade 

pode vir a desencadear um processo de esgota-

mento emocional grave. Apesar disso, algumas 

profissões têm sido historicamente apontadas 

como mais predisponentes por características 

que lhe são peculiares. Ocupações cujas ativida-
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des têm envolvimento emocional intenso são 

tidas como de maior risco para a síndrome de 

burnout, especialmente os profissionais que tra-

balham diretamente com outras pessoas, assis-

tindo-as ou como responsáveis pelo seu desen-

volvimento e bem-estar. Assim, são consideradas 

mais predispostas as pessoas que se dedicam à 

docência, enfermagem, medicina, psicologia e ao 

policiamento (4,5). 

Com base nisso, o trabalho atual busca 

demonstrar as alterações que a Síndrome de Bur-

nout acarreta no indivíduo, assim como seus 

principais fatores de risco e de que modo é possí-

vel reduzir sua incidência. 

 

Metodologia 
 

Para a confecção deste artigo, foi realiza-

da uma revisão simples da literatura utilizando as 

bases de dados SciELO, Pubmed e artigos em pe-

riódicos isolados que estivem em consonância 

com o objetivo do trabalho.  

Dessa forma, buscamos na literatura re-

cente trabalhos que dialogam sobre questões 

fundamentais na compressão multidimensional 

da síndrome de Burnout (SB).  

Este artigo é, portanto, o resumo do co-

nhecimento atual sobre a SB, destacando a busca 

por artigos recentes que apontassem as principais 

alterações encontradas nos indivíduos, os princi-

pais fatores de risco relacionados ao desenvolvi-

mento desta condição e, por fim, formas de mi-

nimizar suas consequências e reduzir sua incidên-

cia. Para tal, utilizamos as palavras-chave “Sín-

drome de Burnout”, “Síndrome do Esgotamento 

Emocional” (em português e inglês) e limitamos o 

período de tempo para entre 2010 e 2020. 

  

Resultados e Discussão 

A Síndrome de Burnout foi descrita pela 

primeira vez como staff burnout por Freudenber-

ger, em 1974 (4). A palavra Burnout, em tradução 

livre, poderia ser traduzida como ‘’queimação’’. 

Apesar disso, tendo a saúde como ponto central, 

traduzimos Burnout preferencialmente como 

‘’Esgotamento’’. 

 Essa condição é desencadeada ao enfren-

tar, mesmo que de forma inadequada, o estresse 

ocupacional crônico. Uma definição simples da SB 

seria: doença relacionada ao estado de esgota-

mento mental e físico relacionado às necessida-

des e dificuldades excessivas decorrentes do tra-

balho (2,4). 

Essa condição afeta o indivíduo em três 

dimensões: exaustão emocional, caracterizado 

pela sensação de esgotamento emocional e físico; 

despersonalização, caracterizada pelo distancia-

mento emocional em relação aos indivíduos do 

trabalho; e a baixa realização pessoal do trabalho, 

caracterizada por uma baixa satisfação e eficiên-

cia no trabalho (2-4). 

Todos os profissionais estão susceptíveis 

ao desenvolvimento da SB, porém a literatura 

identifica os profissionais que estão em constante 

tensão emocional e que necessitam lidar diaria-

mente com outros indivíduos (principalmente 

para protegê-los ou salvá-los) como os mais pre-

disponentes (1,4-6). 

Quando enxergamos essas alterações no 

contexto do prestador de serviços à saúde, per-

cebemos a gravidade da situação, pois os eleva-

dos níveis de estresse repercutem diretamente 

no bem-estar e segurança dos pacientes que irão 

necessitar dos serviços de saúde (2,7,8). Em um 

estudo realizado por O’Connor e colaboradores 

(2017), 64% dos médicos que apresentaram sin-

tomas de burnout relataram terem cometidos 

erros médicos, em comparação aos 22% que co-

meteram e não possuíam sinais da SB (9). 

Buscando entender a condição de forma 

objetiva, foi desenvolvido o Malash Burnout In-

ventory (MIB). Esse questionário é composto por 

22 afirmações que englobam os três aspectos 

fundamentais da síndrome, divididos em suas 

três escalas (9 para medir exaustão emocional, 5 

para medir o grau de despersonalização e 8 para 

realização profissional) de sete pontos, que vari-
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am de 0 a 6. Este instrumento foi traduzido e va-

lidado para uso no Brasil por Liana Lautert em 

1995 (1). 

Em relação aos fatores de risco mais cita-

dos na literatura, além da ocupação, deficiências 

de infraestrutura, a falta de material, baixos salá-

rios e falta de incentivos para treinamento pode 

gerar sentimentos de ansiedade, medo e impo-

tência. Tais fatores podem colocar o profissional 

em uma posição vulnerável onde ocorre a exaus-

tão emocional - identificada como a primeira rea-

ção sintomática da Síndrome de Burnout (6). 

Apesar de poder afetar diversas profis-

sões, ainda são poucas as pesquisas dedicadas a 

avaliar intervenções específicas destinadas a re-

duzir a incidência da SB. As intervenções para a 

SB devem ser entendidas como uma ação conjun-

ta entre indivíduo e organização, focalizada tanto 

na esfera microssocial do trabalhador, com sua 

atividade e suas relações interpessoais; como na 

ampla gama de fatores macro-organizacionais 

que determinam aspectos que constituem a cul-

tura organizacional e social na qual o sujeito 

exerce sua atividade profissional (10). Nesse senti-

do, é importante capacitar os profissionais pre-

dispostos ao desenvolvimento desta condição 

sobre temas como equilíbrio entre as demandas 

do trabalho e vida pessoal, sobre o estabeleci-

mento de metas realistas e como desenvolver 

estratégias de enfrentamento ao estresse ocupa-

cional (5). 

Dessa forma, ao propor programas de in-

tervenção é fundamental que se esteja atento 

primordialmente em oferecer ambientes de tra-

balho salubres e éticos, por exemplo, e aos sinais 

precoces de desenvolvimento da SB (10). 

Sendo saúde definida como ‘’completo 

bem estar biopsicossocial’’, depois de estabeleci-

da a SB, as modalidades terapêuticas necessitam 

de bastante sensibilidade e diálogo entre os cole-

gas profissionais do indivíduo e a equipe multi-

profissional responsável por realizar seu acompa-

nhamento (psicologistas, médicos, nutricionistas 

e educadores físicos, por exemplo) (11).  

A terapia cognitiva comportamental asso-

ciada – quando necessário - com medicações an-

siolíticas ou antidepressivas é considerada a tera-

pia mais eficaz para tratamento da Síndrome de 

Burnout. Apesar disso, é preciso destacar que 

cada indivíduo é único e cabe à equipe assisten-

cial decidir em conjunto com o paciente, quais 

terapias mais se encaixam com o perfil do indiví-

duo (11).  

 

Conclusão 

Com base no que foi descrito acima, po-

demos reduzir a incidência da Síndrome de Bur-

nout com alterações relativamente simples na 

organização do trabalho ao adicionarmos medi-

das preventivas do estresse crônico.  

Essa organização tem como pilar a consci-

entização do empregador e, principalmente, do 

profissional acometido pela SB. Atualmente, sen-

do essa condição uma doença, é esperado que 

novas estratégias e cobranças para promover sua 

prevenção, reduzir sua prevalência e melhorar a 

qualidade de nossos profissionais. 
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