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RESUMO
A Síndrome de Burnout (SB) é considerada um dos principais problemas psicossociais que atingem os
profissionais de enfermagem. Objetivo: investigar na literatura científica nacional a produção do
conhecimento sobre as relações entre a Síndrome de Burnout e os profissionais de enfermagem. Método:
revisão integrativa (RI) que desenvolvida segundo as etapas propostas por Cooper. A coleta de dados foi
realizada nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
Scientific Electronic Livrary Online (SCIELO) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). Resultados:
foram encontrados 413 artigos, sendo 199 dispostos na base de dados LILACS, 10 na BDENF e 04 na
SCIELO. Após filtros e uso de critérios (artigos originais, publicados no período de 01 de janeiro de 2014
a 31 de dezembro de 2018, idioma português) foram selecionados 15 estudos. Discussão: os principais
achados desta revisão integrativa envolvem os tópicos: Carga de trabalho na enfermagem; Consequências
físicas e mentais da síndrome no trabalhador e Estratégias de enfrentamento dos sintomas em acometidos.
Considerações Finais: a prevenção da SB é muito importante para os trabalhadores da área da saúde e
deve ser abordada em nível organizacional e coletivo. A enfermagem é uma profissão estressante devido
ao contato constante com doenças, expondo a equipe aos fatores de risco de natureza química, biológica,
física e psíquica.
DESCRITORES: Esgotamento Profissional; Enfermagem; Saúde do Trabalhador.
ABSTRACT
Burnout Syndrome (SB) is considered one of the main psychosocial problems that affect nursing
professionals Objective: to investigate in the national scientific literature the production of knowledge
about the relationships between Burnout Syndrome and nursing professionals. Method: integrative review
(IR) developed according to the steps proposed by Cooper. Data collection was carried out in the databases
1

Enfermeira. Graduada em Enfermagem pelo Centro Universitário CESUCA. Enfermeira no Centro Clínico Gaúcho.
Cachoeirinha-RS-Brasil. E-mail: janainacardoso91@gmail.com
2
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente Centro Universitário CESUCA. Cachoeirinha-RS-Brasil. E-mail:
marciamariot@cesuca.edu.br
3
Enfermeira. Doutoranda e Mestre em Enfermagem. Docente Centro Universitário CESUCA. Cachoeirinha-RS-Brasil. E-mail:
dayane.cicolella@cesuca.edu.br
4
Acadêmico do curso de enfermagem. Centro universitário CESUCA. Cachoeirinha-RS-Brasil. E-mail:
contatodouglas.elizandro@outlook.com
REVISTA CUIDADO EM ENFERMAGEM - CESUCA - v.7, n.8, p. 11-24, Maio/2021
Cachoeirinha/RS - ISSN 24472913- http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistaenfermagem/user

Cardoso JC, Mariot MDM, Cicollela DA, Elizandro DP
2. A síndrome de burnout em profissionais de enfermagem: uma revisão integrativa

of Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Livrary
Online (SCIELO) and Nursing Database (BDENF). Results: 413 articles were found, 199 of which were
placed in the LILACS database, 10 in BDENF and 04 in SCIELO. After filters and use of criteria (original
articles, published from January 1, 2014 to December 31, 2018, Portuguese language), 15 studies were
selected. Discussion: the main findings of this integrative review involve the topics: Nursing workload;
Physical and mental consequences of the syndrome on workers and Strategies for coping with symptoms in
affected people. Final Considerations: the prevention of BS is very important for healthcare workers and
must be addressed at an organizational and collective level. Nursing is a stressful profession due to
constant contact with diseases, exposing the team to chemical, biological, physical and psychological risk
factors.
DESCRIPTORS: Professional exhaustion; Nursing; Worker's health

INTRODUÇÃO
A enfermagem é uma das profissões mais estressante dentre os profissionais da saúde devido ao
contato constante com doenças, expondo os trabalhadores à fatores de risco de natureza química, biológica,
física e psíquica. Além disso, enfermeiros estão em constante contato com pacientes e familiares, ficando
frequentemente envolvidos com os aspectos emocionais, estresse e sentimentos adversos 1-2.
A Síndrome de Burnout (SB) é considerada um dos principais problemas psicossociais que atingem
os profissionais de enfermagem. Algumas situações estressantes são adicionadas à demanda do exercício
profissional como, por exemplo, necessidades frequentes atualizações e capacitações, condições de trabalho
inapropriadas e inovações organizacionais que acompanham exigência de mercado, em especial nas
instituições de alta complexidade. Tal conjuntura gera o desgaste físico, psíquico e emocional do
trabalhador caracterizando os fatores risco que causam ocorrência da SB 3.
O termo Burnout se refere a queima das energias (Burn = queimar e out = exterior) físicas e
emocionais do indivíduo que perde o interesse e entusiasmo pelo trabalho, prejudicando seu desempenho
nas atividades que exerce

4-5

. A SB pode ser definida como um estresse emocional crônico; ocorre de

maneira sutil parecendo um comportamento atípico e isolado, porém se estabelece lentamente e na maioria
dos casos, acontece de maneira progressiva e sem percepção do sujeito acometido 6.
A SB pode advir através de uma combinação de três fatores: exaustão emocional (depleção de
energia emocional pela demanda excessiva de trabalho), despersonalização (senso de distância emocional
dos pacientes ou do trabalho) e baixa realização pessoal (sensação de baixa autoestima e baixa eficácia no
trabalho). Desta forma, a síndrome é uma resposta prolongada ao estresse crônico do trabalho7.
Atualmente, a SB é considerada um importante problema de saúde pública devido ao conjunto de
fatores multicausais que se associam a desvalorização e a diminuição da qualidade do trabalho prestado
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pelos enfermeiros. As influências inerentes às funções assistenciais expõem os profissionais da enfermagem
ao estresse contínuo. Tal fato pode levá-los a vivenciar problemas relacionados com as funções cotidianas
acumuladas acarretando sofrimento emocional, tornando-os mais vulneráveis e afetados pela síndrome 7-8.
Perceber a dificuldade encontrada pelo profissional de enfermagem requer uma sensibilidade, visto
que pode ser confundida com estresse e cansaço. O esgotamento emocional é o elemento fundamental para
definir a síndrome, sendo a primeira reação causada em resposta à sobrecarga de trabalho, conflito social e
estresse decorrente de constante exigência. Portanto, é preciso observar os aspectos emocionais e psíquicos
analisando mudanças de comportamento que colaborem para o diagnóstico da SB 9-10.
Nesse sentido, é fundamental que ocorram reflexões sobre o esgotamento de profissionais na
enfermagem visto que se evidencia o aumento progressivo dos índices de acometidos pela SB. No intuito
de contribuir com a valorização da profissão e a disseminação de conhecimentos através da prática baseada
em evidências na enfermagem, o presente estudo tem por objetivo investigar a produção do conhecimento
sobre a Síndrome de Burnout e a sua relação com profissionais de enfermagem.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão integrativa com intuito de identificar publicações científicas acerca da
temática síndrome burnout em profissionais da enfermagem.
O presente estudo foi desenvolvido utilizando as etapas de revisão integrativa descritas por Cooper,
que a define como um método em que os resultados do estudo são agrupados de acordo com o mesmo tema,
tendo como objetivo sintetizar e analisar dados para desenvolver uma conclusão mais abrangente e
específica sobre o problema 11.
Inicialmente ocorreu a formulação da questão norteadora do estudo, etapa fundamental para a
construção de critérios estabelecidos, sendo: como está relatado na literatura científica a produção do
conhecimento sobre as relações entre a síndrome de burnout e os profissionais de enfermagem?
A etapa seguinte consistiu na busca e cruzamento de descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e
palavras para investigação de literaturas a serem revisadas e sumarizadas. Os critérios de inclusão foram
artigos originais que respondiam à questão norteadora, resultante de pesquisas primárias, publicados no
período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2018, gratuitos, no idioma português do Brasil e
disponíveis na íntegra na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através das bases de dados da Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Livrary Online
(SCIELO) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF). A busca de dados foi realizada por meio do
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cruzamento dos descritores: esgotamento profissional e enfermagem. Também, foi utilizada a palavrachave síndrome de burnout para ampliação de filtros. Os descritores passaram por cruzamentos de dados
utilizando-se o operador booleano “AND”.
Foram excluídas publicações que não versavam acerca da temática-foco, artigos de revisão e
reflexões, monografias, dissertações, teses, capítulos de livros, resenhas e materiais de revistas ou jornais
não científicos, além de outras publicações que não atendam aos critérios desta revisão.
A terceira etapa inclui a categorização dos estudos, com a extração das informações, organização,
sumarização e formação de um banco de dados. Para tanto foi utilizado um instrumento norteador onde
foram descritos os artigos utilizados, bem como autores, revista, ano da publicação e principais resultados.
Na quarta etapa foram analisados os dados coletados de forma crítica, procurando sempre
explicações para resultados diferentes e/ou conflitantes, buscando uma análise minuciosa e detalhada dos
artigos resultantes das buscas e dos dados contidos nos mesmos. A quinta etapa desta revisão incluiu
resultados obtidos através da avaliação dos estudos selecionados 12.
Por se tratar de uma revisão de literatura, não houve necessidade de avaliação de um Comitê de
Ética, mas foram observados os princípios éticos que respeitam as referências e Leis dos Direitos
Autorais nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

RESULTADOS
Na busca foram encontrados 413 artigos, sendo 199 dispostos na base de dados LILACS, 10 na
BDENF e 04 na SCIELO. A partir dos filtros texto completo, artigos, português no idioma brasileiro, anos
(2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) e base de dados selecionada foi realizada identificação, leitura de títulos
e resumos. Aqueles estudos que apresentavam com clareza objetivos, metodologia, resultados e conclusões
foram pré-selecionados. Após, ocorreu a leitura na íntegra resultando em artigos considerados válidos e que
versavam acerca da pergunta norteadora da pesquisa (quadro 1).

Quadro 1 - Cruzamento nas bases de dados selecionadas.
BASE DE DADOS

LILACS
SCIELO
BNENF
LILACS
SCIELO
BNENF

N° DE ARTIGOS
N° DE ARTIGOS PRÉN° DE ARTIGOS
ENCONTRADOS
SELECIONADOS
SELECIONADOS
Enfermagem (DeCS) AND Síndrome Burnout (Palavra-chave)
34
04
03
22
03
01
16
01
00
Esgotamento profissional (DeCS) AND Enfermagem (Palavra-chave)
66
09
04
37
03
00
74
04
01
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LILACS
SCIELO
BNENF
TOTAL

Esgotamento profissional (DeCS) AND Síndrome Burnout (Palavra-chave)
90
10
38
04
36
05
413
43

01
03
02
15

Fonte: os autores, 2021.
No estudo foram selecionados 15 artigos considerados válidos e obtidos através de cruzamentos
entre descritores e palavra-chave conforme demostra o quadro 2. Com a finalidade de facilitar a análise de
resultados os estudos incluídos nesta revisão estão identificados com a letra A, seguida de numeração em
ordem crescente conforme os anos das publicações.
Quadro 2 – Distribuição dos artigos selecionados
Nº
A1

A2
A3

A4
A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11
A12
A13
A14

Título/autor
Preditores da SB em profissionais
da saúde na atenção básica de
POA/RS
Ocorrência da SB em enfermeiros
residentes
Prevalência SB em profissionais
de enfermagem da atenção básica
a Saúde
SB na equipe de enfermagem de
um hospital universitário
O ambiente da prática profissional
e Burnout em enfermeiros na
atenção básica
SB em enfermeiros na atenção
básica: repercussão na qualidade
de vida
Fatores psicossociais e prevalência
da SB entre trabalhadores de
enfermagem intensivistas
Burnout
e
estratégias
de
enfermagem em profissionais de
enfermagem
SB
em
profissionais
de
enfermagem de uma unidade de
terapia intensiva
Estresse ocupacional e Burnout em
enfermeiros de um serviço de
emergência: a organização do
trabalho
Preditores da SB em enfermeiros
de unidade de terapia intensiva
SB: Conhecimento da equipe de
enfermagem neonatal
Burnout e a organização do
trabalho na enfermagem
Análise de prevalência da SB em
profissionais da atenção primaria
em saúde

Base de dados
SCIELO

Revista
Caderno Saúde coletiva,
Rio de Janeiro

Ano de publicação
2014

LILACS

Acta Paul Enfermagem

2014

LILACS

Revista online de
pesquisa

2014

LILACS

Cogitare Enfermagem

2014

SCIELO

Revista Latino-Am.
Enfermagem

2014

BNENF

Revista de Pesquisa
Cuidado é fundamental
online
Revista Brasileira
Terapia Intensiva

2014

Arquivos Brasileiros de
Psicologia; Rio de
Janeiro
Revista online de
pesquisa

2015

LILACS

Revista enfermagem
UERJ

2017

SCIELO

Revista Gaúcha
enfermagem
Revista de enfermagem
UPFE
Revista brasileira
medicina do trabalho
Trabalho de educação em
saúde, RJ

2017

LILACS

LILACS

LILACS

BNENF
LILACS
SCIELO

2015

2017

2018
2018
2018
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A15

SB e fatores de estresse em
enfermeiros nefrologistas

BNENF

Revista de enfermagem
UFPE

2018
Fonte: os autores, 2021.

DISCUSSÃO
Os artigos selecionados permitiram classificações a partir de temas, fornecendo subsídios para a
discussão. Os principais achados desta revisão integrativa envolvem os tópicos: Carga de trabalho na
enfermagem; Consequências físicas e mentais da síndrome no trabalhador e Estratégias de enfrentamento
dos sintomas em acometidos.

CARGA DE TRABALHO NA ENFERMAGEM
A carga de trabalho excessiva e exaustiva é um dos fatores preponderantes para o desenvolvimento
da Síndrome de Burnout, conforme verificado nos artigos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11,
A12, A13, A14 e A15.
De acordo com os artigos pesquisados é elevada a incidência de SB em profissionais da área da
saúde. Cada vez mais é possível observar profissionais de enfermagem com mais vínculos empregatícios e
cargas horarias de trabalho cada vez mais elevadas ou até mesmo impraticáveis. Os trabalhadores
necessitam atuar em diversas áreas e instituições ao mesmo tempo, devido a desvalorização salarial e a falta
de oportunidades, fatos que favorecem uma sobrecarga física e mental contribuindo para o desenvolvimento
da SB 13.
Os artigos demonstram o alto risco de desenvolvimento de burnout nos profissionais mais jovens,
pois estes não estão totalmente preparados para criarem estratégias de enfrentamento para o estresse
ocupacional contínuo, ficando mais vulneráveis. Na tentativa de expandir a renda mensal, possuem outro
vínculo empregatício aumentando sua exposição à diversos riscos associados para desenvolvimento da SB,
conforme destacado nos estudos A3, A11 e A13.
Os artigos A2 e A14 mencionam elevado percentual de burnout nos profissionais com pósgraduação ou residentes que além de desenvolverem atividades laborais concomitantes com as atividades
acadêmicas. Esse fato pode favorecer ao estresse e ao desgaste físico/mental devido alta demanda de
atividades avaliativas, aulas teóricas e trabalhos de conclusão de curso.
As mulheres são maioria quando se trata de escolha profissional na área da saúde. Segundo o A11,
o fato pode estar relacionado a uma preferência na escolha de profissões relacionadas com o cuidado. As
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mulheres têm maior vulnerabilidade para desenvolver a SB, pois estão mais propensas a se envolver com
os problemas dos pacientes a quem prestam serviço. As profissões que lidam com o sofrimento alheio
apresentam maior vulnerabilidade para desenvolvimento dessa patologia 14.
O artigo A10 aponta que o gênero feminino apresenta jornada de trabalho mais extensa devido
associação com as atividades domésticas. Os resultados advertem a necessidade de ações para promover a
saúde e a importância de avaliar o impacto das longas jornadas de trabalho em mulheres. Os trabalhadores
de enfermagem realizam cargas maior que 44 horas semanais, gerando um desgaste físico e emocional que
pode comprometer a qualidade na assistência.
O estudo A5 destaca que a sobrecarga de trabalho contribui para o surgimento da SB. A insatisfação
com as condições de trabalho causa danos emocionais, interferindo na qualidade de vida do trabalhador.
Também, pode-se observar que horas a mais de trabalho significa menos convívio com a família e outras
atividades necessárias para uma boa qualidade de vida.
As dificuldades de relacionamentos interpessoais com colegas de trabalho, familiares, membros da
equipe, pacientes, falta de realização, sobrecarga de trabalho, ausência de espaço físico e despreparo da
equipe pode influenciar de forma negativa na qualidade do trabalho, conforme o artigo A7.
A condição do trabalho pode ser considerada fator de risco para desenvolver Burnout. Essa
circunstância leva a sobrecarga devido ao número insuficiente de profissionais escalados em relação a
demanda de trabalho e acúmulo de tarefas, tema presente nos artigos A6, A9, A12 e A15. A SB é uma
resposta ao esgotamento laboral crônico, uma das principais patologias de origem psicossocial que
acometem os trabalhadores, influenciando na taxa de absenteísmo e de abandono da profissão15.
Ao analisar a SB percebe-se que o profissional que desenvolve a síndrome sente-se mais
sobrecarregado, provocando uma insatisfação profissional. O estudo A4 apresentou resultados destacando
que a maioria dos participantes da pesquisa realizaram horas extra em frequência e não tinham gozado de
seu direito a férias nos últimos meses; sendo assim, estavam se sentindo sobrecarregados. Os profissionais
que se sentem sobrecarregados têm maior intenção de trocar de emprego. Um profissional insatisfeito pode
comprometer o processo de trabalho afetando os resultados do cuidado com os pacientes 16.
O artigo A1 aponta que os profissionais com SB poderão afastar-se do trabalho em algum momento,
pois a sintomatologia tende a ficar mais grave afetando os colegas de equipe que passam a ter sobrecarga
de trabalho. O tempo de serviço indica que aqueles com mais tempo de profissão, apresentam maior índice
de adoecimento por estarem mais expostos aos elementos de trabalho conflituosos 14.
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As análises dos artigos incluídos nesse tópico destacam a carga horária de trabalho associada aos
danos à saúde do trabalhador. Nesse sentido, a jornada exaustiva de trabalho pode comprometer atividades
laborais e favorecer o adoecimento mental e físico.

CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS E MENTAIS DA SÍNDROME NO TRABALHADOR
Considera-se a síndrome de burnout um problema de saúde pública, uma vez que sua incidência
tem aumentado significativamente nos últimos anos em diversos países, particularmente no Brasil.
Evidencia-se implicações na saúde física e mental do trabalhador prejudicando a qualidade de vida no
ambiente profissional 7.
O artigo A2 aponta para o desenvolvimento da SB no grupo de residentes de enfermagem revelando
sua propensão. Participar de um programa de residência, ser jovem, solteiro, do sexo feminino, estar no
início da carreira são fatores que predispõem a síndrome de Burnout no grupo de residentes.
Faz-se necessário perceber a presença de sinais e sintomas da SB nos profissionais da enfermagem,
necessitando de maior atenção e conhecimento de todos os envolvidos. O estudo A15 demonstra a
existência da SB e fatores de estresse em enfermeiros que apresentam os sintomas: cansaço, medo, tensão
no local de trabalho, sobrecarga de trabalho e convivência diária com situações de conflito.
Destaca-se que existe uma grande dificuldade em definir condutas e procedimentos para averiguar
o acompanhamento terapêutico dos trabalhadores com sofrimento mental relacionado ao trabalho. Os
sintomas psíquicos interferem no desenvolvimento profissional afetando o indivíduo que pode desenvolver
a síndrome burnout, caracterizada como um transtorno crônico associado às demandas laborais,
esgotamento emocional, físico e psíquico do indivíduo 16-17.
O artigo A7 apresenta fatores determinantes e indicativos de alto índice de estresse na equipe de
enfermagem. O estudo constatou um alto grau para o esgotamento emocional e despersonalização, além da
prevalência entre os profissionais que pensam no trabalho na folga e suspeita de transtorno mentais comuns.
O artigo A3 aponta para a necessidade de implementação de medidas para que se possa prevenir e
intervir sobre a SB, garantindo um ambiente benéfico à saúde física e mental dos trabalhadores, resultando
num melhor atendimento aos usuários dos serviços públicos de saúde.
Consequência físicas e mentais à saúde do trabalhador foram apontadas nos estudos A2, A3, A7,
A12 e A15; entre elas: insônia, fadiga, enxaqueca, ansiedade, dores musculares, diminuição de
concentração, irritabilidade, depressão e alterações cardiovasculares.

A SB pode interferir

significativamente na vida pessoal do indivíduo pois, ocorre um ressentimento pela falta de tempo para
desfrutar do lazer com sua família. O trabalho é afetado pela alta rotatividade de emprego, o absenteísmo,
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a conduta violenta com colegas e pacientes diminuindo a qualidade nos ambientes profissionais. Contudo,
apesar das consequências sobre a saúde individual, muitos profissionais ainda não possuem o devido
entendimento sobre a SB3.
Os estudos desse tópico apontam para a necessidade de as instituições implementarem ações de
promoção a saúde física e mental dos profissionais de enfermagem. Assim, faz-se necessária a construção
de uma cultura institucional que busque o desenvolvimento de ações, minimizando os possíveis danos ao
trabalhador em decorrência dos ambientes de trabalho.

ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DOS SINTOMAS EM ACOMETIDOS
O investimento em estratégias de enfrentamento pode minimizar problemas como a queda do
serviço prestado, queda na produtividade e absenteísmo. O estresse pode ter efeito facilitador no
desenvolvimento de doenças, além de proporcionar prejuízos para a qualidade de vida e produtividade do
ser humano
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Nesse sentido as instituições têm um papel fundamental no que diz respeito a táticas para

oportunizar a saúde do trabalhador, conforme apontado nos artigos A3, A4, A6, A8, A9, A10, A12, A13,
A14 e A15.
O processo de enfrentamento envolve a adequação do indivíduo a situações e ambientes,
necessitando de um equilíbrio das funções fisiológicas e psicológicas que derivam na capacidade de realizar
novas demandas. A síndrome burnout resulta do conflito crônico no trabalho e medidas para prevenir ou
promover a saúde dos trabalhadores devem ser consideradas, já que o impacto da mesma causa um desgaste
e adoecimento do trabalhador, conforme A15.
Os artigos A12 e A13 apontam que as instituições devem promover ações que privilegiem a saúde
do trabalhador em todos os aspectos relacionados a educação continuada e permanente, além de debaterem
em conjunto com a equipe sobre os riscos que estão expostos. Reconhecer os efeitos da SB no trabalhador
e criar estratégias capazes de reduzir ou combater esse transtorno devem ser estimulados. A atenção deve
ser holística, ou seja, o autocuidado do indivíduo como um todo, não somente como um conjunto de
sintomas 3,1.
Conforme destacado no estudo A6, aconselha-se realizar ações educativas voltadas aos profissionais
para melhores condições de trabalho, divisão das tarefas, articulação de estratégias para investir na
prevenção e tratamento da SB. Já o A10 aponta que a realização profissional contribui para um
envolvimento positivo do trabalhador, repercutindo na diminuição do índice absenteísmo e melhorando a
qualidade do serviço.
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O estresse ocupacional afeta o indivíduo nas diversas áreas da vida, podendo ocorrer desajustes na
saúde física e mental, em suas relações sociais e no ambiente, devido ao pouco tempo dedicado à família e
a falta de apoio quando necessário
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O estudo A4 menciona que o período de férias representa um

importante momento de descanso das atividades laborais para prevenir o desenvolvimento da SB, pois
atividades extra laborais promovem bem-estar e realização pessoal. Além disso, destaca que os
profissionais da área da saúde sabem dos benefícios sobre a prática de atividades físicas regulares, pois a
adoção desses hábitos proporciona momentos de prazer e descontração, minimizando o impacto do estresse
e possível ocorrência de SB.
Os artigos A3, A9 e A14 apontam que os profissionais que realizam atividade física demostram
menor relação em desenvolver a síndrome. Um método possível de minimizar a síndrome de burnout no
trabalho seria a criação de condições para promover um suporte emocional no trabalho. Faz-se necessário
acompanhamento psicológico dos trabalhadores que lidam com a dor, sofrimento e morte diariamente, bem
como a promoção de condições de ambientes e salários mais apropriados para o desempenho de sua função.
Outra ação relaciona-se ao debate sobre a carga de trabalho do profissional e realização de exames
periódicos para análise das condições de sua saúde mental19.
O estudo A8 informa que a estratégia usada pelos profissionais da saúde para combater o estresse
são o suporte social e o enfrentamento focalizado no problema. O suporte social caracteriza-se pela busca
de apoio emocional no ambiente de trabalho, enquanto o enfrentamento focalizado no problema é uma
estratégia ativa que envolve esforços e planejamento de condutas para aproximar o estressor e resolver a
situação causadora do estresse com manejo ou modificação do problema.
Destaca-se a necessidade de se implementar medidas para que se possa intervir ou prevenir na saúde
dos trabalhadores das instituições, de forma a garantir um ambiente de trabalho próspero de saúde mental
e física, resultando na assistência qualificada e humanizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática sobre a incidência da síndrome de burnout entre os profissionais de enfermagem permitiu
verificar quais os fatores desencadeantes dessa patologia nessa classe de trabalhadores. Os resultados desta
RI evidenciaram que a enfermagem desempenha atividades com ritmo acelerado, lida diariamente com a
dor, sofrimento, morte, pressão por parte dos pacientes e seus familiares. Além disso, os trabalhadores da
área da saúde sofrem uma sobrecarga de trabalho, baixos salários, desvalorização profissional e más
condições de trabalho.
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Conclui-se que a prevenção da SB é muito importante para os trabalhadores da área da saúde e deve
ser abordada em nível organizacional e coletivo. A enfermagem é uma profissão estressante devido ao
contato constante com doenças, expondo a equipe aos fatores de risco de natureza química, biológica, física
e psíquica. As limitações do estudo incluem o desenvolvimento de pesquisa em temática específica e idioma
único. Os achados poderão ser úteis para instigar os leitores ao desenvolvimento de novas abordagens sobre
a síndrome.
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