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RESUMO 

 

O estresse causado pelo ambiente profissional e as longas horas de jornadas afetam a saúde 

dos profissionais de enfermagem, causando danos mentais e físicos e prejudicando seu 

desempenho profissional. Esta situação gerou o aparecimento de uma síndrome denominada 

Síndrome de Burnout e seus efeitos hoje são sentidos por profissionais de várias esferas de 

trabalho. O objetivo deste estudo é divulgar a patologia conhecida como síndrome de Burnout 

e seus efeitos nos profissionais de enfermagem, ressaltando a importância da saúde mental do 

trabalhador e a busca por um ambiente de trabalho harmonioso. Esta pesquisa é do tipo 

bibliográfica, de cunho exploratória, foi realizada na biblioteca da Universidade Federal da 

Paraíba, e em outras faculdades públicas e privadas da grande João Pessoa, bem como em 

sites indexados como SCIELO, LILACS e MEDLINE, do universo on-line, utilizando como 

descritores os termos: burnout, enfermagem, saúde mental, depressão, no período de janeiro a 

setembro de 2013. 

PALAVRAS-CHAVES: Enfermagem. Burnout. Doenças mentais. 

 

ABSTRACT 

The stress caused by work environment and long hours of journeys affect the health of nurses, 

causing mental and physical harm and harming their professional performance. This situation 

led to the emergence of a syndrome called Burnout Syndrome and its effects are felt today in 

the various spheres of professional work. The aim of this study is to disclose the condition 

known as Burnout Syndrome and its effects on nursing professionals, highlighting the 

importance of mental health of workers and the search for a harmonious working 

environment. This research literature is the type of exploratory nature, was held in the library 

of the Federal University of Paraíba, and other public and private colleges of the city of João 

Pessoa, as well as on sites such indexed SCIELO, LILACS and MEDLINE, the online 

universe using the terms as descriptors: burnout, nursing, mental health, depression, in the 

period January-September 2013. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual sabe - se que o estresse e a tensão causados pelo trabalho causam um 

grande impacto na vida dos profissionais. As pressões do cotidiano aliadas com fatores 

externos podem levar ao desequilíbrio psíquico acarretando assim consequências na saúde 

física e mental do trabalhador.   

As mudanças sociais e tecnológicas introduzidas nas ultimas décadas levaram a um 

aumento da produtividade das indústrias e empresas, porém também levou a um aumentou da 

pressão gerada nos profissionais, que precisam agora mais do que nunca trabalhar longas 

jornadas de trabalho e ainda assim sentem-se na obrigação de o mesmo nível de qualidade do 

serviço prestado. A busca pela especialização, pelo perfeccionismo e pela eficiência 

profissional se tornou uma constante na vida moderna do trabalhador moderno e estas 

exigências tendem a causar uma pressão e desgaste em seu dia-dia. 

O Ministério da Saúde, (2004) em sua cartilha sobre a humanização no âmbito 

profissional de saúde já referencia a problemática das condições de trabalho dos profissionais 

que encontram dificuldades apresentadas todos os dias, especialmente num país como o 

Brasil, com as profundas desigualdades, sejam elas socioeconômicas ou sociais, a dificuldade 

ao acesso aos serviços e aos bens de saúde com consequente responsabilização de 

acompanhamento das necessidades de cada usuário permanece com graves lacunas. Aliada a 

esse quadro problemático acrescente-se a desvalorização dos trabalhadores de saúde, 

expressiva precarização das relações de trabalho, baixo investimento num processo de 

educação permanente desses trabalhadores, pouca participação na gestão dos serviços e frágil 

vínculo com os usuários, não é surpresa encontramos profissionais desmotivados e sem 

energia para realização de suas atividades profissionais.
 

Segundo Potter e Perry, (2009) explicam em seu trabalho que os profissionais da saúde 

necessitam saber sobre o estresse para que possam reconhecê-lo em clientes, colegas ou 

mesmo em si mesmos e uma vez identificados poderem intervir com ações efetivas. Além 

disso, os profissionais de saúde precisam saber como os eventos estressantes que ocorrem no 

transcorrer da prática clínica os afetam, reconhecendo os sinais e sintomas de estresse e assim 



 
 

compreender técnicas de controle do estresse para auxiliar adaptação pessoal, bem como 

elaborando intervenções de controle do estresse.  

A Síndrome de Burnout foi descrita por primeira vez em 1974 nos Estados Unidos, 

por Herbert Freudenberger, uma vez detectado a perda de motivação e comprometimento, dos 

profissionais em relação ao seu trabalho, acompanhados de sintomatologias psíquicas e 

físicas, como a perda de energia e a presença de fadiga, manifestados por voluntários de uma 

instituição para tratamento de drogados.  

Segundo Freudenberger, (1980) o termo Burnout em uma expressão inglesa que 

representa a extinção da chama, ou seja, a perda do desejo e ambição profissional, o 

trabalhador não mais se sente motivado a realizar suas funções de forma eficaz. A paixão pelo 

trabalho se extinguiu.  

De acordo com Maslach, Schaufeli e Letter, (2008) a exaustão emocional se 

caracteriza por sentimentos de fadiga e falta de energia para realização das atividades 

laborais, O indivíduo apresenta uma exaustão emocional, alguns sintomas apresentados 

podem ser atitudes de negativas de aspereza e de distanciamento em relação às pessoas do 

ambiente de trabalho. O indivíduo começa a apresentar uma imagem negativa de si mesmo, 

geralmente relacionados a ideia de incompetência e de desempenho insatisfatório no local de 

trabalho.  

Pela descrição dos autores Mendes, (2005), Maslach e Jackson, (2008) o Burnout se 

caracteriza por três aspectos. O primeiro aspecto é em relação à exaustão emocional, na qual o 

contato frequente e intenso com outros indivíduos que vivem situações de sofrimento 

acarretam grande carga emocional, o profissional apresentara uma exaustão física, irritação e 

nervosismo, apresentando-se esgotado. O segundo aspecto será a despersonalização, no qual o 

profissional adotará uma posição desumana, é comum ocorrer o distanciamento emocional, 

causando indiferença pelo sofrimento alheio. Por fim o profissional desenvolverá um 

sentimento de decepção e frustração por não estar desenvolvendo o que tinha antes planejado 

em relação a sua vida, planos, sonhos e ambições, causando isso uma redução da autoestima, 

podendo chegar a uma depressão. 

É válido salientar que a síndrome de Burnout tem recebido bastante relevância no 

exterior sendo pesquisada atualmente por vários países, vista que é sabido que as doenças 



 
 

mentais representam um grande desafio para a medicina moderna e que sua observação pode 

levar a melhora das condições de qualidade de trabalho de vários profissionais.  

Considerando que a cada dia que passa o mercado de trabalho se torna mais 

competitivo e áspero, e que os trabalhadores se sentem cada vez mais pressionados a produzir 

sobre forte estresse não é uma surpresa o interesse de pesquisadores em estudar as 

consequências de tal ambiente na saúde dos trabalhadores.  

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo ressaltar a importância da saúde 

mental no âmbito profissional e a divulgação desta problemática com o intuito de ajudar aos 

profissionais de enfermagem. 

 

2 METODOLOGIA 

Trata – se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória com abordagem qualitativa, pois 

a mesma oferece meios que auxiliam na definição e resolução dos problemas já conhecidos, 

como também permite explorar novas áreas onde os mesmos ainda não se cristalizaram 

suficientemente. Permite também que um tema seja analisado sobre novo enfoque ou 

abordagem, produzindo novas conclusões. Além disso, permite a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla, principalmente quando o problema da pesquisa requer a coleta 

de dados muito dispersos no espaço. 

Para este estudo realizamos as pesquisas de cunho exploratório, na biblioteca da 

Universidade Federal da Paraíba e em outras faculdades públicas e privadas da grande João 

Pessoa, bem como em bibliotecas online como SCIELO, LILACS e MEDLINE, do universo 

on-line, utilizando como descritores os termos: Burnout, enfermagem, saúde mental, 

depressão, no período de janeiro a setembro de 2013.A amostra foi composta por livros 

didáticos e artigos científicos focalizadas na área da saúde que abordavam o tema relacionado 

à patologia Burnout.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A atual realidade dos enfermeiros no Brasil exige desta categoria uma dedicação 

extensa ao seu trabalho, não é raro o profissional de enfermagem acumular mais de um 



 
 

emprego e trabalhar longas horas de jornada. Aliada a esse esforço físico desgastante 

encontramos baixos salários, pouca valorização profissional e em muitos casos falta de 

respeito por parte de outros profissionais de saúde (Freudenberguer, 1980).  

Diante desta realidade não é uma surpresa encontramos a categoria de enfermagem 

lidando com patologias psíquicas e mentais. Outro ponto importante da atividade de 

enfermagem é que esta lida diretamente com indivíduos, em sua maioria doente e enferma, 

situação esta que aumenta ainda mais o estresse e a pressão da profissão fazendo do 

enfermeiro um candidato perfeito para a síndrome de Burnout (Freudenberguer, 1980). 

De acordo com Chaves, (1994), em seu Trabalho: Stress e trabalho do enfermeiro, a 

intensidade da vivência que o enfermeiro é colocado durante o cotidiano das atividades 

hospitalares exige uma grande mobilidade de energia, e que por vários motivos, pode nãoestar 

disponível ou pode não ser suficiente para evitar o estresse. 

Gaspar, (1997), afirma que as condições de trabalho encontradas nos serviços de 

saúde, e em especial os hospitais, são piores que as condições de trabalho encontradas em 

outros setores das atividades. Afora os acidentes de trabalho comumente encontrados em 

hospitais, a exposição a doenças e enfermos, os enfermeiros encontram-se expostos do ponto 

de vista etiológico aos fatores de risco de natureza física, química, biológica e psicossocial, 

sendo assim considerado pelo o autor como uma profissão altamente desgastante.   

De acordo com Stacciarini e Tróccoli, (2005) os enfermeiros assistenciais sofrem com 

recursos inadequados, atendimento ao cliente, relações interpessoais e carga emocional, os 

enfermeiros administrativos tem que lidar com cobranças, sobrecarga de trabalho, 

reconhecimento profissional, poder de decisão, e os enfermeiros docentes lidam com 

atividades com alunos, relações interpessoais, política universitária, sobrecarga de trabalho, 

questões salariais e carga horária, ou seja, em todas as esferas encontram - se elementos 

estressores, independente da ocupação do enfermeiro. 

É importante também ressaltar que em muitas ocasiões os enfermeiros tem que realizar 

suas atividades em hospitais sem estrutura física adequada, ou mesmo sem a devida segurança 

necessária. O bem estar do funcionário deveria ser sempre um ponto a ser observado pelos 

responsáveis porem sabemos que isto não ocorre na maioria das situações. 



 
 

É comum em hospitais brasileiros encontrar excesso de pacientes, acarretando em 

mais trabalho e esforço para os trabalhadores da saúde, prejudicando ainda mais a qualidade 

da relação afetiva do enfermeiro com sua profissão. 

Em seu trabalho sobre Burnout, Codo, (2005) afirma que a impossibilidade de vínculo 

afetivo nas atividades do cuidado possui caráter estrutural, ou seja, é fundamental para a 

realização desta atividade a formação deste vínculo, mas devido à organização do trabalho 

esta relação fica comprometida, sejam por regras que devem ser seguidas, questões 

administrativas, falta de tempo, muitas atividades a serem cumpridas esse vínculo não mais é 

formado. O autor continua a explicar, que a partir disso ocorre uma situação de tensão no 

indivíduo, gerando então o sofrimento.  

Devido a esta realidade encontrada o profissional de enfermagem vem encontrando 

cada vez mais dificuldades para exercer suas atividades em condições saudáveis e apropriadas 

para a profissão. O enfermeiro tem como função uma das profissões mais desgastantes diante 

de si e em bom ambiente de trabalho com condições dignas e de qualidade são fundamentais 

para o bom exercício de sua profissão.  

Ao realizar este estudo tentou-se salientar o quão importante é o bem estar do 

profissional em seu âmbito de trabalho e ressaltar que estas condições de trabalho terão uma 

influência e impacto direto na saúde do trabalhador e na qualidade do serviço prestado.  

É um dever como membros da categoria de trabalhadores da saúde exigir que sejam 

concedidas a todos os profissionais da área condições apropriadas e dignas de trabalho, que a 

saúde do profissional seja levada em consideração e que o bom funcionamento da equipe seja 

um ponto observado por gestores e superiores, uma vez que ocorrendo uma queda de 

produtividade de um membro toda equipe profissional irá sentir os impactos e consequências, 

dificultando assim o bom funcionamento do serviço hospitalar.  

 

1 ESTRESSE 

Pietá, (2000) afirma que o estresse é o resultado de um conjunto de emoções e reações 

que acontecem no cotidiano do indivíduo e desta forma atinge os órgãos vitais com uma 

descarga de adrenalina.  



 
 

Freudenberger, (1980) publicou no livro Burnout, uma linguagem figurativa, um 

incêndio devastador, interno, reduzindo as cinzas à energia, as expectativas e a auto - imagem 

de alguém anteriormente entusiasmado e dedicado ao trabalho. Ou popularmente conhecida 

no Brasil, estafa. Embora não haja uma tradução para o português de Burnout, o termo estafa 

é designada para amenizar o diagnóstico desta patologia, pensando nos familiares da pessoa 

por ter outros significados como, trabalho enfadonho, cansaço e esgotamento nervoso, 

podendo levar a confusões e entendimentos.  

Geralmente fazem parte deste grupo de risco, pessoas dinâmicas, ativas, líderes e 

idealistas, que colocam todos os seus esforções ara empenharem tarefas quase impossíveis de 

se realizar, que desejam cumprir metas e que exigem muito de si, são propensas a Síndrome 

de Burnout.  

O termo saúde do trabalhador refere-se ao saber visando compreender as relações 

entre o trabalho e o processo saúde - doença, partindo de um princípio onde todos, homens e 

mulheres contribuem no processo do adoecer e morrer. 

Campoy, (2012), diz que, em geral, os trabalhadores quando inseridos em processos 

de produção estão, quase sempre, expostos a uma diversidade de cargas físicas e / ou 

emocionais que podem favorecer o que consideramos hoje como fenômenos provocadores de 

‘’ estresse’’ e que geram desgastes. 

Dejours, (1992), afirma que uma carga de trabalho psíquica é uma insatisfação 

proveniente de um conteúdo ergonômico inadaptado à estrutura da personalidade. 

As últimas décadas têm nos imposto uma aceleração tecnológica que influencia direta 

ou indiretamente nas tarefas laborais. O processo de trabalho ganha maior complexidade e 

pode afetar a saúde das pessoas de alguma maneira, especial quando são frágeis na aquisição 

de suprimentos psicossociais para esse enfrentamento da renovação tecnológica. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de conhecimento público que a vida moderna hoje exige do indivíduo profissional 

exercer suas funções lidando com o stress, pressões e difíceis condições de trabalho. Baixos 

salários, longas horas de jornada laborais, assédio por partes dos superiores, pouco tempo para 



 
 

lazer ou atividades relaxantes e as condições de trabalho existentes nos dias atuais estão 

gerando cada vez mais profissionais desequilibrados mentalmente. 

A atividade de enfermagem exige do profissional de saúde um constante envolvimento 

com outros indivíduos, sendo uma relação onde ocorre troca de experiências, envolvimento 

pessoal, contato físico e psíquico. Em muitos casos a relação de estende à família do paciente, 

e o enfermeiro muitas vezes se encontra na situação em que sua vida profissional se envolve 

em demasiado com a vida pessoal dos pacientes, aumentando o índice de stress e preocupação 

do agente de saúde. 

Ao realizar esta pesquisa percebeu - se que muitos profissionais da área de saúde, 

ainda não tinham conhecimento de tal patologia e que tal problemática ainda é ignorada por 

vários setores da sociedade. Uma vez que não é divulgada, esta patologia torna-se ainda mais 

difícil de ser diagnosticada e trabalhada, dificultando assim a melhoria da qualidade 

profissional dos trabalhadores.  

O objetivo deste trabalho foi lançar luz a esta problemática bem como iniciar um 

diálogo sobre mudanças na rotina e no exercício da atividade de enfermagem, visto que um 

profissional desvalorizado e exausto não tem condições de apresentar seu melhor rendimento 

laboral.  

Entende-se que em muitos casos a jornada de trabalho e honorários são questões de 

difícil modificação, porém ainda existem meios de aliviar a pressão do profissional, com 

métodos paliativos como fisioterapia laboral, técnicas para combater o stress, terapia coletiva 

e incentivo das práticas de humanização entre os colegas de trabalho. 

Para promover um estilo de vida saudável é necessário termos como recursos pessoais 

fatores como saúde e energia, caso o trabalhador possua um estilo de vida em que esses 

fatores são promovidos ele se protegerá dos fatores estressores. A realização de técnicas de 

relaxamento são métodos fundamentais utilizados para aliviar o stress, sendo práticas 

comumente utilizadas o relaxamento muscular progressivo, a Resposta de Relaxamento de 

Benson e o relaxamento com imaginação orientada, a meta do tratamento é produzir uma 

resposta que se contraponha ao estresse, Smeltzer e Bare, 2005. 

Como profissionais de enfermagem, nos identificamos com a problemática 

apresentada no artigo, visto que muitos dos problemas apresentados são amplamente 

identificados na rotina dos hospitais e ambientes de saúde. Ao produzirmos este trabalho 



 
 

esperamos iniciar um diálogo e propagar a divulgação desta síndrome e seus efeitos nos 

profissionais da enfermagem.  
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