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1. Introdução

A Síndrome de Burnout é definida pela Organização Mundial da Saúde como

resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. É

caracterizada por três dimensões: sentimentos de esgotamento ou exaustão de energia,

aumento da distância mental do trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo

relacionados ao trabalho, e eficácia profissional reduzida (OMS, 2019). O ambiente

hospitalar produz de certa forma um estresse ocupacional nos profissionais da saúde, pois o

trabalho é cercado de doenças graves, fragilidade dos pacientes diante do diagnóstico e ainda

envolvimento emocional do profissional com o paciente, devido a isso, a equipe está exposta

a muitas situações que influenciam no aumento do estresse no serviço (BUBOLZ, et al 2020).

Na oncologia, o cuidar vai além do tratamento clínico, resultando no empenho sobre-humano

por parte do cuidador, que trabalha com seus limites emocionais no dia-a-dia.

Diversos fatores levam ao desenvolvimento do estresse no setor oncológico, como

desgaste emocional devido ao sofrimento contraído através da onipotência diante a morte. O

impacto que a notícia de que o paciente encontra-se em estado terminal tem na vida dos seus

cuidadores, inclusive estes sendo informais (familiares), é muito significativo. Apesar de todo

sofrimento gerado nos cuidadores, os mesmos relatam não querer demonstrar quaisquer tipos

de fragilidade diante do paciente, não se permitindo chorar diante do paciente, sempre se

mostrando disponível e tentando transmitir mensagens positivas (NUNES, 2021). O principal

objetivo deste trabalho é, por meio de uma revisão de literatura, compreender as formas de

enfrentamento da Síndrome de Burnout por parte dos trabalhadores da área de saúde atuantes

no setor de oncologia e os impactos que este problema causa na vida dessas pessoas.

2. Referencial Teórico

Observa-se que a Enfermagem Oncológica, como muitos outros campos de

Enfermagem, muitas vezes, oferece, aos enfermeiros, a oportunidade de conhecer bem seus

pacientes e suas famílias. Essa familiaridade permite que os enfermeiros de oncologia

demonstrem um nível de compaixão e empatia que, muitas vezes, é útil para o paciente e sua

família durante sua luta contra o câncer. No entanto, essa familiaridade também pode levar a

uma profunda sensação de sofrimento se o paciente perde essa luta (OLIVEIRA, 2018).



O sentimento de pesar dos familiares e pacientes e o estigma do câncer induzem o

enfermeiro a não somente desencadear o estresse ocupacional, como também outras

patologias que empregam risco à saúde física e mental (BARROS, 2021). É bastante comum

observarmos que muitas pessoas, quando encontram-se diante de situações complexas como o

câncer, se prendem ao que acreditam e põem em prática a questão da espiritualidade, a qual

foi definida por Elkins (2000) como um modo de ser ou sentir que se apresenta pela tomada

de consciência de uma dimensão transcendente, sendo caracterizado por determinados valores

identificáveis com relação a si mesmo, aos outros, à natureza e à vida. É um viés que envolve

questões relacionadas ao significado e propósito da vida, encontrando-se para além de uma

religião.

O presente estudo tem como foco analisar a Síndrome de Burnout em profissionais da

área da saúde atuantes em setores de Oncologia com base na leitura de conteúdos já

publicados referentes à temática, observando a exemplificação dos fatores estressores e de

situações em que estes profissionais podem encontrar dentro do seu ambiente de trabalho,

como agem diante do problema supracitado e as formas que utilizam para amenizar o desgaste

profissional. Dessa forma, será possível identificar, por meio da análise desses materiais, se o

Burnout é trabalhado de maneira ideal com os profissionais, se há alguma forma de

enfrentamento destes dentro das unidades em que atuam e também analisar se existem

pesquisas pertinentes referentes à problemática central deste trabalho, para que assim se torne

possível a elaboração de mais estudos e  pesquisas referentes ao tema.

3. Metodologia

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura ou revisão bibliográfica, a

qual possui dois propósitos, os quais, segundo Mazzotti (2002), são a construção de uma

contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura

consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa. Quanto aos procedimentos

foram realizadas buscas de artigos e de pesquisas em bases de dados, como a BVS (Biblioteca

Virtual em Saúde), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde)

e MEDLINE (Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica).

4. Resultados



A princípio foi realizada a elaboração da temática do presente trabalho haja vista que a

Síndrome de Burnout tornou-se um tema bastante recorrente nos últimos anos, e por conta

disso surgiu o interesse em abordar esse tema. Utilizou-se como descritores para a busca

desses materiais na base de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) os termos: “Burnout” e

“Oncologia”, resultando em oito artigos, um deles foi excluído por ser repetido. Para a busca

dos artigos foram utilizados alguns filtros, que foram: artigos completos, publicados nos

últimos cinco anos, no idioma português. Excluiu-se artigos repetidos e que não tratavam

especificamente a temática. Ainda, fez-se uso de referências utilizadas pelos próprios autores

dos artigos encontrados.

Embora essa primeira análise de material seja bastante preliminar à realização de um

trabalho mais completo, obteve-se informações bastante claras e pertinentes a respeito da

Síndrome de Burnout, do seu impacto na vida pessoal e profissional dos trabalhadores da

saúde atuantes na Oncologia, além de compreender como essas pessoas lidam com o

problema, que atualmente está sendo tão comentado. Esses pontos mostram-se bem relevantes

para a continuação e construção de mais projetos e pesquisas relacionados à temática.

5. Considerações Finais

A construção do presente trabalho possibilitou uma série de interpretações sobre a

Síndrome de Burnout, como entender a interação entre os profissionais de Oncologia que

possuem o problema e seus pacientes, a maneira que os trabalhadores utilizam para amenizar

os sintomas de Burnout, possivelmente gerando mais conforto para todos no processo de

cuidado, uma vez que todos estão lidando com uma questão muito sensível (o câncer) e ainda

foi possível observar a necessidade que há em se falar a respeito dos familiares cuidadores, os

quais também sofrem e passam por inúmeras mudanças em sua vida durante o processo de

diagnóstico, tratamento e a busca pela cura de seus entes queridos. Ressalta-se que o presente

trabalho apresenta limitações quanto às referências, devido a quantidade obtida que aborda a

temática proposta, o ano de publicação da pesquisa e a língua em que está publicada,

geralmente estando em inglês.
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