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RESUMO 
 
 

SÍNDROME DE BURNOUT NA ÁREA DA MEDICINA RESUMO A Síndrome de Burnout é uma 
reação de estresse excessivo com relação ao trabalho. O conceito de Burnout surgiu na 
década de 70 criado por Maslach, composta por três dimensões: Exaustão Emocional, 
Despersonalização, e Falta de Realização Pessoal. A Exaustão Emocional é caracterizada pela 
falta de entusiasmo, de animo, com uma contínua sensação de esgotamento, frustração, e 
tensão nos trabalhadores. A Despersonalização é caracterizada como uma insensibilidade 
emocional, que faz com que o indivíduo trate todos ao seu redor de maneira desumanizada, e 
insensível. E por fim, a Falta da Realização Pessoal, leva a perda de confiança na própria 
realização pessoal, e a presença de um conceito negativo sobre si. Os profissionais das áreas 
mais afetadas pela síndrome são os da saúde, como enfermeiros, psicólogos, e principalmente 
os médicos. Médicos e enfermeiros que trabalham com medicina intensiva, se apresentam 
estressados, por conta do ambiente fechado, pesado, a demanda, o constante convívio com 
situações de tensão, cobrança, responsabilidade com a vida do próximo, além da carga horária 
excessiva O estudo do tema torna se relevante em decorrência de que a Síndrome se refere 
àquilo que deixou de funcionar por falta de energia e refere-se também ao esgotamento 
profissional decorrente da relação de mal estar do individuo frente ao seu trabalho. Pretende-se 
desenvolver conhecimento da Síndrome de Burnout na área médica. Qual é a prevalência da 
Síndrome de Burnout em medicina encontradas na literatura nacional? O objetivo geral desta 
pesquisa foi: Verificar a prevalência da Síndrome de Burnout na área da medicina, encontrados 
na literatura nacional. Os objetivos específicos foram: a) Identificar o grau dos indicadores da 
Síndrome, quanto a Exaustão Emocional, Despersonalização, e Falta de Realização pessoal; 
b) Identificar os principais sintomas da Síndrome de Burnout; c) Identificar as consequências 
das manifestações da Síndrome nos participantes dos estudos. A amostra foi composta por 11 
artigos, encontrados na fonte de busca da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por meio da 
BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), na 
Base Eletrônica SciELO (Scientific Eletronic Library On Line)com as palavras chave: Burnout, e 
Síndrome de Burnout. Os artigos encontrados foram analisados e os principais resultados 
foram: em 7 artigos analisados, relata –se a prevalência da Síndrome de Burnout em médicos, 
e em 4 deles não relataram esses dados; a revista com maior número de publicações sobre 
este assunto foi a Revista Brasileira de Educação Médica, com 4 artigos publicados, em 
seguida com 2 artigos se encontram as revistas Ciência & Saúde Coletiva e 2 artigos na revista 
Associação Médica Brasileira; já as revistas: Arquivos Brasileiros de Ciências e Saúde, Jornal 
de Pediatria, e a Revista Brasileira de Terapia Intensiva apresentaram 1 artigo publicado. Os 
principais sintomas encontrados foram: irritação, agressividade, desânimo, ansiedade, 
depressão, perda da iniciativa, inibição, desinteresse, tendência ao isolamento, negligência ou 
escrupulosidade excessiva, e falta de interesse pelo trabalho. As principais consequências são 
a perda da identidade profissional, esgotamento e ineficiência profissional. Conclui-se sobre a 
importância de medidas preventivas no âmbito da medicina. Palavra – chave: Síndrome de 
Burnout. Medicina. Bibliometria. 


