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RESUMO

Burnout é uma síndrome psicológica considerada grave, e que pode afetar as várias dimensões da vida do sujeito: a vida pessoal, a auto avaliação 
e suas relações interpessoais. A síndrome de Burnout teve seus primeiros estudos em 1970, sendo caracterizada como síndrome de um processo 
progressivo que leva à exaustão, emociona e perda do interesse profissional, em virtude de um tempo prolongado de exposição a elevados níveis 
de estresse quando a pessoa não dispõe de mecanismos de defesas o suficiente para enfrentar estas situações, emergindo principalmente entre 
profissionais que exercem atividades voltadas ao cuidado. Há alguns anos, a síndrome de Burnout passou a ser estudada entre os estudantes de 
enfermagem, pela sua exposição a diversas fontes de estresse, o seu início ocorre na faze acadêmica, durante o período de formação profissional. 
O curso de bacharel em enfermagem é teórico e prático, visando formação do enfermeiro generalista devidamente capacitado para o exercício da 
função. Neste sentido, os objetos de estudo dessa pesquisa serão estudantes do 6º período do curso de graduação em enfermagem de uma 
faculdade privada do município de Carapicuíba. Esta pesquisa objetiva investigar os sinais e sintomas da Síndrome de Burnout entre acadêmicos 
de enfermagem. Foi realizado um estudo descritivo, exploratório de abordagem qualitativa e a coleta de dados foi feita através de entrevista 
estruturada. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNESA - RJ (Protocolo: CAEE 56162016.1.0000.5284), foram selecionados de 
forma aleatória 80 estudantes e entrevistados 48 acadêmicos a partir de 18 anos de idade que concordaram em participar do estudo por meio de 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), porém 32 estudantes solicitaram a retirada da sua participação na pesquisa. Para todos 
foram garantidos o anonimato. As entrevistas foram baseadas em um questionário específico para identificação da síndrome de Burnout. A coleta 
de dados foi realizada no período de 01 a 30 de novembro de 2016 na Faculdade Nossa Cidade (FNC) nos turnos matutino e noturno. Os 
resultados obtidos foram organizados em planilhas e analisados por meio de tabelas com frequência absoluta e porcentagem. Analisando-se os 
dados sociodemográficos, observou-se que houve prevalência do sexo feminino (77,1%), sendo que 58,4% são casados e 63,0% possui filhos. A 
faixa etária predominou entre 21 e 35 anos (66,7%), com média de 34,2 anos. Quanto às categorias profissionais da população, verificou-se que 
52,1% eram técnicos de enfermagem, enfermeiros, 10,4% não informaram profissão e 8,4% auxiliares de enfermagem. Com relação aos limites 
estabelecidos pelo Núcleo de Estudos Avançados sobre a Síndrome de Burnout (NEPASB), verificou-se que 28,3% dos estudantes apresentaram 
alta classificação para exaustão emocional, 22,5% alta classificação para despersonalização e 21,2% apresentaram baixa classificação para 
realização profissional, características estas que constituem diagnóstico para revelação de Burnout. Quando o estudante encontra dificuldades em 
se adaptar em meio às situações próprias da profissão, ou mesmo quando não se mostra satisfeito com a escolha profissional, podem ser 
identificadas fontes de sofrimento e estresse, com possíveis repercussões para o próprio estudante em seu futuro profissional, para o ambiente e 
as relações de trabalho com os diferentes sujeitos com os quais virá interagir e para o cuidado prestado. Diante dos dados apresentados, percebe-
se a necessidade de precaução no gerenciamento da condição de saúde dos acadêmicos de enfermagem, analisando que possuem maior 
proximidade que favoreça o aparecimento dos sinais e sintomas da síndrome de Burnout.
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