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RESUMO

A síndrome de Burnout (SB) configura-se em um transtorno cujo sintomas mais prevalentes são: fadiga física e mental acompanhados pela 
sensação de impotência, ineficácia e falta de entusiasmo dos indivíduos, sobretudo quanto à profissão exercida. De acordo com Pereira (2002) a 
diferença entre o Estresse e o Burnout é que no primeiro tem um caráter geralmente positivo ou negativo, e necessariamente não está 
relacionado a situações de trabalho. O Burnout é a resposta a um estado prolongado de estresse, ocorre pela cronificação deste, e tem sempre 
um caráter negativo.A síndrome influencia diretamente a percepção dos mesmos em todos os aspectos da vida, sejam eles as relações sociais, 
familiares e/ou acadêmicas. Sabe-se que a pressão psicológica que acomete os profissionais do século XXI é consequência de um mercado de 
trabalho cada vez mais competitivo e exigente que resulta no aparecimento cada vez mais precoce do Burnout. Compreende-se a SB em um 
processo onde se observa três dimensões: “Exaustão emocional”, caracterizado por falta de energia e esgotamento psicológico/emocional, 
“Despersonalização”, relatada como a falta de sensibilidade para com o outro e dificuldades empáticas e “Baixa Realização Profissional”, que 
consiste na diminuição do sentimento de competência, no que tange aos ganhos obtidos no trabalho com os outros. É sabido que ao longo dos 
anos, o conceito de Burnout foi cada vez mais ampliado.  Objetivos: O presente estudo teve por objetivo investigar a presença da síndrome de 
Burnout em estudantes da área de saúde, bem como presença de sintomatologia depressiva de um Centro Universitário na cidade do Recife- PE. 
Método:  para o levantamento dos dados, foi utilizada uma entrevista semiestruturada, a Escala de Burnout de Maslach para estudantes e o 
Inventário de Beck para depressão. Os dados foram obtidos foram levantados entre estudantes de ambos os sexos e idade entre 18 e 60 anos. 
Resultados Parciais: Participaram dessa primeira fase do estudo 123 participantes. Desse total, foi verificado que 87% eram do sexo feminino. Em 
relação ao curso de graduação, 49% (N=60) eram do curso de curso de nutrição, 34% (N=41) de enfermagem e, 17% (N= 22) de Psicologia. Ao 
investigar a presença de possíveis sintomatologias depressivas foram encontrados os seguintes resultados: Dentre os estudantes de Nutrição, 
observou-se a presença de depressão leve em 35% enquanto 10% apresentavam pontuações compatíveis com depressão moderada. Entre os 
estudantes de Psicologia, observou-se uma prevalência maior de depressão leve quando comparados aos estudantes de enfermagem, 10,2%. No 
entanto, ao investigar os possíveis sintomas de Burnout através do Malasch, os estudantes de enfermagem apresentavam um escore compatível 
com a fase inicial, assim como em psicologia. No curso de Nutrição, no entanto, a média foi compatível com a possibilidade de desenvolvimento 
do Burnout.  Discussão: Esses dados chamam a atenção aos benefícios que a pesquisa propõe, uma vez que serão a princípio direcionados ao 
bem-estar mental e social dos universitários, no que tange à criação de intervenções cujo objetivo reside na melhoria com os cuidados da saúde 
mental e física, conscientização que a negligência no autocuidado e o excesso de estudos no âmbito acadêmico pode acarretar um nível de 
estresse elevado e culminar no surgimento da Síndrome de Burnout. Conclusão: São relevantes no meio acadêmico, meios que comuniquem 
essas informações a quem muitas vezes sofre com os sintomas, no entanto, nunca tiveram acesso a essas informações, bem como o fato de que o 
conjunto desses sintomas podem sinalizar algo grave e muitas vezes incapacitantes.
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