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RESUMO

O presente estudo com delineamento de pesquisa qualitativa, com método descritivo- exploratório do tipo revisão integrativa teve como objeto 
do estudo a Síndrome de Burnout nos profissionais de Enfermagem. O objetivo geral foi compreender como a Síndrome de Burnout afeta a saúde 
dos profissionais de enfermagem, levantando dados sobre os principais fatores relacionados e sintomas da Síndrome de Burnout, elaborar e 
apresentar estratégias de intervenção. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a revisão bibliográfica. Como critérios de inclusão foram 
utilizados artigos disponíveis na íntegra em português, on line gratuitamente, com recorte temporal de 2008 a 2018. Os critérios de exclusão 
utilizados foram artigos em duplicidade, que fogem da temática do estudo e do recorte temporal. As bases de dados selecionadas para a busca 
dos artigos científicos foram LILACS, BDENF, MEDLINE na plataforma BVS Enfermagem e INDEX PSICOLOGIA na BVS Brasil. Os resultados 
evidenciaram três categorias, a categoria um fala dos fatores predisponentes da síndrome de Burnout e o esgotamento emocional, a categoria 
dois aborda os fatores efetivos que podem contribuir para a Síndrome de Burnout e a categoria três fala das estratégias de enfrentamento da 
Síndrome de Burnout pelos profissionais de enfermagem. Esses resultados demonstraram o grande impacto que a Síndrome de Burnout gera na 
vida profissional, pessoal e psicológica dos profissionais afetando de maneira insidiosa se agravando ao se associar a outros distúrbios 
psicológicos. Conclui- se que há uma lacuna relacionada aos estudos existentes sobre a Síndrome de Burnout, o que gera um grande impacto na 
vida do indivíduo acometido por não haver conhecimento do diagnóstico. É de suma importância que seja levado ao conhecimento dos 
profissionais de enfermagem os sintomas e as causas, para que sejam realizadas intervenções que diminuam os agravos, visando melhorias na 
saúde do indivíduo e contribuindo para a qualidade do serviço prestado por ele. Destacando a educação em saúde como uma eficaz estratégia de 
promoção a saúde, para que haja atenção prioritária à saúde mental desses profissionais de saúde devido ao cenário em que estão incluídos.
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