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RESUMO

A Síndrome de Burnout está relacionada ao estresse crônico ocupacional, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e baixa 
realização profissional. Sendo o cortisol o principal hormônio regulador do estresse, tal síndrome pode levar a alterações em seus níveis. O 
presente trabalho teve como objetivo comparar as alterações do cortisol salivar com um questionário utilizado para identificação da Síndrome de 
Burnout. A amostra foi por conveniência, 30 docentes do sexo feminino com pelo menos 4 anos de docência participaram, no entanto 5 foram 
excluídas do estudo por apresentarem material insuficiente, o que resultou em apenas 25 amostras analisadas. O estudo foi aprovado junto ao 
Comitê de Ética (Parecer: 248.800). Foi utilizado o questionário preliminar de identificação da Burnout elaborado e adaptado por Chafic Jbeili 
baseado no Maslach Burnout Inventory e o kit comercial Elecsys Cortisol 2010 da Roche (tubo com swab de colheita Salivette®) para a análise do 
cortisol salivar. As amostras salivares foram coletadas em jejum entre os meses de outubro a novembro de 2014 e o questionário respondido no 
mesmo dia da coleta. Foram analisadas através da técnica de eletroquimioluminescência (ECLIA). Como resultado da aplicação do questionário 
observou-se que 32% (n=8) dos docentes apresentaram possibilidade de apresentar a Burnout, 56% (n=14) apresentam-se na fase inicial e 12% 
(n=3) com a síndrome no inicio da instalação. Já em relação à análise salivar, utilizando como referencia o limite de 0,69µg/dl, obteve-se a média 
0,47 ± 0,21 e um coeficiente de variação 45%. Sendo que 72% (n=22) dos docentes não apresentaram níveis elevados de cortisol e 28% (n=7) 
apresentam positividade para esse hormônio, o que entra em desacordo com o encontrado através do questionário já que 100% dos docentes 
apresentaram alguma manifestação para a Burnout. Há ainda muita discussão a respeito dos níveis alterados de cortisol. Alguns estudos relatam 
que níveis elevados estão ligados ao estresse e consequentemente à síndrome, outros acreditam que níveis baixos de cortisol também podem 
levar a síndrome. Tal associação ainda é bastante divergente, sendo necessários maiores investigações e outros parâmetros em pesquisas, para a 
associação entre a síndrome e os níveis de cortisol.
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