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INTRODUÇÃO 
A literatura técnico-científica sobre a saúde dos trabalhadores da saúde 
evidencia o crescimento do número de trabalhadores que atuam na 
Atenção Primária à Saúde (APS), com doenças e/ou em situações de 
sofrimento relacionados ao trabalho, sendo destacado mais 
recentemente, estudos sobre a Síndrome de Burnout. 
 
A Síndrome de Burnout ou síndrome do esgotamento profissional surge 
em consequência da exposição por um tempo prolongado a níveis de 
estresse e sobrecarga no trabalho diário. 
 
Assim, considerando a centralidade do trabalho das equipes de Saúde da 
Família na consolidação dos princípios do SUS, este estudo tem como 
objeto as relações trabalho-saúde-doença nos profissionais que 
compõem estas equipes. 
  
 OBJETIVO 
Aprimorar os conhecimentos sobre a Síndrome de Burnout entre os 
profissionais da Estratégia Saúde da Família identificando ações que 
possam ser desenvolvidas para intervir nas condições de saúde e 
trabalho destes profissionais.  

 
METODOLOGIA 
Trata-se de estudo de revisão da literatura técnico-cienítfica sobre a 
Síndrome de Burnout em profissionais que integram a equipe mínima da 
APS. Foram utilizados para a busca os termos Burnout; Saúde da 
Família; Atenção Primária à Saúde e suas combinações e selecionadas 
publicações que tinham como objeto de discussão a síndrome em 
profissionais de saúde da ESF, no período de 2002 a 2012. 

 
DESENVOLVIMENTO 
A Síndrome de Burnout é um processo que se apresenta de maneira lenta 
e gradual, como uma maneira de enfrentar a cronificação do estresse 
ocupacional.  
 
As características individuais associadas às do ambiente e às do trabalho 
propiciam o aparecimento dos fatores multidimensionais da Síndrome: 
(FRANÇA, 2010). 
 
 Exaustão emocional: caracteriza-se pela sensação de esgotamento 
emocional e físico decorrentes da sobrecarga de trabalho. São 
observados: fadiga, cansaço, tensão, ansiedade, mal estar, falta de 
energia, entusiasmo, motivação, redução de interesse e de 
responsabilidade pela sua função.  

 
 Despersonalização: caracterizada como um estado psíquico, em que 
prevalece o distanciamento emocional, insensibilidade e postura 
desumanizada com  indiferença diante das necessidades dos outros.  
 
  Baixa realização profissional: sensação de insuficiência, 
incompetência, frustração, impotência, baixa autoestima, sentimento 
de infelicidade e insatisfação. Há um descontentamento pessoal, o 
trabalho perde o sentido e passa a ser um fardo. 
 
Em estudo sobre a análise da produção científica da Síndrome de 
Burnout no Brasil, Carlotto e Câmara (2008) evidenciaram uma maior 
concentração em relação aos profissionais de saúde, representando 
25% das publicações, seguida dos professores (17,9%).  
 
Entre os profissionais de SF, registros na literatura científica, no banco 
de dados pesquisado, demonstram o acometimento do Burnout em 
médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, cirurgiões 
dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal e ACS. 
 
Os profissionais da Estratégia SF, em seu cotidiano de trabalho, estão 
expostos a inúmeros fatores estressores, tais como: ênfase na 
produtividade; necessidade de profissionais polivalentes; aumento da 
competitividade; baixos salários; contratações precárias; risco do 
desemprego; longas jornadas de trabalho; falta de profissionais ou 
pessoas capacitadas; pouco reconhecimento profissional; contato 
constante com o sofrimento e a dor dos usuários, o enfrentamento da 
morte e exposição a riscos químicos e físicos.  
 
Além destas questões, somam-se aos problemas de infra-estrutura 
inadequada e escassez de recursos materiais, falta de 
comprometimento dos gestores com a melhoria das condições de 
trabalho e emprego no setor saúde, entre outras. 
 
Todos esses fatores também interferem na qualidade do serviço 
prestado e levam o profissional de saúde a desenvolver atitudes e 
estratégias pessoais ou coletivas e sentimentos de frustração e 
impotência, o que pode desencadear a Síndrome de Burnout. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A realização deste trabalho nos possibilitou maior conhecimento sobre 
a Síndrome de Burnout e mostrou o quanto os profissionais se tornam 
frágeis em relação aos agentes estressores em seu dia a dia de 
trabalho,  independente da profissão.  
 
Constatou-se a necessidade de conhecer melhor os fatores associados, 
sensibilizar os profissionais sobre o tema e principalmente, os 
gestores, de forma a oferecer melhores condições de trabalho aos 
profissionais e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços 
prestados.  
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