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37. A VALORAÇÃO ACADÊMICA SOBRE OS FATORES DESENCADEANTES DA 
SÍNDROME DE BURNOUT E SUAS IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE DE VIDA DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
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Os problemas relacionados à segurança e saúde do trabalhador são preponderantes 

quando envolvemos a área de saúde, tratando-se de um assunto a tempos questionado, 

sendo abordado, atualmente, não somente a saúde do corpo mas, também a saúde da 

mente. Entre as psicopatologias que podem acometer o profissional de saúde elegemos a 

Síndrome de Burnout  tendo como objeto deste estudo A valoração acadêmica sobre os 

fatores desencadeantes da Síndrome de Burnout e suas implicações na qualidade de vida 

dos profissionais de saúde, objetivando mensurar as evidências científicas  delimitadas 

no objeto do estudo, afim de trazer subsídios teóricos para a temática. A metodologia 

adotada é o estudo documental de caráter descritivo-exploratório com abordagem 

qualitativa dos dados. A coleta de informações está utilizando os bancos de dados de 

produções científicas, aplicando descritores específicos, que delimitam o período de 

atualidade científica entre os anos de 2006 e 2009. Estão sendo manipulados 626 artigos 

para a devida seleção dos sujeitos, onde, até o momento, foram avaliados 350 artigos 

dos quais identificamos 35 que atendem ao objeto pesquisado. Os resultados parciais 

desta pesquisa apontam para 38% de publicações no ano de 2009, tendo como maior 

produtividade a área de concentração na Psicologia, com o percentual de 44,2%. Dentre 

estes estudos 83% utilizaram pesquisa de campo, com 54,3% realizando conclusão que 

atendem e contribuem no âmbito psicológico. 

 

Descritores: Síndrome de Burnout, Profissionais de Saúde. 
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