
Saúde ocupacional

Consumido 
por 
Síndrome de todo o sistema de trabalho, 
burnout vitima profissionais da saúde e 
costuma ser confundida com depressão

42       | 



A síndrome do esgotamento pro-
fissional, conhecida como bur-
nout, acomete trabalhadores de 

todas as profissões. A doença é causada 
por níveis excessivos e prolongados de 
tensão no ambiente de trabalho geradas 
por fatores emocionais e decorrentes de 
problemas crônicos nas relações interpes-
soais, até que o profissional chegue ao seu 
limite de energia. “É como um prédio que 
se incendeia inteiro por dentro e resta so-
mente a casca”, exemplifica Cláudio Al-
ves de Lima Nascimento, diretor clínico 
do Hospital Cruz Azul e membro repre-
sentante do estado de São Paulo na Co-
missão Nacional Permanente da NR-32.

A síndrome burnout é caracterizada por 
exaustão emocional (sentimentos de des-
gaste e esvaziamento afetivo), desperso-
nalização (reação negativa, insensibilida-
de ou afastamento excessivo das pessoas 
ou, no caso da área da Saúde, do público 
a quem deveria prestar serviços ou cuida-
dos) e diminuição do envolvimento pes-
soal no trabalho, com sentimentos de in-
sucesso e de diminuição de competência. 
Nascimento conta que acompanhou um 
hospital da capital paulista em que 60% 
dos médicos e enfermeiros estavam em 
burnout. “Em um ano, oito médicos resi-
dentes se mataram. A instituição nomeou 
um psiquiatra para a coordenação do se-
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Cláudio Alves de Lima Nascimento: é inaceitável que profissionais da Saúde estejam sujeitos à sín-
drome de burnout.
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tor e estudar os motivos. Depois de um ano ele também 

cometeu suicídio. Os conselhos profissionais têm muitos 

processos de negligência em que o profissional indiciado 

apresentava síndrome de burnout, o que é inaceitável na 

área da saúde”, revela.

De acordo com o médico, na pessoa com burnout, a depres-

são pode ser um dos sintomas, o que induz a diagnósticos 

limitados se não forem considerados na avaliação os sin-

tomas também do ambiente de trabalho. “O esgotamento 

profissional é uma doença de todo o sistema de trabalho”.

Além da depressão, a sintomatologia envolve sinais físi-

cos-mentais, comportamentais e organizacionais. Por con-

ta da mente surgem dores osteomusculares, insônia, alte-

rações de memória e pensamento, labilidade emocional, 

baixa autoestima, impaciência, irritabilidade e consumo 

maior de álcool, tabaco ou drogas ilícitas. As alterações 

comportamentais incluem o distanciamento de família, 

amigos e atividades de lazer. Os sintomas compartilhados 

organizacionalmente são conflitos entre colegas, alta rota-

tividade, baixa produtividade, absenteísmo e presenteísmo 

(quando o indivíduo não desempenha suas funções nas 

condições de saúde ideais).

O burnout costuma atingir mais mulheres, trabalhadores 

com elevado nível de formação e pessoas sem companhia 

conjugal (solteiros, divorciados e viúvos). Algumas carac-

terísticas pessoais também indicam maior risco, como a 

dificuldades em tolerar frustrações, pessimismo, perfec-

cionismo e a criação de grandes expectativas e/ou idealis-

mo profissional. 

Saúde ocupacional
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Da esquerda para a direita: Angela Petrosino, gerente de Enfermagem, Tadeu Anastácio de Farias, presidente da CEE, e Luci Meire 
Pivelli Usberco, superintendente operacional do Hospital Sepaco
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Tema para a Comissão de Ética de 
Enfermagem
A síndrome de burnout e sua relação com fatores de estres-

se em instituições de saúde foi um dos temas tratados no 

1º Seminário de Ética de Enfermagem do Hospital Sepaco, 

realizado no último mês de agosto em São Paulo. O evento, 

organizado pela Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) 

da instituição, teve como finalidade auxiliar na educação 

permanente e incentivar os profissionais a repensarem o seu 

papel no atendimento e elevar a autoestima do profissional. 

“Seja por estresse, quantidade do trabalho, carga horária e 

múltiplas jornadas, o profissional de Enfermagem tem a au-

toestima baixa. Somos o maior contingente de funcionários 

dentro do hospital. Nossa forma de atuar tem um impacto 

muito grande na assistência direta com o paciente e na re-

percussão que isso pode  ter em relação aos outros departa-

mentos’, explica o enfermeiro Tadeu Anastácio de Farias, 

presidente da Comissão. 

A CEE do Sepaco atua também na consultoria para situ-

ações conflitantes para os profissionais e em sindicâncias 

para apuração de fatos que possam envolver profissionais 

de Enfermagem. “Desde a contratação, o profissional já re-

cebe orientações da CEE, que leva a pensar eticamente nos 

problemas e dar uma interpretação mais verdadeira e mais 

fidedigna à luz das questões da ética profissional. É muito 

importante incorporar o código da profissão no dia a dia”, 

avalia Angela Petrosino, gerente de enfermagem do Sepaco. 

O 1º Seminário de Ética de Enfermagem do Hospital Sepaco 

contou ainda com apresentações sobre assédio moral, segu-

rança do paciente, pesquisa, produção e administração de 

medicamentos, sustentabilidade e bioética, além da palestra 

“Responsabilidade ética e moral no manuseio do prontuário 

do paciente”, feita pelo segundo secretário do COREN-SP, 

Marcus Vinicius de Lima Oliveira.

A atual Comissão de Ética de Enfermagem do Sepaco foi 

empossada no ano passado, em processo eleitoral acompa-

nhado pelo COREN-SP, e tem mandato até 2015. O Con-

selho orienta nos processos de eleição e constituição das 

comissões próprias de instituições de saúde que ainda não 

possuem uma CEE. Mais informações podem ser obtidas 

pelo correio eletrônico cee@coren-sp.gov.br.
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2º secretário do COREN-SP, Marcus Vinicius de Lima Oliveira, palestrou sobre a responsabilidade ética e moral no manuseio do prontuário do paciente
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