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A Síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, já é considerada 

endêmica em diversas atividades laborais, como entre os professores, contudo, a 

pandemia do coronavírus evidenciou ainda mais esta condição entre os profissionais de 

saúde. Tanto que o próprio periódico Anesthesiology (Fator de Impacto: 7.067) dedicou 

a sua capa de maio de 2021 trazendo informações sobre Burnout entre 

anestesiologistas.   

 

A adaptação do Abstract para o português está disponível a seguir.   

 

Resumo  

 

Introdução: A síndrome de burnout entre médicos está relacionada à pior 

qualidade de vida e à redução da qualidade do atendimento. Os dados sobre a 

prevalência e fatores de risco para burnout entre anestesiologistas são limitados. 

O objetivo do presente estudo foi melhorar a compreensão do burnout em 

anestesiologistas, identificar fatores pessoais e locais de trabalho associados à 

síndrome entre os profissionais e quantificar sua força de associação. 

 

Métodos: Em março de 2020, os autores avaliaram o burnout em membros da 

Sociedade Americana de Anestesiologia usando o Maslach Burnout Inventory 

Human Services Survey. As perguntas adicionais da pesquisa questionavam 

fatores pessoais e do local de trabalho. A pergunta primária da pesquisa foi 

avaliar as taxas de alto risco de burnout (pontuação de pelo menos 27 na 

subescala de exaustão emocional e/ou pelo menos 10 na subescala de 

despersonalização do Maslach Burnout Inventory Human Services Survey) e a 

síndrome de burnout (demonstrando as três dimensões de burnout consistentes 

com a definição da Organização Mundial da Saúde). A pergunta secundária foi 

identificar os fatores de risco associados. 

 

Resultados: Dos 28.677 anestesiologistas contatados, 13,6% (3.898) 

responderam à pesquisa; 59,2% (2.307 de 3.898) estavam em alto risco de 

burnout e 13,8% (539 de 3.898) preencheram os critérios para a síndrome de 

burnout. Na análise multivariável, fatores como a percepção da falta de suporte 

no trabalho (odds ratio 6,7; IC 95%, 5,3 a 8,5); trabalho maior ou igual a 40 horas 

semanais (odds ratio 2,22; IC 95%, 1,80 a 2,75); ser lésbica, gay, bissexual, 

transgênero/transexual, queer, intersexual ou ter status assexuado (odds ratio 

2,21; IC de 95%, 1,35 a 3,63); e a percepção de escassez de pessoal (odds ratio 

2,06; IC 95%, 1,76 a 2,42) foram independentemente associados com alto risco 

de burnout. Percepção de falta de apoio no trabalho (odds ratio 10,0; 95% CI, 

5,4 a 18,3) e em casa (odds ratio 2,13; 95% CI, 1,69 a 2,69) foram os mais 

fortemente associados à síndrome de burnout. 

 

Conclusão: A prevalência de burnout entre anestesiologistas é alta e os fatores 

no trabalho pesam muito. Os autores identificaram fatores de risco para o 



 

 

burnout, especialmente o suporte percebido no local de trabalho, onde 

intervenções focadas podem ser eficazes em reduzir a prevalência da síndrome.  
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Fique sintonizado  

 

Burnout e Síndrome de Estresse Pós-Traumático entre profissionais de saúde durante 

a pandemia da COVID-19 
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