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MARIA JOÃO GALA

Dois terços dos médicos 
e enfermeiros com sinais de burnout

Quase metade dos médicos e dos 

enfermeiros apresentam sinais de 

burnout elevado e mais de 20% exi-

bem sintomas de exaustão física e 

emocional moderada. São resultados 

preocupantes daquele que é um dos 

maiores estudos feitos em Portugal 

sobre um problema que tem sido 

cada vez mais mediatizado nos últi-

mos anos, o burnout, síndrome que 

se traduz do  inglês como o processo 

de “queimar até à exaustão”.

Publicado na última edição da Ac-

ta Médica, o estudo sobre “Burnout 

nos profi ssionais de saúde em Por-

tugal” indica que, a nível nacional, 

47,8%  dos médicos e enfermeiros in-

quiridos apresentavam níveis de bur-

nout  elevados e que 21,6% exibiam 

sintomas moderados desta síndro-

me, que combina a exaustão física 

e emocional, a perda de realização 

profi ssional e a despersonalização 

(incapacidade de empatia, cinismo). 

É um estado de desgaste extremo, de 

quase colapso, que, além de atingir o 

próprio, afecta de forma signifi cativa 

a relação médico-doente (empatia) e 

a qualidade dos cuidados de saúde 

prestados.

“A metáfora que se utiliza é a de 

que a pessoa fi ca arrasada, quase 

carbonizada, em cinzas, já não se 

consegue levantar”, descreve João 

Marôco, do Instituto Superior de Psi-

cologia Aplicada (IAVE), o coordena-

dor do trabalho que foi realizado em 

conjunto com outros especialistas, 

nomeadamente da Escola Nacional 

de Saúde Pública e do Hospital de 

Santa Maria.

Com uma amostra de conveniência 

mas muito alargada — foram inquiri-

dos 1262 enfermeiros e 466 médicos, 

entre 2011 e 2013 —, a investigação 

pode ter conduzido a uma “sobresti-

mação” dos níveis de exaustão (por-

que a amostra não é aleatória e só 

respondeu quem estava motivado 

para isso), admite João Marôco, que 

explica ainda que o trabalho só ago-

ra foi publicado, porque teve de ser 

validado cientifi camente. 

Dois quartos dos profi ssionais de 

saúde com sintomas de burnout não 

é exagerado? Não, responde este es-

pecialista em estatística de base, que 

diz não se ter surpreendido com os 

resultados, porque são idênticos aos 

tégias de coping [relativização] e con-

seguem adaptar-se às más condições 

de trabalho ou saem da profi ssão”, 

acrescenta.

Os níveis de burnout em médicos 

e enfermeiros não diferem muito, o 

que se compreende, uma vez que am-

bos lidam com doentes, trabalham 

nos mesmos locais e em condições 

semelhantes, observa o especialista. 

Mas nos enfermeiros a percentagem 

de burnout elevado é superior (49,4% 

do total) — nos médicos atinge 43,6% 

da amostra. Nos níveis moderados, 

na classe médica a percentagem é de 

24%, enquanto na de enfermagem é 

de 20,8%.

O trabalho por turnos, alguns dos 

quais se prolongam por 24 horas, 

também poderá potenciar este pro-

blema, ainda que neste estudo não 

tenha sido encontrada uma associa-

ção entre os níveis de exaustão e a 

duração média da jornada de traba-

lho. Outras diferenças que merecem 

destaque são as disparidades geográ-

fi cas: os níveis mais elevados de bur-

nout foram encontrados no Norte e 

interior do país, em conjunto com a 

Região Autónoma dos Açores.

Nas grandes cidades também se 

observaram algumas diferenças, mas 

não muito signifi cativas: em Lisboa, 

os níveis de burnout eram modera-

dos tantos nos médicos como nos 

enfermeiros, enquanto no Porto, 

apesar de moderados nos médicos, 

eram elevados nos enfermeiros. De 

resto, há distritos com níveis eleva-

dos, como Castelo Branco e Guarda, 

entre outros.

Agora, advoga João Marôco, era 

necessário fazer um “levantamento 

representativo da incidência nacio-

nal”, para sustentar intervenções 

que promovam a saúde ocupacio-

nal e para perceber os motivos que 

justifi cam este tipo de resultados, 

por exemplo, compreender porque 

é que os distritos do interior são mais 

afectados, se é por falta de recursos 

e de condições de trabalho.

Os profi ssionais de saúde que par-

ticiparam no estudo foram recruta-

dos por convite em serviços de me-

dicina ocupacional e por divulgação 

do estudo em associações sociopro-

fi ssionais (Ordem dos Enfermeiros, 

Associação dos Médicos de Família e  

Clínica Geral, Sindicato dos Médicos 

do Norte). A Ordem dos Médicos (ver 
caixa) não respondeu ao pedido de 

divulgação do inquérito.

Foram inquiridos 1262 enfermeiros e 466 médicos, entre 2011 e 2013, para o estudo divulgado agora

Os mais jovens são os mais afectados. Más condições de trabalho são o principal factor invocado para 
justifi car o estado de exaustão de médicos e enfermeiros, revela um dos maiores estudos realizados 

Esgotamento
Alexandra Campos 

Ordem dos Médicos avança com estudo alargado

O
s responsáveis da Ordem 
dos Médicos criaram em 
2010 um grupo de trabalho 
por estarem preocupados 

com a multiplicação de casos 
de burnout e decidiram lançar 
um estudo nacional para 
compreender o problema. Mas 
o estudo só agora vai avançar. 
No início deste mês, foi assinado 
um contrato para a realização 
de um estudo sociodemográfico 
e de incidência de síndrome 
de burnout nos médicos, 
encomendado ao Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa.

“Esperamos que participem 
milhares de médicos. Esta é 
uma profissão profundamente 

desgastante, em que não se 
pode errar e há falta de recursos 
humanos, o que leva a um 
esforço sobre-humano que 
não é reconhecido”, afirma o 
bastonário, José Manuel Silva. 
“São poucas as instituições de 
saúde de medicina do trabalho”, 
lamenta o bastonário, que não 
se mostra surpreendido com 
os resultados do trabalho da 
equipa de João Marôco, que diz 
desconhecer, apesar de ter sido 
publicado na Acta Médica.

“Como cidadão, fico muito 
satisfeito por ver que este 
estudo [da OM] vai avançar. Nós 
fizemos um primeiro diagnóstico 
e levantamento, mas este não 
responde a muitas perguntas”, 

sublinha João Marôco. 
Em Portugal já há vários 

trabalhos sobre burnout em 
profissionais de saúde, mas os 
que existem são parcelares, 
com amostras reduzidas, e 
incidem sobre grupos muito 
específicos, como um inquérito 
feito a 263 anestesistas que 
permitiu perceber que mais de 
metade sofriam de exaustão 
emocional e 45% diziam não 
se sentir realizados. Divulgado 
no ano passado, outro estudo 
exploratório, que serviu de 
base a uma tese de mestrado 
da Faculdade de Medicina de 
Lisboa, indicava que 15% de 104 
médicos avaliados sofriam desta 
síndrome.

obtidos noutras investigações reali-

zadas nos Estados Unidos, onde este 

fenómeno tem sido muito estudado.  

Refere mesmo o exemplo de um estu-

do de 2011 publicitado pela Academia 

Americana de Cirurgiões Ortopédi-

cos, no qual 87% de mais de dois mil 

médicos admitiram sentir-se “severa-

mente stressados e em burnout num 

dia regular de trabalho”. Quanto à 

realidade portuguesa, acredita, não 

terá melhorado desde 2013. 

Tal como nos EUA e na maior parte 

dos estudos sobre esta matéria, fo-

ram os profi ssionais mais jovens os 

que apresentaram maiores níveis de 

burnout, quando comparados com 

colegas com mais anos de profi ssão.  

“As pessoas idealizam a profi ssão e, 

de repente, confrontam-se com uma 

realidade que é extenuante e todas 

as difi culdades acabam por ser exa-

cerbadas”, sintetiza João Marôco. “Os 

mais velhos já desenvolveram estra-
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Dois terços dos médicos 
e enfermeiros com sinais 
de esgotamento
Más condições de trabalho são o principal factor invocado para justifi car 
o estado de exaustão de médicos e enfermeiros, revela um dos maiores 
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