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RESUMO

Situações de estresse crônico vivenciados pelo indivíduo são fatores que podem aproximá-lo da Síndrome de Burnout (SB). A SB é compreendida a partir de três dimensões:

exaustão emocional (EE), baixa realização pessoal (BRP) e despersonalização (DES). Assim, o objetivo do estudo foi investigar o nível de estresse e da SB em professores da

educação básica do município de Ibirité/MG. A hipótese deste estudo é que os fatores situacionais estressores do ambiente de trabalho experimentados pelo professor aumentam

o risco de surgimento da SB. Para a coleta de dados foi utilizado a Escala de Estresse no Trabalho (EET) e o Maslach Burnout Inventory-ED (MBI). O estudo foi aprovado pelo

edital PAPq 02/2016 e pelo Comitê de Ética da UEMG (30344414.2.0000.5525). Participaram 150 professores de Ibirité, com idade entre 24 e 55 anos. A coleta de dados ocorreu

no início do 2° semestre de 2016. Para análise dos dados foi utilizado estatística descritiva (média; desvio padrão). Análise de percentil para classificação do grupo em baixo,

moderado e alto Burnout. Foi verificado a normalidade dos dados com o teste de Shapiro-Wilk. O teste de Spearman foi utilizado para avaliar o nível de correlação entre as

dimensões do MBI e do ETT (p< 0,05). O valor médio de Burnout Total (BT) foi 17.7 (+4,8), considerado como baixo índice de frequência de sentimentos para a SB. O valor

médio do estresse foi 5,34 (+1,95) considerado moderado para os professores de Ibirité. Houve uma correlação positiva do BT, EE, BRP com o Estresse. Já a DES não foi

correlacionada com o estresse. Conclui-se que a SB pode sofrer influências da sobrecarga de estresse advinda de demandas laborais e que tal fator deve ser tratado e controlado

como fonte de prevenção para manifestação da SB.
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