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Introdução: O estresse e a Síndrome de Burnout, estão entre os principais problemas identificados em 

profissionais da enfermagem, o nível de estresse e burnout quando aumentados causam um impacto 

negativo na produtividade dos profissionais. Os principais fatores relacionados a estes desequilíbrio são: 

sobrecarga de trabalho, falta de mão de obra, muitas horas ininterruptas de trabalho, entre enfermeiros de 

hemodiálise além de lidar com essas descritas acima terá que dominar técnicas de diálise complexas, 

máquinas modernas que requerem extrema atenção no manuseio, organização e administração,e uma 

intensa interação com familiares. Burnout no inglês se refere aquilo que deixou de funcionar por falta de 

energia, pois quando o trabalhador apresenta a síndrome não vê mais sentido na sua relação com o trabalho, 

e burnout pode se enquadrar em quatro subdivisões, sintomas físicos, psíquicos, comportamentais e 

defensivos, e no caso do estresse o trabalhador poderá apresentar sintomas físicos, psíquicos e 

comportamentais, mas sintomas defensores são especifico de Burnout. Objetivo: Identificar fatores 

associados à síndrome de burnout e estresse segundo a percepção de enfermeiros do setor de hemodiálise. 

Métodos: Realizou-se revisão narrativa de artigos científicos onde obteve informações relacionadas a 

definição e causa do estresse e síndrome de burnout em enfermeiros de hemodiálise, nas bases de dados 

Pub Med, Scielo e Lilacs. Resultados: Segundo a percepção de enfermeiros, a escassez e mau 

funcionamento de recursos e materiais, são um dos principais fatores de estresse, além dos riscos 

ocupacionais, havendo um desgaste mental e físico levando o trabalhador a adquirir a síndrome de burnout 

e altos níveis de estresse, e assim estão tendo que se distanciar de suas práticas laborais. Conclusão: O 

profissional de enfermagem tem um papel muito importante em vários âmbitos de trabalho são peças chave 

para o cuidado, em setores de hemodiálise suas responsabilidades e habilidades são postas em evidência, o 

estresse e a síndrome de Burnout são cada dia mais frequentes entre esses profissionais de enfermagem, 

sendo preocupante, apontando a necessidade de implementação e estratégias para enfrentamento e 

prevenção de ambos .  

Descritores: Diálise Renal, Enfermagem, Saúde do Trabalhador. 
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