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A1 Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores de hospitais
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2018-04-03 10:36
 
Hoje às 10:36FacebookTwitterComentar
Um estudo concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que trabalham em
hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, defendem que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP),
explicou que "a síndrome do burnout era mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros,
havendo menos evidência sobre a sua prevalência em outras categorias profissionais que trabalham
em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
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Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
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´Burnout´ afeta todos os trabalhadores nos hospitais: dos médicos aos
administrativos
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2018-04-03T11:03:00Z
 
Exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal, são estas as três dimensões
desta síndrome
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
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O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
DN/Lusa
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Burnout afecta todos os trabalhadores dos hospitais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Público Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88fccf25

 
3 de Abril de 2018, 10:31
 
Estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto conclui que problema é transversal a
todos os profissionais.
 
Foto
    
     
  
 
      Burnout não afecta apenas médicos e enfermeiros
     Rui Gaudêncio
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afecta todos os profissionais
que trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas com vista a reduzir os níveis de burnout
nesta população devem ter em consideração todas as categorias profissionais e não apenas os
profissionais de saúde que lidam de forma mais directa com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista Occupational Medicine, surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
directamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência deste problema em cinco categorias de profissionais do
contexto hospitalar (auxiliares de acção médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de
diagnóstico e terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que
medida é que a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário por e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
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avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo The effect of profession on burnout in hospital staff é também assinado pelos investigadores
Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
Lusa

Página 6



A7

Síndrome de burnout afeta todas as pessoas que trabalham em hospitais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1c53324b

 
País
 
03.04.2018 11h41
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout (esgotamento) afeta todos os
profissionais que trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Suhaib Salem/ Reuters
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
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investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
Lusa
 
03.04.2018 11h41
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Trabalha num hospital? Então sofre de "burnout"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0783ed8

 
2018-04-03T09:57:00
 
Síndrome é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional
e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.

Página 9



 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
/ AM
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Estudo revela que burnout afecta todos os trabalhadores dos hospitais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2d66f6b5

 
Investigadores defendem que programas que visem reduzir os níveis de burnout devem ter em
consideração todas as categorias profissionais e não apenas as que lidam de forma mais directa com
os doentes.
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afecta todos os profissionais
que trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais directa com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista Occupational Medicine, surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
directamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de acção médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo The effect of profession on burnout in hospital staff é também assinado pelos investigadores
Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
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O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
11:56
 
Lusa
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Burnout afeta todos os trabalhadores em contexto hospitalar
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2018-04-03T10:19:00Z
 
O estado de fadiga física e mental afeta a totalidade dos trabalhadores em contexto hospitalar,
independentemente do cargo. Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia,
do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout
afeta todos os profissionais que trabalham em hospitais, independentemente da função que
desempenham. Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis
de burnout nesta população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não
apenas os profissionais de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes. A síndrome de
burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional e
que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. A
investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença. Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a
síndrome do burnout era mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos
evidência sobre a sua prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto
hospitalar". Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do
contexto hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de
diagnóstico e terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que
medida é que a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout. Participaram no estudo
368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail. "Entre os médicos,
enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout em proporções muito
semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout sejam os mesmos", diz
a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que avaliem as causas desta
síndrome. Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que
visem reduzir os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as
categorias profissionais e as especificidades de cada uma delas". O estudo "The effect of profession on
burnout in hospital staff" é também assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete
Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton. O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São
João, o Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto participaram também na investigação.
 
Lusa
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ESTUDO 

Fadiga afeta 
profissionais 
de saúde 
3 Um estudo coordenado 
pela Unidade de Investiga-
ção em Epidemiologia, do 
Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto, con-
cluiu que a síndrome de bur-
nout afeta todos os profissio-
nais que trabalham em hos-
pitais. A síndrome de bur-
nout é um estado de fadiga 
física e mental, cuja causa 
está ligada à profissão. Os in-
vestigadores defendem que 
os programas que visem re-
duzir os níveis de burnout 
devem ter em atenção todos 
os profissionais de saúde. • 
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ESTUDO Um estudo coorde-
nado pela Unidade de Investi-
gação em Epidemiologia, do
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP)
concluiu que a síndrome de
“burnout” afecta todos os pro-
fissionais que trabalham em
hospitais, independentemente
da função que desempenham.

Os investigadores defendem,
por isso, que os programas que
visem reduzir os níveis de “bur-
nout” nesta população devem

ter em consideração todas as
categorias profissionais, e não
apenas os profissionais de
saúde que lidam de forma mais
directa com os doentes.

A síndrome de “burnout” é um
estado de fadiga física e mental
cuja causa está intimamente li-
gada à vida profissional e que
engloba três dimensões: exaus-
tão emocional, despersonaliza-
ção e falta de realização pessoal.

A investigação surgiu para
tentar colmatar a falta de infor-

mação sobre a prevalência do
“burnout” em profissionais hos-
pitalares cujas funções não es-
tavam directamente ligadas ao
tratamento da doença. Ana
Henriques, investigadora do IS-
PUP, explicou que «a síndrome
do “burnout” era mais frequen-
temente avaliada em médicos e
enfermeiros, havendo menos
evidência sobre a sua prevalên-
cia em outras categorias profis-
sionais que trabalham em con-
texto hospitalar».|

Hospitais: síndrome de “burnout”
afecta todos os profissionais
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Fadiga afeta 
profissionais de saúde 

• Um estudo do Instituto de 
Saúde Pública da Universida-
de do Porto concluiu que a 
síndrome de Burnout afeta to-
dos os profissionais dos hos-
pitais, independentemente da 
sua função. A síndrome, cau-
sadora de fadiga física e men-
tal, leva à exaustão e à falta de 
realiz." ação pessoal. 
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Estudo revela que ´burnout´ afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=27043980

 
Hoje, 09:18
 
Um estudo coordenado pela Unidade de
Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de 'burnout' afeta
 todos os profissionais que trabalham em hospitais, independentemente da
 função que desempenham.
 
Os
 investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir
os níveis de burnout nesta população devem ter em consideração todas as
categorias profissionais, e não apenas os profissionais de saúde que
lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A
 síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa
está intimamente ligada à vida profissional e que engloba três
dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização
pessoal.
 
A
investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para
tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do 'burnout'
em profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente
ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana
 Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout
era mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos
 evidência sobre a sua prevalência em outras categorias profissionais
que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além
 de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de
profissionais do contexto hospitalar (auxiliares de ação médica,
enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também
perceber em que medida é que a categoria profissional se associa a
níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre
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 os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um
risco elevado de burnout em proporções muito semelhantes. Contudo, isso
não significa que os motivos que levam ao burnout sejam os mesmos", diz a
 investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
 avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao
 nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os
programas futuros que visem reduzir os níveis de burnout em ambientes
hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O
 estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também
 assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves,
Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O
 Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o
Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
participaram também na investigação.
 
Os
 investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir
os níveis de burnout nesta população devem ter em consideração todas as
categorias profissionais, e não apenas os profissionais de saúde que
lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A
 síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa
está intimamente ligada à vida profissional e que engloba três
dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização
pessoal.
 
A
investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para
tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do 'burnout'
em profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente
ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana
 Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout
era mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos
 evidência sobre a sua prevalência em outras categorias profissionais
que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além
 de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de
profissionais do contexto hospitalar (auxiliares de ação médica,
enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também
perceber em que medida é que a categoria profissional se associa a
níveis elevados de burnout.
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Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre
 os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um
risco elevado de burnout em proporções muito semelhantes. Contudo, isso
não significa que os motivos que levam ao burnout sejam os mesmos", diz a
 investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
 avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao
 nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os
programas futuros que visem reduzir os níveis de burnout em ambientes
hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O
 estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também
 assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves,
Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O
 Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o
Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica
da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
participaram também na investigação.
 
Lusa/AO online
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Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Diário da Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=501a0e8c

 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
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Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Diário de Notícias da Madeira Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7eccdd2

 
03 Abr 2018
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham. Os investigadores
defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta população devem
ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais de saúde que
lidam de forma mais direta com os doentes. A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e
mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão
emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. A investigação, publicada na revista
"Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do
burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente ligadas ao tratamento
da doença. Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar". Além de
procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto hospitalar
(auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e terapêutica,
administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que a categoria
profissional se associa a níveis elevados de burnout. Participaram no estudo 368 profissionais
hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail. "Entre os médicos, enfermeiros e
técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout em proporções muito semelhantes.
Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout sejam os mesmos", diz a
investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que avaliem as causas desta
síndrome. Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que
visem reduzir os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as
categorias profissionais e as especificidades de cada uma delas". O estudo "The effect of profession on
burnout in hospital staff" é também assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete
Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton. O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São
João, o Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto participaram também na investigação.
 
Agência Lusa
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Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: JM Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=287145c4

 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 74394306

 
05-04-2018 20:30

1 1 1

Profissionais da Saúde em Burnout

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c75b007f-bc5b-495f-8044-

4e0d9f0e927c&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

 
O chamado burnout afeta todos os trabalhadores dos hospitais e não só os que lidam diretamente com
os doentes. A conclusão é do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Um estudo que
defende programas de combate ao esgotamento profissional para todas as categorias.
Declarações de Ana Henriques, Coordenadora do Estudo.
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Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=73235cfb

 
2018-04-03 09:41
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham. Os investigadores
defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta população devem
ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais de saúde que
lidam de forma mais direta com os doentes. A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e
mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão
emocional, despersonalização e falta de realização pessoal. A investigação, publicada na revista
"Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do
burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente ligadas ao tratamento
da doença. Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".  Além de
procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto hospitalar
(auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e terapêutica,
administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que a categoria
profissional se associa a níveis elevados de burnout. Participaram no estudo 368 profissionais
hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.  "Entre os médicos, enfermeiros e
técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout em proporções muito semelhantes.
Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout sejam os mesmos", diz a
investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que avaliem as causas desta
síndrome. Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que
visem reduzir os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as
categorias profissionais e as especificidades de cada uma delas". O estudo "The effect of profession on
burnout in hospital staff" é também assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete
Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.  O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São
João, o Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade do Porto participaram também na investigação.
 
Lusa
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Jornal Médico - Burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Jornal Médico.pt Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7cd750a4

 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista Occupational Medicine, surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência em cinco categorias de profissionais do contexto hospitalar
(auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e terapêutica,
administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que a categoria
profissional se associa a níveis elevados.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos sejam os mesmos", diz
a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que avaliem as causas desta
síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (UP)
e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP participaram também na investigação.
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Estudo revela que burnout afeta os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c1defc42

 
Tue, 03 Apr 2018 10:45:10 +0200
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
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Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
Recomendados para si
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Estudo revela que ´burnout´ afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Notícias de Coimbra Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a400a0

 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de 'burnout' afeta todos os profissionais
que[...]
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de 'burnout' afeta todos os profissionais
que trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do 'burnout' em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
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O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
Abril 3, 2018
 
Notícias de Coimbra
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Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
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Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=440798e8

 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
PAULO NOVAIS / LUSA
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
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Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
2018-04-04
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Estudo revela que burnout afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
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Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
15 coisas que tem de saber para não enlouquecer Ver artigo
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
Questionário via e-mail
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
Continuar a ler
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da

Página 35



Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
Partilhar Partilhar Partilhar
 
2018-04-03 09:46:15+01:00
 
SAPO
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Risco de síndrome de burnout é elevado nas pessoas que trabalham em hospitais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Saúde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=692c8c8

 
Um novo estudo concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os trabalhadores no contexto
hospitalar, desde enfermeiros a médicos, mesmo que as suas funções não se relacionem com este
distúrbio
 
O estudo foi coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP). Os investigadores defendem que os programas que visem reduzir
os níveis de burnout nesta população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e
não apenas os profissionais de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença. Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a
síndrome do burnout era mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos
evidência sobre a sua prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto
hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas". O estudo "The effect of profession on burnout in
hospital staff" é também assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves,
Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
 
LUSA/SO
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Nenhum trabalhador escapa ao burnout
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2018

Meio: Tempo Medicina Online

URL: http://www.tempomedicina.com/noticias/33320

 
Enfermeiros e administrativos são os mais afetados
 
Tanto faz ser médico ou administrativo, enfermeiro ou técnico.
 
O estado de fadiga física e mental afeta todos os trabalhadores em contexto hospitalar,
independentemente da função que desempenhem, conclui um estudo coordenado pela Unidade de
Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP),
publicado na revista Occupational Medicine.
 
Por esse motivo, os investigadores defendem que os programas que visem reduzir os níveis de
burnout nesta população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas
os profissionais de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A investigação surgiu para tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do burnout em
profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente ligadas ao tratamento da doença.
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explica, num comunicado, que  a síndrome do burnout era
mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar .
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
Os enfermeiros, funcionários administrativos e os técnicos obtiveram os níveis de exaustão emocional
mais elevados (59%, 50% e 50%, respetivamente), acima dos médicos e assistentes operacionais.
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que  os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas .
 
Intitulado  The effect of profession on burnout in hospital staff , este trabalho é também assinado
pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton e está
disponível para consulta aqui
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
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"Burnout" afeta todos os trabalhadores no contexto hospitalar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2018

Meio: ALERT® Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=89d7c20d

 
Um estudo concluiu que a síndrome de "burnout" afeta todos os profissionais que trabalham em
hospitais, independentemente da função que desempenham, anunciou a agência Lusa.
 
Os investigadores da Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP) defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de
"burnout" nesta população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas
os profissionais de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de "burnout" é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação surgiu para tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do "burnout" em
profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do "burnout" era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de "burnout" em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de "burnout".
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de 'burnout'
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao 'burnout'
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de 'burnout' em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
ALERT Life Sciences Computing, S.A.
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  Corte: 1 de 1ID: 74350752 04-04-2018

ESTUDO Um estudo coorde-
nado pela Unidade de Investi-
gação em Epidemiologia, do
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP)
concluiu que a síndrome de
“burnout” afecta todos os pro-
fissionais que trabalham em
hospitais, independentemente
da função que desempenham.

Os investigadores defendem,
por isso, que os programas que
visem reduzir os níveis de “bur-
nout” nesta população devem

ter em consideração todas as
categorias profissionais, e não
apenas os profissionais de
saúde que lidam de forma mais
directa com os doentes.

A síndrome de “burnout” é um
estado de fadiga física e mental
cuja causa está intimamente li-
gada à vida profissional e que
engloba três dimensões: exaus-
tão emocional, despersonaliza-
ção e falta de realização pessoal.

A investigação surgiu para
tentar colmatar a falta de infor-

mação sobre a prevalência do
“burnout” em profissionais hos-
pitalares cujas funções não es-
tavam directamente ligadas ao
tratamento da doença. Ana
Henriques, investigadora do IS-
PUP, explicou que «a síndrome
do “burnout” era mais frequen-
temente avaliada em médicos e
enfermeiros, havendo menos
evidência sobre a sua prevalên-
cia em outras categorias profis-
sionais que trabalham em con-
texto hospitalar».|

Hospitais: síndrome de “burnout”
afecta todos os profissionais
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ESTUDO Um estudo coorde-
nado pela Unidade de Investi-
gação em Epidemiologia, do
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP)
concluiu que a síndrome de
“burnout” afecta todos os pro-
fissionais que trabalham em
hospitais, independentemente
da função que desempenham.

Os investigadores defendem,
por isso, que os programas que
visem reduzir os níveis de “bur-
nout” nesta população devem

ter em consideração todas as
categorias profissionais, e não
apenas os profissionais de
saúde que lidam de forma mais
directa com os doentes.

A síndrome de “burnout” é um
estado de fadiga física e mental
cuja causa está intimamente li-
gada à vida profissional e que
engloba três dimensões: exaus-
tão emocional, despersonaliza-
ção e falta de realização pessoal.

A investigação surgiu para
tentar colmatar a falta de infor-

mação sobre a prevalência do
“burnout” em profissionais hos-
pitalares cujas funções não es-
tavam directamente ligadas ao
tratamento da doença. Ana
Henriques, investigadora do IS-
PUP, explicou que «a síndrome
do “burnout” era mais frequen-
temente avaliada em médicos e
enfermeiros, havendo menos
evidência sobre a sua prevalên-
cia em outras categorias profis-
sionais que trabalham em con-
texto hospitalar».|

Hospitais: síndrome de “burnout”
afecta todos os profissionais
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ESTUDO Um estudo coorde-
nado pela Unidade de Investi-
gação em Epidemiologia, do
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP)
concluiu que a síndrome de
“burnout” afecta todos os pro-
fissionais que trabalham em
hospitais, independentemente
da função que desempenham.

Os investigadores defendem,
por isso, que os programas que
visem reduzir os níveis de “bur-
nout” nesta população devem

ter em consideração todas as
categorias profissionais, e não
apenas os profissionais de
saúde que lidam de forma mais
directa com os doentes.

A síndrome de “burnout” é um
estado de fadiga física e mental
cuja causa está intimamente li-
gada à vida profissional e que
engloba três dimensões: exaus-
tão emocional, despersonaliza-
ção e falta de realização pessoal.

A investigação surgiu para
tentar colmatar a falta de infor-

mação sobre a prevalência do
“burnout” em profissionais hos-
pitalares cujas funções não es-
tavam directamente ligadas ao
tratamento da doença. Ana
Henriques, investigadora do IS-
PUP, explicou que «a síndrome
do “burnout” era mais frequen-
temente avaliada em médicos e
enfermeiros, havendo menos
evidência sobre a sua prevalên-
cia em outras categorias profis-
sionais que trabalham em con-
texto hospitalar».|

Hospitais: síndrome de “burnout”
afecta todos os profissionais
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Todos os trabalhadores no contexto hospitalar sofrem de burnout - INDICE.EU
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2018

Meio: Índice.eu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8b94b967

 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto concluiu que a [url=/pt/toda-a-saude/saude-humana/burnout]síndrome de
burnout[/url] afeta todos os profissionais que trabalham em hospitais, independentemente da função
que desempenham
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista Occupational Medicine, surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP),
explicou que "a síndrome de burnout era mais frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros,
havendo menos evidência sobre a sua prevalência em outras categorias profissionais que trabalham
em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome.
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
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Esgotamento afeta todos os profissionais hospitalares, desde enfermeiros a auxiliares
de ação médica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2018

Meio: Vital Health Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9bd61510

 
A síndrome de burnout, um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está relacionada com a
vida profissional, afeta todos os profissionais que trabalham em hospitais, independentemente da
função que desempenham. Os dados são de um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em
Epidemiologia (EPIUnit) do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), no qual
participaram 368 profissionais hospitalares.
 
No estudo, avaliou-se a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar: auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de Saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos. Para além disso, a investigação tentou também perceber em
que medida a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
A investigadora do ISPU, Ana Henriques, explica que "os técnicos de Saúde e o staff administrativo
têm proporções de elevado risco de burnout, nomeadamente por exaustão emocional, muito
semelhantes aos enfermeiros".
 
Outra das conclusões do estudo refere que os auxiliares de ação médica têm significativamente menor
probabilidade de apresentar exaustão emocional em comparação com os enfermeiros. "Entre os
médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout em
proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", sublinha a investigadora, que reforça a necessidade de estudos complementares
que avaliem as causas desta síndrome.
 
Face os resultados obtidos, os investigadores sublinham que os programas que visem reduzir os níveis
de fadiga física e mental nesta população devem ter em consideração todas as categorias
profissionais, e não apenas os profissionais de Saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
Ao nível de políticas de Saúde Pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
Esta investigação surgiu de forma a tentar colmatar a falta de informação sobre a prevalência do
burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam diretamente ligadas ao tratamento
da doença. Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explica que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
O estudo é também assinado pelos investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina
Queirós e Pedro Norton. O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o
Departamento de Ciências da Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina
da U.Porto (FPCEUP) e a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da U.Porto (FPCEUP)
participaram também na investigação.
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Trabalha num hospital? Então sofre de "burnout"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2018

Meio: Comunidade de Saúde PortalEnf Online

URL: https://www.portalenf.com/2018/04/trabalha-num-hospital-entao-sofre-de-burnout/

 
Síndrome é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional
e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de realização pessoal
 
AtualidadeEnfermagem Trabalha num hospital? Então sofre de "burnout" Por PortalEnf em 5 Abr, 2018
0 0 Share
 
Um estudo coordenado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP) concluiu que a síndrome de burnout afeta todos os profissionais que
trabalham em hospitais, independentemente da função que desempenham.
 
Os investigadores defendem, por isso, que os programas que visem reduzir os níveis de burnout nesta
população devem ter em consideração todas as categorias profissionais, e não apenas os profissionais
de saúde que lidam de forma mais direta com os doentes.
 
A síndrome de burnout é um estado de fadiga física e mental cuja causa está intimamente ligada à
vida profissional e que engloba três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e falta de
realização pessoal.
 
A investigação, publicada na revista "Occupational Medicine", surgiu para tentar colmatar a falta de
informação sobre a prevalência do burnout em profissionais hospitalares cujas funções não estavam
diretamente ligadas ao tratamento da doença.
 
Ana Henriques, investigadora do ISPUP, explicou que "a síndrome do burnout era mais
frequentemente avaliada em médicos e enfermeiros, havendo menos evidência sobre a sua
prevalência em outras categorias profissionais que trabalham em contexto hospitalar".
 
Além de procurar avaliar a prevalência de burnout em cinco categorias de profissionais do contexto
hospitalar (auxiliares de ação médica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde e de diagnóstico e
terapêutica, administrativos e médicos), a investigação tentou também perceber em que medida é que
a categoria profissional se associa a níveis elevados de burnout.
 
Participaram no estudo 368 profissionais hospitalares, que responderam a um questionário via e-mail.
 
"Entre os médicos, enfermeiros e técnicos administrativos, verificámos um risco elevado de burnout
em proporções muito semelhantes. Contudo, isso não significa que os motivos que levam ao burnout
sejam os mesmos", diz a investigadora, que sublinha a necessidade de estudos complementares que
avaliem as causas desta síndrome."
 
Ao nível de políticas de saúde pública, o estudo sublinha que "os programas futuros que visem reduzir
os níveis de burnout em ambientes hospitalares devem ter em linha de conta todas as categorias
profissionais e as especificidades de cada uma delas".
 
O estudo "The effect of profession on burnout in hospital staff" é também assinado pelos
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investigadores Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós e Pedro Norton.
 
O Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar de São João, o Departamento de Ciências da
Saúde Pública e Forenses e Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto participaram também na
investigação.
Partilha... Facebook Twitter Comenta Google+ Assina LinkedIn Email Segue-nos nas Redes
Sociais...FollowGostarSeguirFollowgoogle Fonte TVI24 burnout nos enfermeirossindrome burnout 0 0
Share
 
2018-04-05 18:57:40+00:00
 
PortalEnf
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Study finds ´burnout´ affects all hospital workers
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2018

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8d08810

 
A study coordinated by the Epidemiology Research Unit of Porto University's Institute of Public Health
(ISPUP) concluded that occupational burnout syndrome - a state of emotional, mental, and physical
exhaustion caused by excessive and prolonged stress - affects all professionals working in hospitals,
regardless of their role.
 
Based on the findings, researchers are now arguing that programmes aimed at reducing burnout levels
among hospital workers should take into account all professional categories, and not just professionals
who deal more directly with patients.
 
Burnout syndrome generally manifests in three dimensions: emotional exhaustion, depersonalisation,
and lack of personal fulfilment.
 
The research, published in the journal 'Occupational Medicine', was carried out to try and fill a lack of
information on the prevalence of burnout in hospital professionals whose functions are not directly
linked to the treatment of illnesses.
 
ISPUP researcher Ana Henriques explained that "burnout syndrome was more frequently assessed in
doctors and nurses, but less studied in other professionals who work in a hospital environment."
 
Besides seeking to evaluate the prevalence of burnout in five categories of hospital professionals
(medical assistants, nurses, senior health technicians and diagnostic and therapeutic, administrative
and medical technicians), the investigation also sought to understand to what extent professional
category is associated with high levels of burnout.
 
A total of 368 hospital professionals participated in the study, who answered a questionnaire via e-
mail.
 
"Among doctors, nurses and administrative staff, we found a high risk of burnout in very similar
proportions. However, this does not mean that the reasons that lead to burnout are the same", says
Ana Henriques, who defends the need for further studies to assess the causes of this syndrome.
 
With regard to public health policies, the study stresses that "future programmes aimed at reducing
levels of burnout in the hospital environment should take into account all professional categories and
the specificities of each."
 
The study, 'The effect of profession on burnout in hospital staff', is also undersigned by researchers
Maria Manuel Marques, Elisabete Alves, Cristina Queirós and Pedro Norton.
 
The Occupational Health Service of the São João Hospital Centre, the Porto University Medicine
Faculty's Department of Public Health, Forensic Sciences and Medical Education, and the Faculty of
Psychology and Educational Sciences of the University of Porto, also participated in the research.
 
in · 05-04-2018 14:32:00 ·
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Estudo conclui que ´Burnout´ é transversal a todos os profissionais de saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/04/2018

Meio: Porto Canal Online

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/151457

 
05-04-2018 15:05
 
O chamado 'Burnout' afecta todos os trabalhadores dos hospitais e não só os que lidam diretamente
com os doentes. A conclusão é do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, num estudo
que defende programas de combate ao esgotamento profissional para todas as categorias.
 
Porto Canal
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Se trabalha num hospital, saiba então que sofre da síndrome de Burnout...
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/04/2018

Meio: TV Record Europa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=65441843

 
07 de Abril de 2018
 
Veja aqui o vídeo do Fala Portugal.
 
Não importa se é médico, enfermeiro, técnico de saúde, auxiliar ou administrativo... Nem tão pouco se
trabalha direta ou indiretamente com pacientes.
 
A síndrome de Burnout, caraterizada pela fadiga física e mental intimamente ligada à atividade
profissional, afeta todos os funcionários hospitalares.
 
É a conclusão de um estudo efetuado pela Unidade de Investigação em Epidemiologia, do Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto.
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A new study by Portuguese researchers has found that ali hospital workers suffer from 
varying extents of bornout, and not just those who have dixe ct contact with patimnts 
and treatments. (Photo: MARIO CRUZ/LUSA) 

Study finds `burnout' affects ali 
hospital workers 
A study coordinated by 

the Epidemiology 

Researnh Unit of Porto 

University's Institute of 

Public Health (ISPUP) 

concluded that 

occupational burnout 

syndrome - a state of 

emotional, mental, and 

physical exhaustion 
caused by excessive 

and prolonged stress -

affects ali professionals 

working in hospitais, 

regardless of their role. 

Based on the 
findings. 
researchers are 
now arguing that 

programmes aimed at 
reducing burnout levels 
among hospital workers 
should take finto account ali 
professional categorias, 
and not just professionals 
who doai more directly with 
patente. 

Burnout syndrome 
generally manifesto in 
three dimensiono. 
emotional exhaustion, 
depersonallsetion, and 
lack of personal fulfilment, 

The research. published 
in the joumal 
Occupational Medicine', 
was carried out to try and fill 
a lack of information on the 
prevalence of burnout in 
hospftal professionals 
whose functions are not 
directfy linked to the 
treatment of illnesses. 

ISPUP researcher Ana and administrative staff, we 
Hendques explained that found a high risk of bumout 
"humout syndrome was in very similar proportions. 
more frequently assessed However, this does not 
in doctors and nurses, but man that the mesmo that 
lese studied In other lead to burnout are the 
professionals who wod, in says Ana 
a hospital environment." Henrigues, who detende 

Resides seeking to the need for further studies 
evaluate the prevalence of to assoes the causes of this 
burnout in tive categories syndrome. 
of hospital professionals With mgard to public 
(medlcal assistente, health policies, the study 
nurses, sen)or health stresses therfuture 
technicians and diagnostic programmes aimed at 
and therapeutic, reducing levels of burnout 
administrativo and medicai in the hospital environment 
technicans), the should take finto account ali 
investigation riso sought to professional categorias 
understand to what extent and the specificifies of 
professional category is 
associated with high levels The study, The effectot 
of burnout. profession on bumout in 
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in the study, who answered researchers Maria Manuel 
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a síndrome de bur-
nout afecta todos 
os profissionais 
que trabalham em 
hospitais, inde-

pendentemente da função 
que desempenham. A conclu-
são é de um estudo coorde-
nado pela Unidade de Inves-
tigação em Epidemiologia 
do Instituto de Saúde Públi-
ca da Universidade do Por-
to (ISPUP), divulgado esta 
semana, no qual os inves-
tigadores defendem que os 
programas que visem redu-
zir os níveis de burnout nes-
ta população devem ter em 
consideração todas as catego-
rias profissionais e não ape-
nas os profissionais de saú-
de que lidam de forma mais 
directa com os doentes.

A investigação, publica-
da na revista «Occupational 
Medicine», surgiu para ten-
tar colmatar a falta de infor-
mação sobre a prevalên-
cia do burnout em profissio-
nais hospitalares cujas fun-
ções não estavam directa-
mente ligadas ao tratamen-
to de doenças. A síndrome de 
burnout é um estado de fadi-
ga física e mental cuja cau-
sa está intimamente ligada à 

vida profissional e que englo-
ba exaustão emocional, des-
personalização e falta de rea-
lização pessoal.

Além de procurar avaliar 
a prevalência de burnout em 
cinco categorias de profissio-
nais do contexto hospitalar 
(auxiliares de acção médica, 
enfermeiros, técnicos supe-
riores de saúde e de diagnós-
tico e terapêutica, adminis-
trativos e médicos), a inves-
tigação tentou também per-
ceber em que medida é que 
a categoria profissional se 
associa a níveis elevados de 
burnout.

Ana Henriques, investiga-
dora do ISPUP, explicou que 
“a síndrome do burnout era 
mais frequentemente avalia-
da em médicos e enfermei-
ros, havendo menos evidên-
cia sobre a sua prevalência 
em outras categorias profis-
sionais que trabalham em 
contexto hospitalar”.

“Entre os médicos, enfer-
meiros e técnicos adminis-
trativos, verificámos um risco 
elevado de burnout em pro-
porções muito semelhantes. 
Contudo, isso não significa 
que os motivos que levam ao 
burnout sejam os mesmos”, 

diz a investigadora, que subli-
nha a necessidade de estudos 
complementares que avaliem 
as causas desta síndrome.

Ao nível de políticas de saú-
de pública, o estudo sublinha 
que “os programas futuros 
que visem reduzir os níveis de 
burnout em ambientes hospi-
talares devem ter em linha de 
conta todas as categorias pro-
fissionais e as especificidades 
de cada uma delas”.

O estudo “The effect of pro-
fession on burnout in hospi-
tal staff” é também assinado 
pelos investigadores Maria 
Manuel Marques, Elisabe-
te Alves, Cristina Queirós e 
Pedro Norton.

O Serviço de Saúde Ocu-
pacional do Centro Hospita-
lar de São João, o Departa-
mento de Ciências da Saúde 
Pública e Forenses e Educa-
ção Médica da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto e a Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educa-
ção da Universidade do Por-
to participaram também na 
investigação.

Participaram no estudo 
368 profissionais hospitala-
res, que responderam a um 
questionário via e-mail. n

«bUrnoUt» 
afeCta todos 
nos hosPitais
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Sofia areal 
expõe no 
muSeu | Pág. 30

daS mudaS 

«Burnout» 
afecta  | Pág. 12

todoS noS 
hoSpitaiS

“o funchal é 
tamBém eSSencial 
para o turiSmo”| Pág. 32

paulo cafôfo realça que a introdução da taxa 
turística não afetará a vinda de turistas para a 
madeira, nem para o concelho do funchal.

aS peSSoaS 
“eStão maiS 
atentaS” à Saúde
no âmbito do dia mundial da Saúde, a 
naturopata rita rebotim afirma que há ainda 
muitos jovens que são “resistentes à mudança”. 
| Pág. 18

Jorge carvalho 
“chamado” 
à aSSemBleia
Secretário vai ser ouvido 
sobre o descongelamento 
da carreira docente. 
| Pág. 11

“QuaiS foram oS preJuízoS provocadoS 
pelo mau tempo no porto Santo?”
a questão foi lançada por José antónio castro, do movimento mais porto Santo, indignado por ainda não ter sido 
apresentado, pela autarquia, o levantamento sobre os prejuízos provocados pelo temporal recente. | Pág. 10

marmeleiroS 
recuperado “por 
fora e por dentro” 
governo da madeira promete avançar com 
as obras do hospital. exteriores deverão estar 
concluídos em janeiro de 2019. | Pág. 14 e 15

miguel albuquerque diz que a madeira não aceita quaisquer possibilidades de existirem limitações em termos 
de viagens, horários ou de plafond financeiro. o governo regional viu-se obrigado esta semana a esclarecer 

declarações de pedro calado sobre o subsídio social de mobilidade. o tema continua a gerar polémica. 
| Pág. 8 e 9

Mobilidade coM 
avanços e recuos

Madeira “seM 
esPaço digno” 
Para ProMoção 
da banda 
desenhada
Martinho duarte abreu, ilustrador 
de banda desenhada. | Pág. 4 a 7

oBraS SuSpenSaS 
no Bom JeSuS 
autarquia do funchal solicitou parecer à Srtc 
para obter “orientação” perante os possíveis 
achados arqueológicos. | Pág. 24

cmf vacinou 
maiS de mil 
animaiS | Pág. 13 
doméSticoS
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