
Quantas vezes você levantou
da cama sem a menor disposição
para ir trabalhar? Não considere
os cinco minutinhos indispensá-
veis para qualquer pessoa. Afi-
nal, ninguém é de ferro! Mas se
todos os dias ir para o trabalho se
tornou um martírio, cuidado!
Você pode estar sofrendo de sín-
drome de burnout.

Burnout é uma situação
crônica de estresse no traba-
lho. O termo foi usado pela pri-
meira vez, em 1974, nos estu-
dos do psicoterapeuta Robert
Freudenberger. A denomina-
ção em inglês é uma composi-
ção de duas palavras e pode ser

definida da seguinte forma:
burn = queima e out = exterior,
isso significa que os fatores ex-
ternos são os principais causa-
dores desse diagnóstico. "É um
estresse ocupacional que surge
como uma resposta crônica aos
estressores interpessoais ocor-
ridos na situação de trabalho",
explica Dra. Mary Sandra Gar-
lotto, psicóloga e mestre em
saúde coletiva.

Entretanto, apesar de a cau-
sa estar ligada à cobrança e as
exigências vindas por parte
das empresas, há característi-
cas pessoais que podem cola-
borar para um caso de bur-

nout. "Pessoas muito exigentes,
perfeccionistas c que estipu-
lam metas muito altas para
seus trabalhos são mais pre-
dispostas a desenvolver a sín-
drome", completa a Dra. Ale-
xandrina Meleíro, psiquiatra
do Instituto de pesquisa do
Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da USP. A
síndrome é caracterizada
quando há o conjunto de três
sintonias: exaustão, apatia com
as relações interpessoais e ava-
liação negativa sobre a própria
performance profissional.

O quadro de burnout ge-
ralmente se confecciona da
seguinte forma: um profissio-
nal chega a uma nova empresa
disposto a dar o melhor de si e
desenvolver um serviço per-
feito, em seguida ele se depara
com algumas realidades que o
limitam e isso já o frustra um
pouco e, então, ele se julga ine-
ficiente. No terceiro estágio,
ele se adapta à realidade da
companhia, passa a priorizar
seus interesses em detrimento
de outros e começa a ter con-
flitos interpessoais. Em segui-
da, muda completamente, per-
de o idealismo, adota metas de
trabalho mais modestas e se
compromete cada vez menos
com a empresa. Paralelamente
a tudo isso estão os problemas
físicos como gastríte, dores de
cabeça, falta de ar, dores nas
costas, cansaço anormal, falta
de concentração e sonolência
diurna. "Por mais que a pes-
soa durma muitas horas de
sono, ela está sempre indis-



posta", diz Dra. Rita Pugliese,
especialista em gerenciamen-
to de estresse.

Além de todos esses ca-
sos, há outras situações que
podem gerar a síndrome.
"Pessoas que têm muitas res-
ponsabilidades, ou que se en-
volvem em muitos riscos ou
que sofrem muitas pressões
por resultados também estão
predispostas", completa Dra.
Rita Pugliese.

Para diagnosticar o bur-
nout é necessário que se faça
uma série de análises. A pri-
meira é a do próprio emprega-
do. Quando ele começa a per-
ceber que desenvolve algum
dos sintomas, é melhor procu-
rar um médico. Como as em-
presas têm muita responsabili-
dade nos casos de burnout, há
urna tendência a tratar como
unia questão de saúde coletiva,
mas o diagnóstico individual
também é necessário. "Para

esse caso se recomenda a utili-
zação de meíos combinados,
que são: aplicação de questio-
nários estruturados e entrevis-
tas detalhadas sobre a história
de vida da pessoa enfocando
suas relações com o trabalho",
esclarece Dra. Lívia Borges,
professora de psicologia da
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e doutora em
Psicologia pela UNE, com está-
gio na Universidade de Madri.

O tratamento varia muito de
acordo com o estágio da síndro-
me, pois nem sempre é um caso
de psiquiatria. "O diagnóstico é
realizado por profissional da
área médica, mais especifica-
mente pela medicina do traba-
lho. O profissional da psicologia
também se encontra preparado
para realizar o diagnóstico e o
encaminhamento, dependendo
da fase em que o profissional se
encontra", completa Dra. Mary
Sandra Carlotto.

Mas como em tudo na
vida, prevenir é melhor do
que remediar. E no caso de
burnout, pequenas ações
como não abrir mão de seus
direitos, ter horas de descan-
so, de lazer e não se envolver
em todos os problemas da
companhia já surtirão um
grande efeito. "Também é im-
portante a busca de apoio so-
cial, dividir as dificuldades
com colega, chefia e amigos",
acrescenta a Dra. Mary San-
dra Carlotto.

Portanto não esqueça: uma
vida saudável c equilibrada,
em termos profissionais e
pessoais, é um poderoso antí-
doto para manter-se distante
de burnout. Fundamental é
ter um trabalho prazeroso e
significativo, lembrando, no
entanto, que ele é uma das
inúmeras faces e fontes de
prazer. Assim, equilíbrio c
fundamental.
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