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A doença, conhecida nos EUA desde os anos 70, é estudada no Brasil só há uma década. Chegar 
em casa após o trabalho e a menor contrariedade sair gritando com a família inteira e, nem 
perceber o que está fazendo, pode ser um sinal de que o estresse está batendo à sua porta. 
Conhecido como mal da vida moderna, o estresse é definido pelo conjunto de reações (físicas 
e/ou mentais) que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige um 
esforço de adaptação. Pode ter várias causas como problemas no trabalho, morte de um amigo ou 
familiar, e até mesmo situações felizes como nascimento de um filho, casamento ou um novo 
emprego. Atinge todas as classes sociais e profissões e, especialmente, os executivos.  
 
Hoje em dia, o trabalho é um dos principais agentes causadores do estresse. Na Idade Média não 
havia mobilidade entre as classes sociais: ou se era da nobreza ou do povo. Atualmente, nossa 
sociedade é marcada pela competição. Todos (mesmo que teoricamente) têm as mesmas chances 
de ascender socialmente. Existe ainda a possibilidade de queda na escala social. É daí, dessa 
possibilidade de movimento entre as classes, que nasce a competição, na qual é preciso se 
destacar, ser sempre o melhor, num ambiente em que não há cooperação entre os colegas.  
 
O estresse no trabalho é tão importante, segundo a médica Ana Paula L. Carvalho - psiquiatra do 
Grupo de Interconsultas do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP -, que 
mereceu estudos, a partir da década de 70 nos Estados Unidos, e da década de 90 no Brasil. O 
estresse crônico originado no ambiente de trabalho recebeu o nome de Síndrome de Burnout e 
está relacionado, em especial, ao trabalho que envolve o contato íntimo com pessoas.  
 
"A síndrome aparece de maneira lenta e gradual. Primeiro ocorre uma sensação de aumento da 
demanda de trabalho, com desgaste, perda de energia, esgotamento e fadiga, e à medida que os 
recursos emocionais vão se deteriorando, o sujeito sente que não tem mais a mesma capacidade 
de trabalho que tinha antes", diz a especialista.  
 
A psiquiatra acrescenta que, "para se proteger desse sentimento negativo, a pessoa se isola e 
mantém uma atitude fria e distante. E, ao contrário do esperado, as relações que geram mais 
conflitos não são com a chefia, mas com os colegas do mesmo nível hierárquico.  
 
Nas grandes empresas, o burnout, no caso dos analistas, está relacionado mais ao desempenho e 
ao não reconhecimento do que ao salário. A carga horária desses profissionais também é fator 
estressante, pois é esperado que ele fique além do horário na empresa, o que seria sinônimo de 
esforço pessoal. Essa necessidade de corresponder às expectativas gera tensão e estresse. No 
caso dos gerentes, o fator estressante é o fato de ter de responder a mais de um superior. Não 
saber, por exemplo, a qual deles obedecer em caso de ordens conflitantes é estressante.  
 
Os presidentes de multinacionais, por sua vez, sofrem forte pressão das chefias que estão nos 
países de origem da empresas. "Um exemplo dessa pressão é quando é trocado o governo de um 
país e as novas regras refletem no ganho da empresa. A chefia que está no país de origem não 
aceita desculpas e diz ao executivo que ele foi escolhido para o cargo justamente por que deveria 
saber lidar com situações desse tipo. O presidente de uma empresa é um profissional solitário, 
pois não pode passar insegurança para a equipe", diz a psiquiatra.  
 
A cobrança para que uma empresa gere lucro é grande e muitas vezes acaba resultando num 
processo de demissão em massa. Nesse caso, o estresse atinge todos os funcionários: de um lado 
aquele que deve decidir quem vai ser demitido; do outro, os possíveis demitidos. Essa tensão 
dificulta ainda mais os relacionamentos no trabalho.  
 
 
 



Identificando o estresse  
 
A vítima do burnout pode ser identificada após um período de dois a três meses com estresse 
crônico originado no trabalho. De acordo com a psiquiatra Ana Paula L. Carvalho o burnout tem 
três fases: exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional. "As fases 
podem não aparecer nessa ordem, o ‘estressado’, inclusive, pode até pular fases", afirma a 
psiquiatra.  
 
Na primeira fase, o executivo sente que o trabalho está além do que ele consegue dar conta. 
Sente cansaço, sofre com insônia e ansiedade, tem perda de concentração, fica irritadiço (briga 
sem motivo em casa, no trânsito e no trabalho). Há ainda os sintomas psicossomáticos, que 
variam conforme o órgão de ‘choque’ de cada um: sudorese, taquicardia, transtornos 
gastrointestinais, enxaqueca e acne, entre outros.  
 
A segunda fase é a da despersonalização, o que é pessoal deixa de ser pessoal. As pessoas 
incomodam e o estressado passa a tratá-las como coisas. É aí que surgem mudanças 
significativas no comportamento como ironia, fingir que não está ouvindo e isolamento, que pode 
agravar ainda mais o problema. A irritabilidade aumenta e o que começou com brigas em casa 
pode evoluir para violência doméstica.  
 
"Para relaxar é possível que o executivo passe a fazer uso de substâncias psicoativas: álcool e 
cigarros, por exemplo, e até mesmo exagerem na alimentação. Em conseqüência surgem a 
obesidade ou os problemas com abuso e dependência de drogas. Surgem também as doenças 
cardiovasculares e a ocorrência de enfartes", diz a médica, lembrando que "os executivos 
acostumados a praticar esporte também adoecem, se não do corpo, da mente, com síndromes 
como a do pânico".  
 
A terceira é a fase mais grave, quando o executivo não vai mais ao trabalho, não se preocupa 
com a higiene pessoal. "Os sintomas como irritabilidade e dependência química (principalmente 
álcool) ficam mais graves. Há desrespeito com a família, com agressividade verbal contra mulher 
e filhos. Os casos extremos de depressão podem, inclusive, levar ao suicídio pela total falta de 
perspectiva de vida", diz Ana Paula Carvalho. A psiquiatra destaca que a depressão é mais comum 
nas mulheres. Nos homens, o estresse do trabalho se manifesta, principalmente, pelo aumento da 
irritabilidade e uso de substâncias.  
 
Segundo a médica, algumas empresas já começam a se preocupar com essa situação e, para 
casos de executivos demitidos, promovem políticas de recolocação no mercado de trabalho. Os 
executivos devem fazer cursos para aprender a lidar com a situação e diminuir o estresse.  
 
A médica Ana Paula diz que uma boa maneira para se driblar o estresse é praticar exercícios 
físicos regularmente, pois a atividade física corrige o nível de serotonina - neurotransmissor 
responsável pela sensação de bem-estar. Outra medida eficaz é dedicar um tempo ao lazer. 
Manter um hobby também é terapêutico. "Ao primeiro sinal de estresse procure ajuda, converse 
com amigos e familiares. Nos casos mais graves é indispensável a ajuda de um profissional 
(psicólogo ou psiquiatra), que com terapia e medicamentos o ajudarão a atravessar essa fase", 
aconselha a médica. 
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