
SÍNDROME DE BURNOUT  
das causas ao cuidado 



PELA MANHÃ VOCÊ SE SENTE ASSIM? 



E NO TRABALHO, VOCÊ SE SENTE ASSIM? 



SUA VIDA ESTA ASSIM? 



OU  TUDO ESTA ASSIM? 





ESTRESSE 

 Ocorre diante de uma situação (real ou imaginária) 
que venha a desestabilizar o sistema homeostático do 
indivíduo, exigindo um sobreesforço por parte deste 
para  recuperar-se. 

 O estresse sobrevém quando os recursos disponíveis 
estão aquém das demandas. 



     Estresse Positivo         Estresse Negativo 

Eustresse Distresse 





O QUE É BURNOUT? 

 É a resposta à cronificação do estresse ocupacional.  

 Surge como uma forma de enfrentamento, mesmo que 
inadequada, aos sintomas desencadeados  pelo  estresse. 



Burnout designa  
“algo que deixou de 

funcionar por exaustão de 
energia” 



ESTRESSE X BURNOUT 

 Estresse – Se dá por meio de uma relação particular entre 
pessoa e ambiente. 

 Burnout – Atitudes e condutas negativas por parte da 
pessoa em relação aos usuários, clientes, à organização e  ao 
trabalho. 



 Clínica: Um estado relacionado com experiências de 
extremo esgotamento de recursos, exaustão emocional, 
física e mental, resultante de uma exposição de longa 
duração em situações emocionalmente exigentes. 



 Psicossocial: Um processo que se desenvolve na interação 
de características do ambiente de trabalho e características 
pessoais. 

 Estado adaptativo crônico 



EXAUSTÃO EMOCIONAL 

 Se refere a sensação de esgotamento tanto físico 
como mental, ao sentimento de não dispor de 
energia para absolutamente nada. Deve haver 
chegado ao limite das possibilidades. 



DESUMANIZAÇÃO  
DESPERSONALIZAÇÃO 

 ... Contato frio e impessoal com os usuários de seus 
serviços (alunos, pacientes, clientes, etc.) passando a 
denotar atitudes de cinismo e ironia em relação às 
pessoas assim como indiferença ao que pode vir a 
ocorrer aos demais. 



REALIZAÇÃO PESSOAL 

 Evidencia o sentimento de insatisfação com as 
atividades laborais que vem realizando, sentimento 
de insuficiência, baixa auto-estima, fracasso 
profissional, desmotivação, revelando baixa eficiência 
no trabalho. 



OCUPAÇÕES PREDISPONENTES 

 Qualquer atividade, porém o burnout se desenvolve 
naqueles indivíduos cujas profissões se dão no contato com 
outras pessoas, ou ainda, aquelas que são de cunho 
emocional como assistentes sociais, psicólogos, professores 
e profissionais da saúde, entre outros. 



MEDIADORES / FACILITADORES E OU 
DESENCADEADORES 

Características do trabalho 

 Tipo de ocupação; 
 Sobrecarga; 
 Assédio moral; 
 Conflito de papel; 
 Suporte organizacional; 
 Satisfação; 
 Pressão; 
 Conflito com valores pessoais; 



Características Organizacionais 

 Ambiente físico; 
 Normas institucionais; 
 Mudanças organizacionais; 
 Clima; 
 Burocracia; 
 Comunicação; 
 Autonomia; 
 Recompensas; 
 Segurança. 



 Características sócio- culturais 

 Suporte social; 
 Suporte familiar; 
 Cultura; 
 Prestígio. 



CONSEQUENCIAS ORGANIZACIONAIS 

 Constantes faltas; 
 Problemas de saúde; 
 Conflito na equipe; 
 Atitudes negativas para com os usuários; 
 Rotatividade; 
 Baixa qualidade; 
 Diminuição da produtividade. 



PESSOAS PROPENSAS 

 Idealistas; 
 Altamente motivadas; 
 Nível de resiliência; 
 Identificadas com o seu trabalho; 
 Empáticas; 
 Motivação; 
 Com altas expectativas; 
 Responsáveis; 
 Estratégias de enfrentamento; 
 Perfeccionistas. 



POSSÍVEL  DIAGNÓSTICO 

 Inicia-se com um excessivo e prolongado nível de tensão ou 
estresse; 

 Predomínio de sintomas como cansaço  mental ou 
emocional, fadiga e depressão; 

 A evidência pode ser vista em um sintoma mental ou de 
conduta, mais do que em sintomas físicos; 

 Os sintomas estão relacionados com o trabalho; 
 Os sintomas manifestam-se em pessoas que não sofriam 

nenhuma alteração psicopatológica; 
 Observa-se uma redução da efetividade e do rendimento do 

trabalho. 



SINTOMATOLOGIA - FÍSICOS 

 Fadiga constante e progressiva; 
 Distúrbios do sono; 
 Dores musculares ou osteo—musculares; 
 Cefaléias, enxaquecas; 
 Perturbações gastrointestinais; 
 Imunodeficiência; 
 Transtornos cardiovasculares; 
 Distúrbios do sistema respiratório; 
 Disfunções sexuais; 
 Alterações menstruais nas mulheres. 



PSÍQUICOS 

 Falta de atenção, de concentração 
 Alterações de memória; 
 Lentificação do pensamento; 
 Sentimento de alienação; 
 Sentimento de solidão; 
 Impaciência;  
 Sentimento de insuficiência; 
 Baixa auto—estima 
 Labilidade emocional 
 Dificuldade de auto—aceitação; 
 Astenia, desânimo,  disforia, depressão; 
 Desconfiança, paranóia. 



COMPORTAMENTAIS 

 Negligencia ou excesso de escrúpulos; 
 Irritabilidade;  
 Incremento da agressividade; 
 Incapacidade para relaxar; 
 Dificuldade na aceitação de mudanças; 
 Perda de iniciativa; 
 Aumento do consumo de substâncias; 
 Comportamento de alto-risco; 
 Suicídio. 



DEFENSIVOS 

 Tendência ao isolamento; 
 Sentimento de onipotência; 
 Perda do interesse pelo trabalho;  
(ou até pelo lazer) 
 Absenteísmo; 
 Ironia, Cinismo. 



SINTOMAS PSICOSSOMÁTICOS 

 Palpitações; 
 Cefaléias; 
 Cansaço crônico; 
 Crises de asma; 
 Dores cervicais; 
 Insônias; 
 Hipertensão; 
 Alergias; 
 Alterações menstruais. 



 Reconhecido como um risco ocupacional para profissões 
que envolve cuidados com saúde, educação, polícia, 
assistentes sociais e etc. 

 No Brasil o Decreto nº3.048 de 06 de maio de 1999, 
aprovou o Regulamento da Previdência Social  em seu 
anexo II que trata dos Agentes Patogênicos Causadores de 
Doenças Profissionais.  



 O item XII da tabela de Transtornos Mentais e do 
Comportamento Relacionados com o Trabalho. (Grupo V 
da Classificação Internacional de Doenças – CID 10), cita a 
“Sensação de Estar Acabado” – (“Síndrome de Burnout” 
Síndrome de Esgotamento Profissional”).  



RESULTADOS:  
  De 0 a 20 pontos: Nenhum indício da Burnout.  
  De 21 a 40 pontos: Possibilidade de desenvolver Burnout, procure 

trabalhar as recomendações de prevenção da  Síndrome.  
  De 41 a 60 pontos: Fase inicial da Burnout, procure ajuda 

profissional para debelar os sintomas e garantir, assim,  a qualidade 
no seu desempenho profissional e a sua qualidade de vida.  

  De 61 a 80 pontos: A Burnout começa a se instalar. Procure ajuda 
profissional para prevenir o agravamento dos  

  sintomas.  
  De 81 a 100 pontos: Você pode estar em uma fase considerável da 

Burnout, mas esse quadro é perfeitamente  reversível. Procure o 
profissional competente de sua confiança e inicie o quanto antes o 
tratamento.  



  PREVENIR É PRECISO 
   Qualidade de vida no trabalho (QVT) atualmente é definida 

como uma forma pensamento que envolve pessoas, trabalho 
e organizações. 

 A necessidade de garantir um ambiente de trabalho 
saudável;  

 Busca da satisfação no trabalho; 
 Cuidado em evitar o estress;  
 O cuidado com a saúde mental. 





 Saúde, qualidade de vida e bem estar, não se resume ao controle da 
pressão arterial, as baixas taxas de colesterol e exames de rotina.  

 As dimensões físicas, emocionais, sociais, intelectuais e espirituais 
estão intimamente inter-relacionadas.  

   Integração, equilíbrio e harmonia  
   entre estas dimensões. 



Estratégias de prevenção e tratamento 

 Proativos; 
 Conhecimento; 
 Buscar ajuda; 
 Tempo para si mesmo; 
 Metas e objetivos; 
 Resiliência; 
 Altas expectativas; 
 Estratégias de enfrentamento; 
 Perfeccionistas. 




