
Falar sobre Saúde Mental 
é o primeiro passo
para prevenir o Burnout. 
Vamos conversar
sobre esse assunto?



A Síndrome de Burnout é um esgotamento físico, mental e 
emocional, relacionada a situações desgastantes de 
trabalho. 

O termo “burnout” foi criado pelo psicanalista 
norte-americano Herbert Freudenberger na década de 1970 
e, em tradução livre, significa “queima completa”.

A partir de janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), passou a categorizar a Síndrome do Burnout,
ou Síndrome do Esgotamento Profissional, como também
é conhecida, como doença do trabalho. A descrição utilizada 
descreve o transtorno como “estresse crônico de trabalho
que não foi administrado com sucesso”.

O QUE É A SÍNDROME
DE BURNOUT?



De acordo com a International Stress Management Association

(ISMA – BR), o Brasil é o segundo país com maior número de pessoas 

afetadas pela Síndrome de Burnout. Está presente na vida de 30%

dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Mais de 90% dessas 

pessoas continuam trabalhando. Acontece em situações onde a pressão,

o estresse e a exaustão no ambiente de trabalho se tornam rotina, mas não 

trazem o resultado esperado. Diferentemente das situações habituais

de estresse, nas quais o indivíduo tem o impulso de agir, no Burnout, ele 

desiste e começa a se ausentar, pois seus esforços foram em vão e os 

sentimentos de inaptidão e incapacidade entram em ação, contribuindo 

para que o profissional se distancie do trabalho.

Um fator importante para o surgimento do Burnout é o comprometimento 

profissional, ou seja, o quanto que para a pessoa é importante realizar um 

bom trabalho. Isso significa que a pessoa passa a buscar a perfeição em 

tudo que faz e, por consequência, se auto pressiona. Além disso, também 

pode acontecer quando o profissional planeja ou é pautado para objetivos 

de trabalho muito difíceis, situações em que a pessoa passa a acreditar que 

não tem capacidade de cumprir.

Referências bibliográficas: 

https://bvsms.saude.gov.br/organizacao-mundial-da-saude-divulga-nova-classificacao-internacional-de-doencas/

O QUE É A SÍNDROME
DE BURNOUT?



QUAIS SÃO
OS SINTOMAS?

Agora que a gente sabe o que é a Síndrome de Burnout, 

vamos ver quais sintomas ela pode apresentar. 

SINTOMAS

• Isolamento;

• Ausências no trabalho;

• Agressividade;

• Mudanças bruscas de humor;

• Irritabilidade;

• Dificuldade de concentração;

• Lapsos de memória;

• Pessimismo;

• Baixa autoestima;

• Ansiedade;

• Depressão.

• Dores de cabeça;

• Cansaço frequente;

• Palpitação;

• Dores musculares;

• Sudorese;

• Insônia;

• Distúrbios gastrointestinais.

JÁ ENTRE AS MANIFESTAÇÕES FÍSICAS, SÃO COMUNS:



VOCÊ SABE A DIFERENÇA 
ENTRE ESTRESSE E BURNOUT?

Os sinais podem se assemelhar aos identificados em crises de ansiedade,

períodos depressivos ou de alto estresse. Por isso, importante estar atento à sua rotina

de trabalho e conhecer os principais sinais do esgotamento profissional para saber

em que momento você deve procurar auxílio profissional.

ESTRESSE
Excesso de engajamento
no trabalho.
Hiperatividade.
Emoções reativas.
Perda de energia.
Geralmente leva à ansiedade.
Maior impacto no corpo.

BURNOUT
Desengajamento no trabalho.

Hipoatividade.
Emoções anestesiadas.
Perda de motivação.
Geralmente leva à depressão.
Maior impacto no psicológico.

Exaustão: sensação de que a pessoa está indo além dos limites e não tem mais recursos  

                              físicos e emocionais para lidar com conflitos e situações do trabalho.

Ineficácia: sentimento de incompetência, em que a pessoa se sente desqualificada,

                                 sem reconhecimento e improdutiva.

Ceticismo: postura negativa diante de dificuldades e falta de interesse

                                 e preocupação com o trabalho.

EXISTEM TRÊS ELEMENTOS PRINCIPAIS QUE CARACTERIZAM
O BURNOUT E NOS QUAIS É PRECISO FICAR ATENTO:



12 ESTÁGIOS DA SÍNDROME
DE BURNOUT

É importante saber que nem todas as pessoas passam por todo

os estágios ou nesta mesma sequência. O ambiente de trabalho pode 

influenciar bastante, mas também é preciso levar em consideração

as características próprias da pessoa, pois o processo de desenvolvimento 

da síndrome ocorre de forma individual.

Necessidade de aprovação
A pessoa sente a necessidade de se auto afirmar sempre que possível, expondo 
seus méritos a todo momento, se esforçando além do necessário ou assumindo 
funções e riscos além do que pode assumir.

Trabalhar demais
Chamados de viciados em trabalho. Mesmo fora dos horários e dias de trabalho, 
existe uma grande dificuldade em parar de trabalhar.

Deixar as necessidades pessoais de lado
Para manter o ritmo de trabalho e apresentar os resultados esperados, demandas 
pessoais como dormir, se alimentar, se exercitar, entre outras, acabam ficando em 
segundo plano.

Transferir os conflitos
Quando os possíveis problemas são apontados, a pessoa fica na defensiva. Tende a 
ignorar as questões e ficar ansiosa, nervosa. Os sintomas físicos passam a ser 
comuns.

Revisão de valores
Como reflexo da negação das necessidades, prioridades pessoais como família, 
amigos e lazer também podem ser deixados em segundo plano. O foco será sempre 
o trabalho, que passa a ser o fator determinante da satisfação pessoal.

Negação de problemas
Nesse momento o outro passa a ser anulado e tido como incapaz. Os contatos soci-
ais caem drasticamente, a pessoa se torna impaciente, cínica e agressiva e passa a 
crer que os outros são o problema do mundo.
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Distanciamento
A vida social nessa fase diminui drasticamente. A pessoa começa a se negar a 
realizar saídas, passeios e tudo o que for relacionado à distração ou ao lazer. 
Comportamentos destrutivos, como abuso de substâncias, podem aparecer 
como forma de alívio do estresse.

Mudanças comportamentais
Nessa fase as mudanças são bruscas. Tanto a família quanto os amigos, de 
trabalho ou não, passam a notar mudanças claras no comportamento e alertar 
sobre as diferenças sentidas.

Despersonalização
Nessa fase, a pessoa já não reconhece quais são as necessidades e valores que 
ela e os que estão ao seu redor possuem. Junto disso, pode sentir dificuldades 
de reconhecer a si mesma.

Vazio interior
Apesar do termo “vazio” indicar a ausência, essa fase vai se caracterizar por 
um grande sofrimento, um mal-estar e uma profunda tristeza. Esse vazio exist-
encial faz com que a pessoa se sinta sozinha. Como forma de superar, o 
indivíduo passa a dar mais atenção para atividades e vícios que podem preju-
dicar a si mesmo e, muitas vezes, exagera em seus atos.

Depressão
Essa fase é marcada pelos sentimentos de indiferença, desesperança, exaustão. 
Além da perda do prazer, a vida perde o sentido.

Síndrome de Burnout
0 corpo e a mente entram em colapso. Nesse ponto crítico, é urgente a busca por 
auxílio profissional.

Não devemos esperar o agravamento da situação para buscar auxílio.

Ao notar esses sintomas, é de extrema importância que a pessoa com suspeita

procure ajuda profissional. Conhece alguém que está passando por isso?

Então, bora acolhê-lo?

Ouça sem julgamentos, orientando sobre o risco da Síndrome de Burnout e sobre

a importância de buscar ajuda. Você também pode contribuir promovendo momentos

de lazer e relaxamento. 



COMO PREVENIR
A SÍNDROME DE BURNOUT

CONFIRA ALGUMAS ESTRATÉGIAS IMPORTANTES:

• Tenha momentos de lazer com amigos e familiares quando não estiver trabalhando;

• Sempre que possível, tente sair da rotina para fazer coisas diferentes e

   descansar a mente;

• Cuide da sua alimentação. Faça as principais refeições do dia

   (café da manhã, almoço e jantar) e, nos intervalos, opte por lanches saudáveis.

• Encontre um  exercício físico prazeroso para você e estabeleça uma rotina

   para realizar atividades físicas regularmente;

• Tenha uma boa rotina de sono e durma, pelo menos, oito horas por noite.

   Reduza o uso de eletrônicos à noite e ajuste a iluminação

   e a temperatura do quarto.

• Fique atento à autocobrança e tente reduzir o ritmo quando sentir que não vai

    dar conta  de tudo o que precisa fazer;

• Busque fazer pequenas pausas ao longo do expediente para oxigenar o cérebro

   e ser mais produtivo; 

• Sempre que possível, evite ler e-mails e mensagens do trabalho fora do expediente,

   incluindo seu horário de almoço e intervalos.



Identificando ou não sinais de Burnout, é fundamental estabelecer 

uma rotina de autocuidado focada na sua saúde física e mental.

Isso irá transformar sua qualidade de vida!

Lembre-se, todos somos seres humanos com seus deveres e prazeres 

e, nos dias de hoje, manter o equilíbrio para cuidar da nossa saúde

e bem-estar é essencial. Aproveite as orientações

que compartilhamos e comece a exercitar o autocuidado, 

conectando-se com suas emoções.

Inclua atividades que lhe proporcionem prazer no dia a dia, 

cuide da sua alimentação, da sua saúde e das suas relações.

Porém, se você se identificou com muitos dos sintomas apresentados 

e percebe que isso está lhe causando sofrimento, não deixe de buscar 

auxílio profissional para desenvolver estratégias de enfrentamento 

que aliviam as dificuldades geradas no ambiente de trabalho.

Gostou do conteúdo?
Aproveite e confira o novo site do Viver Bem.
Nele, você encontrará oficinas online e presenciais sobre
saúde mental, alimentação, atividades físicas e muito mais.
Além de conteúdos exclusivos desenvolvidos por especialistas.
www.unimedpoa.com.br/viverbem

CONCLUSÃO
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