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SAÚDE MENTAL 

UM MAL  
CHAMADO 
BURNOUT
Síndrome aparece em pessoas que 
colocam o trabalho acima de tudo, sentem 
estresse e esgotamento contínuos, que 
desencadeiam uma série de sintomas  
que colocam suas vidas em risco  

Se você se sente pressio-
nado, ansioso por resul-
tados, com as energias 
esgotadas o tempo todo 
e, por diversas vezes, 

tem a sensação de estar sen-
do consumido, assim como um 
palito de fósforo riscado, pro-
cure ajuda: você pode ter sín-
drome de Burnout.

Mas o que é isso afinal? Tra-
ta-se de um distúrbio psíquico 
que surge como uma resposta 
prolongada a estressores físi-
cos, emocionais e psicológicos 
relacionados ao trabalho. Esse 
esgotamento causado pelo 

acúmulo de situações emocio-
nais negativas e agravado pela 
falta de apoio dos superiores e 
dos colegas pode levar a várias 
perturbações mentais e psicos-
somáticas, além da perda de 
confiança, da motivação para o 
trabalho e da autoestima.

Durante congresso reali-
zado em julho deste ano no 
Sindicato dos Bancários do 
Espírito Santo, o médico ar-
gentino Mario Enrique Giuliet-
ti, especialista em neurologia, 
psiquiatria e em saúde pública, 
relatou que 80% dos casos de 
depressão e ansiedade têm 

origem na atividade laboral. 
“É importante atentar-se aos 
sinais de natureza emocional e 
a outros sintomas que podem 
indicar o desenvolvimento da 
doença”, alerta.

O médico informa que, na 
fase de consolidação da sín-
drome, os sintomas podem ser 
tão graves, que são capazes de 
aumentar risco de cardiopa-
tias, crises de pânico, diabetes 
e doenças autoimunes.

Atente-se aos sinais 
De acordo com Carla Béck, 

psicóloga, estudiosa da Síndro-
me de Burnout e diretora da 
Infinita Engenharia de Poten-
cial Humano, existe uma enor-
me diferença entre o tipo de 
exaustão que você sente depois 
de um longo dia de trabalho e 
o cansaço permanente do es-
gotamento. “Mais do que estar 
simplesmente irritado ou can-
sado da carga de trabalho, uma 
pessoa que apresenta Bur-
nout se sentirá constantemen-
te exausta, triste, como se seu 
trabalho não importasse, como 
se suas ações nunca fossem 
suficientes e tivesse concep-
ções distorcidas e muitas vezes 
pessimistas de si e dos outros”, 
comenta a profissional.

 “Burnout tem a ver com o 
desejo de ser melhor e sem-
pre demonstrar um alto nível 
de desempenho, gerando níveis 
irracionais de autoexigência. O 
seu portador mede o seu valor 
pela sua capacidade de reali-
zação e sucesso. Tudo isso se 
transforma em obstinação e 
compulsão, produzindo proble-
mas de ordem psicológica”.

A pessoa que sofre da sín-
drome Burnout deixa de cuidar-
-se, não têm hora para comer, 
dormir e relaxar, nem ter vida 
social. Apesar de sentir que algo 
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está errado consigo, nega vee-
mentemente e não busca ajuda.

Além disso, procura o isola-
mento (prefere, inclusive, conta-
tos por e-mails ou mensagens), 
não sente empatia em relação 
aos colegas, é incapaz de lidar 
com conflitos, coloca a vida pro-
fissional em primeiro lugar, le-
vando-o a desmarcar compro-
missos pessoais importantes, 
consultas médicas, etc.

A psicóloga orienta a busca 
por um profissional em casos 

extremos, mas traz dicas pre-
ciosas para amenizar a pres-
são e afastar essa doença: 
reservar um tempo para fazer 
algo que gosta, afastar-se da 
tecnologia em períodos do dia, 
desenvolver o autoconheci-
mento, são exemplos.

Desconecte-se
O mundo contemporâneo 

faz o indivíduo ficar ligado per-
manentemente, o que acaba 
influenciando na percepção do 

acontece ao seu redor. “A in-
ternet e a tecnologia abrem 
muitas janelas, o que acaba 
promovendo desatenção. “Se-
guir uma linha de raciocínio 
tornou-se mais difícil, infinita-
mente mais cansativo, menos 
produtivo, muito mais ocupado. 
Menos ocupado de si mesmo e 
mais ocupado de nada. As pes-
soas não param de atender ao 
trabalho de casa, não param de 
se ocupar sobre a casa no tra-
balh”, comenta Carla Béck. 

Para a psicóloga, cada vez 
mais as pessoas querem uma 
perfeita como as retratadas nas 
redes sociais e são impossíveis 
de serem alcançadas. “É uma 
doença que faz com que você 
entre em parafuso porque o ide-
al que você estabeleceu para si 
está além da sua capacidade”.

DADOS QUE IMPRESSIONAM 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são mais 
de 260 milhões de pessoas com ansiedade no mundo, 
sendo que 9,3% delas estão no Brasil. Este número indica 
que 86% dos brasileiros sofrem com algum transtorno 
mental, como depressão e ansiedade.
Pessoas com Síndrome de Burnout podem apresentar mais 
de 130 sintomas físicos, segundo a revista Viver Mente e 
Cérebro, edição 161, de junho de 2013, como fortes dores 
de cabeça, tonturas, tremores, crises de ansiedade, falta 
de ar, distúrbios do sono, alterações do humor  (altos e 
baixos ao longo do dia sem estímulos proporcionais que 
justifiquem as mudanças), humor deprimido ou irritadiço 
dificuldade de concentração, problemas digestivos, 
tristeza, isolamento, cansaço, entre outros.
No Santander, este é o quadro emocional de muitos 
bancários, tanto que decisão da Justiça recente condenou 
o banco a pagar indenização milionária por dano moral 
coletivo, matéria abordada na página 6, por ter submetido 
os trabalhadores a metas abusivas de produção que 
aumentaram o índice de adoecimento mental ocupacional. 
E os números confirmam: dos 6.763 bancários que 
receberam auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), de 2012 a 2016, 26,38% ou 1.784 são ou 
foram empregados do Santander.

Procurar ajuda 
de psicólogo 
ou psiquiatra 
é indicado em 
casos extremos


