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dia a dia
DESTAQUE

Dedicação excessiva a assuntos profissionais pode
ser um sintoma do Burnout, síndrome que degrada
a qualidade de vida e as relações pessoais
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

A

Para manter o
equilíbrio de mente e
corpo devemos dedicar
um tempo às coisas que
nos fazem felizes

EXPLOSÃO

“O sujeito foca no
trabalho e só pensa
nisso. Depois vai se
isolando até perder
o controle e acabar
internado”
_Antônio Fontana,
coordenador da área de
Psiquiatria da
Faculdade de Medicina
da PUC Sorocaba

EM HARMONIA
A enfermeira Vanessa
Soares de Araújo caminha
pelos corredores do
Conjunto Hospitalar de
Sorocaba. Quando ela
decidiu colocar fim à
jornada dupla de trabalho e
dedicar um pouco de sua
rotina a seu bem-estar,
sintomas desapareceram

Na maioria dos casos, não há diagnóstico

Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

O psiquiatra Antônio Matos Fontana atende pacientes com Burnout

Profissional da saúde, Marinalva está em uma das categorias de maior risco

Gilson Hanashiro/Agência BOM DIA

vida profissional exige cada vez mais, mas
como você lida com
seu trabalho? O que
aos olhos dos leigos
pode parecer apenas dedicação
extrema na verdade pode ser
uma doença que tem nome de
assustar: Síndrome de Burnout.
O distúrbio, que começa com a
cobrança profissional excessiva
de si mesmo, pode culminar
em quadros depressivos que
levam o aficcionado por trabalho a romper laços afetivos e a
isolar-se do mundo.
Segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde, cerca
de 3% da população sofre desse
mal, o que, levando em conta a
população de Sorocaba, mostra
que podem haver na cidade
quase 20 mil pessoas que possuem a síndrome mas sequer a
tiveram diagnosticada.
O Burnout leva ao esgotamento físico e mental. Em resumo: o
trabalho torna-se obsessão que

vai além do perfeccionismo ou
comprometimento (veja no
quadro ao lado).
Vanessa Soares de Araújo, enfermeira do Conjunto Hospitalar
de Sorocaba, sentiu sintomas da
síndrome quando acumulou
dois empregos e trabalhava até
18 horas por dia. “Eu me alimentava mal, não tinha horário
para nada. Era só trabalho. Vivia
ansiosa e sem memória”, relata.
“Levar serviço para casa era uma
constante.”
Para não afundar no Burnout,
Vanessa mudou a agenda, começando por descartar um dos
trabalhos. “No espaço que abri
passei a fazer ginástica. Além
disso não deixo de passear com
meu cachorro. Hoje estou em
paz comigo mesma.”
Marinalva Leal, auxiliar de enfermagem do Samu, está em
uma das categorias de maior risco da doença. Enquanto atendia
uma vítima de acidente de trânsito, ela confirmou ao BOM DIA
que seu cotidiano agitado requer
atenção. “É correria. Atendo vítimas de desastres todos os dias.
Se não reservar tempo para o lazer, não aguento”.
Estatisticamente a síndrome
ataca principalmente profissionais da saúde, professores,
policiais, agentes penitenciários, jornalistas, entre outras.
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Trabalho
não pode
ser doença

n Antônio Matos Fontana, professor
titular de psiquiatria da Faculdade de
Ciências Médicas da PUC (Pontífice
Universidade Católica) em Sorocaba,
afirma que o número de pacientes
com os sintomas do Burnout tem
aumentado como consequência do
ritmo de trabalho. “O diagnóstico da
síndrome é complexo e os sintomas
do Burnout podem ser confundidos
com outras enfermidades. A maioria
dos casos não é diagnosticada.”
Antônio ratifica que o doente coloca o trabalho à frente de suas antigas prioridades. “O sujeito trans-

forma o trabalho na razão de viver.
Deixa de pensar nos familiares. O
cérebro fica condicionado a uma só
atividade e deixa de trabalhar direito. Daí vem a depressão e o isolamento”, explica.
O nome da doença (ao pé da letra “queima exterior”) se baseia no
fato da síndrome queimar as emoções e vínculos afetivos que não
dizem respeito a trabalho. “Os pacientes chegam aqui no fundo do
poço. A recuperação, com remédios
e terapia cognitivo-comportamental
é lenta e gradual. É necessário uma

longa licença para o tratamento.”
Segundo o médico, a dedicação
exagerada ao trabalho não é a única causa do Burnout. Há fatores
hereditários, que aliados ao ambiente profissional favorecem o
aparecimento da doença. Para Fontana, a melhor prevenção é a moderação. “Faça pausas à noite e nos
fins de semana. Tenha momentos
para si e para quem gosta.”
A Síndrome de Burnout foi descoberta nos anos 70 pelo americano Herbert Freudenberger. Ele tinha
a doença.

