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Adoecimento - Classificação de Schilling,

(1984)

CATEGORIA EXEMPLOS 

I-Trabalho como causa 
necessária 

 Intoxicação por chumbo 

 Silicose 

 “Doenças profissionais” 
legalmente prescritas 

 Outras 

II-Trabalho como fator 
contributivo, mas não 
necessário 

 Doença coronariana 

 Doenças do aparelho locomotor 

 Câncer 

 Varizes dos membros inferiores 

 Outras 

III-Trabalho como provocador 
de um distúrbio latente, ou 
agravador de doença já 
estabelecida 

 Bronquite crônica 

 Dermatite de contato alérgica 

 Asma 

 Doenças mentais 

 Outras 

 



“Trabalhador”

“São considerados trabalhadores 
todos os homens e mulheres 
que exercem atividades para o 
sustento próprio e/ou de seus 
dependentes, qualquer que seja 
sua forma de inserção no 
mercado de trabalho, no setor 
formal ou informal da economia. 
Estão incluídos nesse grupo 
todos os indivíduos que 
trabalharam.



Evolução dos Conceitos: 

“Qual sua Profissão?”

“Um médico que atende um doente deve informar-se

de muita coisa a seu respeito pelo próprio e por

seus acompanhantes (...). A estas interrogações

devia acrescentar-se outra: „e que arte exerce?‟.

Tal pergunta considero oportuno e mesmo

necessário lembrar ao médico que trata um

homem do povo, que dela se vale chegar às

causas ocasionais do mal, a qual quase nunca é

posta em prática, ainda que o médico a conheça.

Entretanto, se a houvesse observado, poderia

obter uma cura mais feliz.”



Contribuições 
de 

Bernardino 
Ramazzini

(1633-
1714), livro 
De Morbis 
Artificum 
Diatriba

(“As 
Doenças 

dos 
Trabalhado

res”)



Adoecimento dos Trabalhadores

“Doenças Profissionais”
Têm relação com condições de trabalho específicas... 

“Doenças Relacionadas ao Trabalho”
Têm sua freqüência, surgimento ou gravidade 

modificados pelo trabalho....

“Doenças Comuns ao Conjunto da População”
Não guardam relação de causa com o trabalho, mas 

condicionam a saúde dos trabalhadores...

Formas de Adoecimento Mal Caracterizadas 
(Expressões de Sofrimento, “Problemas”, Disfunções, 

Distúrbios, “Mal-Estar”, etc.)



SINDROME DE BURNOUT

 FREUDENBERG (1974)STAFF BURNOUT –

ALERTA SEUS COLEGAS MEDICOS



Evolução dos Conceitos: “Risco”

Em Epidemiologia, é a probabilidade de 
ocorrência de um resultado desfavorável, 

de um dano ou de um fenômeno 
indesejado. Dessa forma, estima-se o risco 

ou a probabilidade de que uma doença 
exista, através dos coeficientes de 

incidência e prevalência. Considera-se 
“fator de risco” de um dano toda a 
característica ou circunstância que 

acompanha um aumento de probabilidade 
de ocorrência do fato indesejado, sem que 

o dito fator tenha que intervir 
necessariamente em sua causalidade.

(Rouquayrol & Almeida Filho, In Epidemiologia & Saúde, 
5ª. Ed., 1999) 



Evolução dos Conceitos: Morrer 

“Mais” ou Morrer “Antes”

 Observações de Georgius Agrícola (1494-
1555), livro De Re Metallica (1556):

“Aqueles que desentranham minerais são 
vítimas, pois, de grandes riscos; as 
mulheres que com eles casam estão 
sujeitas a contraírem novas núpcias, 
porque ficam logo viúvas, como 
aconteceu nas minas dos Montes 
Cárpatos que, houve mulheres que 
chegaram a ter sete esposos.”



Evolução dos Conceitos: Morrer 

“Mais” ou Morrer “Antes”

 Primeiros registros: a visão do 

poeta romano Lucrécio (98-55 

aC):

“Não viste nem ouviste como 

morrem em tão pouco tempo, 

quando ainda tinham tanto vida 

pela frente?”

 Morte prematura  “anos 

potenciais de vida perdidos”

(APVP)



Adoecimento dos 

Trabalhadores: 

Evolução dos 

Conceitos e 

Abordagens  





SINDROME DE BURNOUT



SINDROME DE BURNOUT

 SINDROME DO ESGOTAMENTO PROFISSIONAL



SINDROME DE BURNOUT



SINDROME DE BURNOUT

Saúde e orçamentos



Saúde e orçamentos



As más condições de trabalho, a falta de reconhecimento, a 

desorganização dos serviços e a falta de responsabilização podem 

ser causas de burnout.

.



SINDROME DE BURNOUT

 O psicólogo norte-americano Herbert J. 
Freudenberger define a síndrome de 
exaustão como “um estado de 
esgotamento físico e mental cuja causa 
está intimamente ligada à vida 
profissional”.

 A psiquiatra Antónia Frasquilho explica: “A 
síndrome de burnout ou exaustão só afeta 
as profissões que exigem grande 
dedicação, muita responsabilidade e em 
que há necessidade de contato com o 
público”.



Definição

“O Burnout é uma síndrome 
caracterizada pelo esgotamento 
físico, psíquico e emocional, em 
decorrência de trabalho 
estressante e excessivo. É um 
quadro clínico resultante da má 
adaptação do homem ao seu 
trabalho” 

Hudson Hübner França (1987)



Profissionais mais atingidos os 

que trabalham mais 

diretamente com pessoas
 médicos, enfermeiros... 

 professores 

 psicólogos 

 assistentes sociais 

 policiais, bombeiros...

 pacientes 

 alunos 

 clientes 

 usuários, indigentes... 

 presos, criminosos...



Segundo Maslach & Jackson 

(1981) compreende 3 fatores:

 exaustão emocional, 

 desumanização 

(despersonalização) e 

 reduzida realização pessoal no 

trabalho.



Perspectiva Clínica

O Burnout seria resultado de:

 perda de energia pela pretensão 
persistente de um conjunto de 
expectativas inalcançáveis.

 fadiga emocional, física e mental;

 sentimento de impotência e 
inutilidade;

 falta de entusiasmo pelo trabalho e 
pela vida em geral;

 baixa auto-estima

 Um céu de possibilidades e 

um inferno de limitações.



Perspectiva Psicosocial

 O indivíduo sente que não pode 
mais dar de si mesmo 
afetivamente;

 esgotamento de sua energia e de 
seus recursos emocionais;

 desenvolvimento de sentimentos e 
atitudes negativas pelas pessoas 
objeto de seu trabalho;

 tendência a avaliar-se 
negativamente com sentimentos de 
insatisfação pelo seu trabalho



Fatores Determinantes

 Combinação de variáveis: 

 físicas 

 psicológicas 

 sociais 

 organizacionais



Desencadeantes Sócio-

Organizacionais

 disfunção de papel: conflito, 
ambigüidade e sobrecarga; 

 problemas de desenvolvimento na 
carreira: impossibilidade de promoção, 
falta de segurança na posição; 

 clima organizacional negativo; falta de 
participação nas decisões, falta de 
autonomia, excessiva formalização, 
falta de apoio por parte da direção; 

 condições de risco no trabalho; 

 insuficiente nível salarial;



Desencadeantes Sócio-

Organizacionais

 organização em esquema burocrático; 

 “contágio” durante o processo de socialização 

ao novo ambiente de trabalho; 

 mudanças gerando disfunção de papel; 

 dimensões estruturais da organização falta de 

apoio social percebido 

 competição 

 assédio moral no trabalho 

 rápidas e complexas inovações tecnológicas, 

obrigando o profissional a um constante 

aprimoramento



Desencadeantes Ambientais

 Ambiente físico 
 Ruidoso, calor ou frio excessivo, 

iluminação... 

 trabalho noturno 

 exposição a riscos e perigos 

 sobrecarga de trabalho 

 Conteúdo ambiental 
 desempenho de papéis 

 relações interpessoais 

 desenvolvimento da carreira



Desencadeantes nas relações 

interpessoais

 relações com usuários - ou 
companheiros de trabalho -
tensas, conflituosas e 
prolongadas; 

 isolamento, falta de apoio no 
trabalho; 

 excessiva identificação com o 
usuário; 

 conflitos interpessoais com as 
pessoas que atendem ou seus 
familiares.



Facilitadores do Burnout

 Personalidade. Indivíduos: 
 empáticos 

 sensíveis 

 humanos 

 dedicados profissionalmente 

 idealistas 

 altruístas 

 obsessivos 

 entusiastas



Facilitadores Individuais

 sentimento de altruísmo e 

idealismo excessivo; 

 excessiva autocrítica; 

 rigidez; 

 dificuldade em lidar com 

situações ambíguas.



Facilitadores do Burnout

 Indivíduos de padrão de 
personalidade Tipo A: 
 impacientes; 

 de velocidade excessiva; 

 com urgência temporal; 

 esforçados; 

 competitivos; 

 agressivos; 

 de fala e gestos bruscos; 

 muito comprometidos com o trabalho



Variáveis de caráter pessoal que 

podem facilitar ou inibir a síndrome

 Demográficas 

 sexo: 
 masculino - maior pontuação em 

despersonalização 

 s/ diferença significativa para as 
outras dimensões 

 idade: 
 não conclusivo 

 estado civil: 
 menor incidência nos casados



Sintomas Psicossomáticos

 palpitações, 

 cefaléias freqüentes; 

 cansaço crônico; 

 crises de asma; 

 desordens gatrointestinais ou úlceras; 

 dores cervicais; 

 insônias; 

 hipertensão; 

 alergias; 

 diarréias; 

 alterações menstruais.



Desordens Comportamentais

 absenteísmo; 

 aumento de agressividade; 

 isolamento; 

 abuso de álcool e/ou drogas; 

 mudanças bruscas no humor; 

 incapacidade de relaxar; 

 irritabilidade; 

 lapsos de memória; 

 comportamento de alto risco (suicídio, 
jogos perigosos).



Distúrbios Emocionais

 sentimento de alienação; 

 impaciência; 

 ímpetos de abandonar o trabalho; 

 ansiedade; 

 sentimento de solidão; 

 dificuldade de concentração; 

 distanciamento afetivo; 

 decréscimo do rendimento no trabalho; 

 sentimento de impotência; 

 depressão.



Sintomas Defensivos 

 onipotência; 

 negação das emoções; 

 cinismo; 

 ironia; 

 apatia; 

 atenção seletiva; 

 hostilidade; 

 deslocamento de sentimento.



O Burnout não se confunde 

com os seguintes conceitos

 tédio 

 alienação 

 ansiedade 

 insatisfação no trabalho 

 fadiga 

 depressão 

 estresse



Estresse X Burnout

 condições psicofisiológicas diferentes entre 
pessoas que apresentam estresse e as em 
burnout 

 (Lerman, Melamed, Shragin, Kushnir, Rotgotz, 
Shiron & Aronson, 1999; Melamed, Ugarten Shirom, 
Kahana, Lerman, & Froom, 1999; Nakamura, 
Nagase, Yoshida, & Ogino, 1999; Pruessner, 
Hellhammer & Kirschbaum, 1999). 

 distresse 

 mundo do trabalho 

 despersonalização 



Depressão X Burnout

 Em comum: desânimo, disforia.

 Depressivos: maior submissão à 
letargia e sentimento de culpa, 
derrota.

 Burnout: sentimentos de 
desapontamento e tristeza. 
Identificam o trabalho como 
desencadeante.



Decreto nº3048/99

 Regulamentação da Previdência Social 
Anexo II 

 Agentes Patogênicos causadores de 
Doenças Profissionais, conforme 
previsto no Art.20 da Lei nº8.213/91 , 

 Transtornos Mentais e do 
Comportamento relacionado com o 
trabalho 

 (Grupo V da CID-10), no inciso XII : 
 Sensação de Estar Acabado ("Síndrome de 

Burn-Out", "Síndrome do Esgotamento 
Profissional") (Z73.0). 



Resultados do Burnout em 

diferentes categorias profissionais

 Professores – ensino fundamental 

 Professores – ensino universitário 

 Enfermeiros 

 Auxiliares de Enfermagem 

 Médicos

 Psicólogos  

 Agentes Penitenciários 

 Alunos de Medicina  

 4º Ano Medicina 



EXAUSTÃO EMOCIONAL



O SILÊNCIO 

EPIDEMIOLOGICO

BENZENO

AMIANTO

SINDROME DE BURNOUT

TRANSTORNOS MENTAIS 

RELACIONADOS AO 

TRABALHO

NR 32? MPAS ? CID 10 Z.73.0?



SINDROME DE BURNOUT

 A síndrome de exaustão – Burnout tem 
vindo a ser identificada, com frequência 
crescente, nos profissionais de saúde, com 
repercussões significativas na qualidade 
do seu desempenho técnico e da sua 
motivação. Consideramos importante 
saber:

 identificar, 

 intervir 

 e principalmente prevenir o seu 
desenvolvimento, para o que contamos 
com intervenções de reconhecidos 
especialistas”.



PREVENÇÃO  DO BURNOUT

 defender a necessidade de 
“criar estratégias de prevenção, 
mas também terapias de grupo 
e métodos de organização 
eficazes, pois estes facilitam o 
trabalho de equipe que é 
importante no meio hospitalar”.

 “a partilha de 
responsabilidades é importante. 



Suicídio, divórcio, reforma 

antecipada

Suicídio, divórcio, reforma antecipada



EFEITOS DO BURNOUT

 os suicídios representam 38 por 

cento das mortes prematuras 

em clínicos”. 

 “as taxas de divórcio, depressão 

e suicídio são maiores entre os 

médicos” do que em qualquer 

outra profissão.



ESTRESSE OCUPACIONAL

 Estresse ocupacional aumenta no Brasil e no Mundo

 SÃO PAULO – Medo de perder o emprego, ter de cumprir metas, 
ultrapassar a carga horária de trabalho, realizar tarefas repetitivas, não ter 
apoio dos colegas e não ter autonomia são os principais fatores que 
causam estresse entre os profissionais. Segundo pesquisa divulgada pela 
Regus, em dois anos, 58% das empresas no mundo tiveram aumento 
significativo de estresse ocupacional.

 No caso do Brasil, a situação não é diferente, já que os brasileiros estão 
em segundo lugar no ranking de estresse no ambiente de trabalho, 
ficando atrás do Japão e superando países como China, Estados Unidos 
e Alemanha.

 Em relação às horas trabalhadas por semana, o Brasil é líder, já que são 
54 horas, contra a média mundial de 41 horas, de acordo com 
levantamento realizado pela ISMA (International Stress Management 
Association).

 “Esta situação é negativa para as empresas, pois no momento em que 
estão lutando para retomar o crescimento, têm sua gestão e produtividade 
no trabalho afetadas, além de baixos níveis de motivação e conflitos 
internos”, afirmou o vice-presidente da Regus na América Latina, Michael 
Turner.

 Como combater o estresse - Para combater o estresse, é importante 
que as empresas melhorem a qualidade de vida de seus funcionários 
e o seu ambiente de trabalho. Ao reduzir o nível de ansiedade das 
pessoas, é possível manter um equilíbrio saudável na vida 
profissional. 



Fontes de Estresse

 O estresse  nas organizações emerge por:

 Causas internas que têm apenas a ver com o 
indivíduo, enquanto pessoa; são as exigências ou 
as pressões que ele exerce sobre si próprio. 
Exemplos: sentido de responsabilidade, obrigação, 
perfeccionismo, culpabilização, autocriticismo

 Causas externas que têm a ver com as condições a 
que o indivíduo está sujeito; são as exigências ou 
as pressões de que o indivíduo é alvo. Exemplos: 
carga de trabalho, responsabilidade por pessoas ou 
materiais, pressões financeiras, familiares, 
ambientais, etc



Fontes de estresse

 Independentemente das fontes que 
originam o stress no indivíduo, é a forma 
como este a percebe que está 
verdadeiramente na origem do stress. Isto 
é, o que é fonte de stress para um 
indivíduo poderá não ser para outro. Esta 
percepção do indivíduo é influenciada por 
vários fatores, entre os quais se destacam:


 Personalidade;

 Experiências anteriores ao lidar com 
situações iguais ou semelhantes;

 Capacidade para resolver a situação 
percebida.





Enfim...

em cenários de mudança e caos, conquistar a si 

mesmo é o primeiro passo para o resgate das 

virtudes humanas. O processo deve ser de dentro 

para fora, pois através das transformações 

internas é possível enxergarmos o mundo com 

uma outra lente, descobrir novas alternativas, 

ampliar horizontes, e modificar o ambiente ao 

nosso redor.

Menos conflito                                   Mais 

qualidade de vida

Menos estresse                               Melhores 

relacionamentos





Prevenção de burnout

 “Na prevenção do burnout há uma 
relevância fundamental de modelos 
organizacionais que facilitem o 
trabalho em equipe e a partilha de 
responsabilidades.

 Estudos demonstram que o stress é 
tão mau para a saúde como a 
obesidade ou o tabagismo. Nos 
Estados Unidos da América o stress 
tem um custo econômico de 300 mil 
milhões (em faltas, baixas e 
absentismo em geral). “ 



„




































