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tamento emocional
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afecta principalmente prestadores

Periodicidade: Semanal

Temática:

Classe:

Informação Geral

Dimensão: 4288

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

23250

Página (s): 1/118 a 127

disso exige muito esforço e ener

gia E sabe

muitas vezes só se

lembram de nós quando vão para
casa e não têm lá quem trate deles

de cuidados de saúde como mé

como tinham aqui no hospital Às

dicos e enfermeiros professores
e ainda profissões de ajuda e con

vezes isso acaba por nos entriste

tacto com o público
R

é enfermeiro

da Grande Lisboa

Trabalha fora

numa zona e

num serviço hospitalar aparente
mente calmos com rotinas onde

não existe serviço de urgência e os
cuidados prestados são de apoio a
fisioterapia Como qualquer outro

cer gradualmente porque faz nos
sentir que o esforço não vale a pe
na porque parece que o trabalho
não é reconhecido E depois há os

problemas próprios das organiza
ções Acho sinceramente que ao
fim de cinco anos de profissão
qualquer enfermeiro já fritou E
claro isso reflecte se imenso na

colega de profissão R está sujei

qualidade das relações que man

to a um elevado nível de stress e

temos com os doentes

exigência As relações com os do
ente são muito exigentes Porque
trazem com eles os problemas das

so pode influenciar negativamen
te as relações afectivas no seio da
própria família
Segundo quem se dedica a estu

suas vidas

os seus sofrimentos

e criar uma capa que nos proteja

Além dis

dar os efeitos do stress do trabalho

sobre as pessoas

este

tipo de sentimentos são
transversais a determi

nado tipo de profissão
Esta síndrome tem

sido observado princi
palmente em profissões
de ajuda cujo contacto
interpessoal se reve
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la fundamental Por
os médicos enfermeiros profes
sores assistentes sociais bombei

ros administrativos com funções
de atendimento ao público Ou se
ja pessoas cuja actividade profis

sional é vocacionada para o apoio
permanente e directo na resolu
ção de problemas das pessoas

explica à Focus o psiquiatra Pedro
Afonso

Esta realidade complexa é co
nhecida como burnout Do inglês
burnout significa numa tradução
livre queimar ou seja como se
um circuito eléctrico tivesse dei

ção de Nídia Zózimo

directora

questão

Na comparação entre

profissionais com diferentes esta

xado de funcionar porque a fonte

do Departamento de Formação do
Conselho Regional Sul da Ordem

de alimentação se extinguiu por

dos Médicos foi levado a cabo um

sados demonstraram maior desejo

ter ardido

projecto de sensibilização para a

de abandonar a profissão e maio

síndrome de exaustão burnout em

res problemas de saúde física en
quanto que os solteiros manifesta

Segundo aquele psiquiatra
podemos defini la como uma
reacção emocional crónica carac

terizada pela desmotivação de
sinteresse e um mal estar geral
na relação com o trabalho Este
cansaço emocional progride para
sentimentos de inadequação e fra
casso com quebra do rendimento
laborai conduzindo a um absen

tismo e negligência Apesar de o

algumas capitais de distrito
Alguns dados que serviram de
ponto de partida para a discussão
apontam para que os médicos

têm frequentemente conflituali

No

caso

concreto

dos prestadores de
cuidados de saúde fo

damente no relaciona
mento com a família e

ram apontados alguns
factores como poten

com os amigos
L ocupava na em
presa onde trabalhava
um cargo de chefia
Mulher jovem casada
e com filhos começou
a ressentir se de pro
blemas laborais que não conse

ciadores de burnout

guia resolver No final das contas

todos ficaram a perder L acabou
por decidir largar o trabalho e
passou por dificuldades conjugais
O burnout é actualmente um

dos maiores problemas psicosso
ciais que afecta a sociedade com
contornos conhecidos mas cujas
consequências poderão ser bem

mais graves num futuro próximo

A dimensão que o problema ga
nhou é tal que a União Europeia
traduziu a sua preocupação no re
latório da Agência Europeia para
a Segurança e Saúde no Trabalho
nomeadamente na área da saúde

CLASSE MÉDICA AFECTADA

Em Portugal sob a coordena

Relativamente a uma amostra

titula Stresse Burnout Saúde Físi
ca e Realização em Profissionais

suicídio

nomea

referem

vezes mais do que a população
em geral e ainda que a preva
lência de doenças psiquiátricas é
superior à da população em geral

no trabalho esta situ

vida pessoal

com a instabilidade profissional

de 286 enfermeiros 224 mulheres

assim como a taxa de

ação de desgaste tem

ram maior mal estar relacionado

dade familiar e divorciam se 20

stress ter a sua origem

também reflexos na

dos civis constatou se que os ca

dedicação integral à
medicina e vida adia

da formação insufi
ciente nas relações
interpessoais o défice
de recursos humanos e

riscos emocionais a mudança de
políticas de saúde geradoras de
contradições e incoerências e os
conflitos com papéis familiares e
sociais como refere o relatório fi

nal do projecto levado a cabo pelo
Conselho Regional Sul
A questão do burnout como ele
se reflecte na família e como esta

é afectada é também uma preo
cupação recorrente de quem es
tuda o fenómeno independente
mente da profissão que se exerce
A equipa de Rui Gomes e Susana
Cabanelas do Instituto de Educa

ção e Psicologia da Universidade
do Minho e de Valdemar Macedo
Cristina Pinto e Luzia Ribeiro do
Hospital de Santa Maria Maior

de Barcelos debruçou se sobre a

e 62 homens o trabalho que se in

de Saúde Análise das Diferenças
em Função do Sexo Estado Civil e
Agregado Familiar chama ainda a
atenção para o seguinte
tem
se vindo a defender cada vez mais

a ideia de que a interacção entre
as exigência laborais e familiares
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gues a tese Quando os que Tra
tam Também Sofrem Burnout e
Absentismo em Profissionais de

Saúde

procurou compreender

como o stress no trabalho está re

lacionado com a doença a dimi
nuição da qualidade de serviços
prestados e com um aumento do
absentismo

neste caso

dos en

fermeiros de um hospital central
de Lisboa

De facto os sujeitos que apre
sentam resultados mais elevados
na dimensão exaustão emocional
e mais baixos na dimensão reali

zação pessoal são aqueles cujo ab
sentismo se situa em valores mais

elevados concluiu a psicóloga
No seu trabalho de investigação
refere ainda

Maslach e Jackson

1981 mostraram no seu estudo
que os enfermeiros se sentiam
descontentes

não apenas com

questões materiais como o seu ní
pode exacerbar a pressão natural
neste tipo de profissão
um ou
tro dado a reter acerca da relação
entre a família e o trabalho pren
de se com o pressuposto de que
estas dimensões tendem a funcio
nar de um modo circular e recí

proco pois os problemas laborais
podem repercutir se nas relações
familiares e vice versa
A síndrome de burnout leva ain

da médicos e enfermeiros a de

senvolver sentimentos de alguma
frieza em relação ao sofrimento
dos pacientes tendo subjacente a
exaustão emocional e a incapaci
dade de lidar com algumas reali
dades como a morte
Da autoria de Ana Paula Rodri

vel de remuneração ou a ascensão
na carreira mas também com as

consequências ao nível da assis
tência aos doentes decorrente da

falta perceptível de pessoal ou de
serviços auxiliares de apoio Ao
mesmo tempo a falta de oportuni
dades de aprendizagem e a forte
concorrência para atingir promo

ções eram vistas como fontes de
frustração e descontentamento
significativas

Foi a partir de um artigo publi
cado em 1974 no Journal of Social

Issues por Herbert J Freuden

berger psicólogo

1927 Frank

furt
1999 Nova Iorque
as experiências de quem
lhava em instituições de
que se começou a dar cada

sobre
traba
ajuda
vez
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mais atenção aos fenómenos de
exaustão e à capacidade que as

ra tal explica Christina Maslach
A psicóloga social actualmen

pessoas tinham para lidar com si

te a leccionar na Universidade de

tuações geradoras de stress
O que Freudenberger defen
deu inicialmente foi que traba

Berkeley juntou se a Freudenber

lhar inteiramente na base dum en

ger em 1976 no estudo do burnout
sendo uma das pioneiras do estudo
da síndrome de burnout laboral

tusiasmo juvenil eventualmente

nomeadamente dos profissionais

acabaria por dissipar as energias

que têm de lidar directamente
com pessoas como os profissio

emocionais dos indivíduos

Freu

denberger era um psicanalista que
trabalhava 20 horas por dia com

nais da área da saúde que estão

meios inadequados e com volun

expostos a maiores riscos
E foi precisamente Christina

tários inexperientes conseguin
do muito pouco impacto junto da

primeira vez um método através

Maslach quem desenvolveu pela

população pobre doente e adicta
com a qual trabalhava Ao fim de
algum tempo começou a perder

de um conjunto de questões para
aferir o nível de burnout ou quão

peso tinha uma síndrome gripal

to

perto estão as pessoas desse pon

persistente irritava se com os co
legas e a família e finalmente ficou

seAsemminhas
duas grandes
pesquisasáreas
centram
bur

totalmente exausto pode ler se
na tese que Jorge Amaral Silvé

nout e stress no trabalho indivi

rio apresentou na Universidade do
Minho para obtenção do grau de
mestre em Psicologia Desportiva

O objectivo da sua investigação
concreta era verificar

se haveria

diferenças entre os atletas do atle
tismo natação ciclismo e triatlo
relativamente ao burnout

Os resultados da investigação
demonstraram que

dualização e influência social
fissional dando apoio a desportis

Estou actualmente dedicada a de

tas de várias modalidades

senvolver um modelo conceptual

Muito desportistas desistem
das suas carreiras pois come
çam muito jovens e só trabalham
aquela modalidade Essa espe
cialização demasiado precoce
sem factores de apoio
como os
pais
e temos o caldo propício

do processo de burnout que arti
cule as relações entre as variáveis

ao burnout É o caso da natação

Os nadadores e os ciclistas têm

ou do ténis E aqui

mais burnout que os triatletas

lembro me do caso

Os nadadores têm mais

mo

falta de energia

tativa de ineficácia
desinteresse

de

e

desâni

expec

exaustão
excitabilida

que os triatletas

Os ciclistas têm mais

mo

falta de energia

tativa de ineficácia

resse

e

excitabilidade

desâni

expec
desinte

que os

triatletas
Os atletas do atletismo têm mais

desinteresse

de

e

excitabilida

que os triatletas

sociais e contextuais

como explica a psicóloga na sua
página pessoal da Internet
O DESGASTE NO ENSINO

Os professores pertencem tam

da Martina Hingis
por exemplo
Usando uma es

pécie de metáfo
ra para a fuga de
energia burnout é
como se uma fogueira se fosse

apagando pouco a pouco ou como
se a chama de uma vela se apa
gasse lentamente O conceito im
plica a existência de uma chama
que já foi viva e ardeu com brilho
mas que não consegue arder mais

a não ser que existam recursos pa
Verificamos que as

pessoais

bém a uma classe que exposta
a um grande risco graças à cada
vez maior exigência e às trans

formações sociais ultra rápidas
lida com mais elevados níveis de

stress Em Portugal um em cada

três professores sente que a pro
fissão que desempenha é origem
de stress e um em cada seis está

modalidades indivi

exausto emocionalmente

duais são mais propí

Burnout Stress Profissional e
Ajustamento Emocional em Pro
fessores Portugueses do Ensino
Básico e Secundário da autoria de
Joana Santos Rita Ivone Patrão e
Daniel Sampaio reflecte sobre o
problema e deixa um alerta sobre

cias ao aparecimento

de burnout do que
desportos de conjun
to explica Jorge Sil
vério
Licenciado em Psi

cologia da Saúde

a importância da identificação de

acabou por se dedicar

factores associados aos elevados

também à Psicologia
momento desenvolve

níveis de burnout stress depres
são e ansiedade nos professores
Em termos individuais os pri

a sua actividade pro

meiros sintomas são

do Desporto e

neste

dificul
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dades de concentração irri
tabilidade reacções emocionais
excessivas a acontecimentos co

muns alteração de hábitos perda
de entusiasmo falta de criativi

dade no trabalho perda de con
trolo na sala de aula insatisfação

profissional entre outros A longo
prazo devem ser considerados
depressão ansiedade consumo
excessivo de álcool tabaco e ou

tras substâncias incluindo me
dicamentos psicotrópicos maior
probabilidade de aparecimento de
determinadas doenças hiperten
são úlcera gástrica absentismo e

até intenção de abandono da pro

sobre a incidência de burnout em

professores os salários a preca
riedade das condições de traba
lho muitas turmas com excesso de

alunos o comportamento destes
as avaliações e as relações com os
educadores são algumas das prin
cipais causa de burnout

O problema foi quando chega

fissão Importa também referir os

ram as avaliações

efeitos para a instituição escolar
que se reflectem na baixa quali

discurso pouco claro próprio de

dade educacional na influência

indesejável no desempenho dos
alunos e na falta de eficiência
explica Joana Rita uma das auto
ras

Ainda de acordo com o resulta

do de outras investigações feitas

conta M num

quem é agora uma sombra do que
já foi Professora cheia de energia
e muito envolvida não conseguiu
lidar bem com as implicações de
ter de avaliar os colegas princi
palmente os mais velhos e com
mais experiência Primeiro foi não
saber muito bem os contornos da

quilo que a avaliação implicava
depois foram os olhares de quem
se achava mais em posição de ava
liar do que ser avaliado Começou
a ser olhada de lado e as relações
humanas deterioraram se signifi
cativamente

Comecei a sentir me cada vez

mais desmotivada na relação até
com os alunos com quem sempre
mantive uma grande proximida

de e em casa as coisas começaram
a não correr bem apaguei me
simplesmente

M

está actual

mente em tratamento

É importante também distinguir
entre stress e burnout porque não
são a mesma realidade Situações de
stress envolvem excessos e podem
ser situações pontuais O burnout

pode implicar a exposição a situa
ções de stress prolongado mas im

plica uma situação de falta de algo
de vazio emocional e falta de utili

dade para o papel que se cumpre
O Centro de Psicologia da Fa

culdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade do
Porto coordenado pela professo
ra Marianne Lacomblez tem um

grupo de investigadores Grupo
de Saúde e Reabilitação que in
vestiga a área do burnout no

meadamente a identificação dos
factores protectores e factores
de vulnerabilidade ao burnout e

stress ocupacional

Focus
04052011

Periodicidade: Semanal

Temática:

Sociedade

Classe:

Informação Geral

Dimensão: 4288

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

23250

Página (s): 1/118 a 127

S/Cor

Focus
04052011

Periodicidade: Semanal

Temática:

Sociedade

Classe:

Informação Geral

Dimensão: 4288

Âmbito:

Nacional

Imagem:

Tiragem:

23250

Página (s): 1/118 a 127

S/Cor

Ricardo Vasconcelos do refe
rido grupo chama a atenção para
um factor muito importante que é
a evolução ou a aparente ausên
cia dela no fenómeno

A sequência de fases referida
não se verifica em todos os casos

Longe disso até As pessoas têm
formas muito diversas de reagir
à adversidade Temos contactado

com inúmeras situações em que as
pessoas se aguentam sem qual
quer sintoma aparente de des
gaste até que de um dia para o
outro quebram vão do 8 ao 80
de repente e depois é muito difícil
tirá las de lá

OS SUICÍDIOS NA FRANCE TELECOM
É o mais recente caso de suicí

dio na principal empresa de tele
comunicações francesa Um tra
balhador saiu do escritório e em

pleno parque de estacionamento

da agência de Márignac em Bor
déus lançou fogo sobre si próprio
Sabe se agora que pelas infor

mações dadas por um delegado
sindical à agência France Press
o trabalhador tinha sido obrigado

30 mil funcionários encerrando

a mudar de local de trabalho mais

do que uma vez tendo inclusiva

do ano seguinte 32 funcionários
suicidaram se parte deles no pró

mente vendido a casa

prio local de trabalho

Ainda de acordo com fontes

sindicais citadas pelo jornal i
este suicídio

um terço das sedes em França
Entre Janeiro de 2008 e o final

Em 2010

registaram se 27 suicídios e 16
tentativas frustradas

e todos os outros

Também uma outra grande em

já registados desde Janeiro de

presa francesa a Renault tem co

2008 ficam a dever se ao perío

nhecido casos de suicídio que es

do Lombard

tão a ser estudados

Didier Lombard foi

director geral da France Telecom

entre 2005 e 2010 altura em que
cedeu a direcção a Stéphane Ri
chard

EMPREGO

DESEMPREGO E SAÚDE MENTAL

A saúde mental de quem tem um

Foi neste período e de acordo
com uma reportagem da Vanity

trabalho com um salário baixo in

Fair francesa que se deu uma es

tão má ou pior do que a dos de

pécie de assédio aos trabalhado
res com transferências forçadas e

sempregados Foi esta a conclusão
a que chegaram Dunlop e Tanja

arbitrárias sendo o objectivo final
a saída de cerca de 22 mil traba

Mletzko da Universidade Nacio
nal da Austrália em Melbourne

lhadores Nesse período a opera
dora francesa mandou para casa

O mesmo trabalho agora publica
do no British Journal of Psychia

certo ou muito stressante pode ser
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íry salienta ainda que o papel do
homem enquanto chefe de família
e principal fonte de rendimento do
lar está em causa devido ao núme

ro crescente de despedimentos A
investigação descobriu também
que a saúde mental dos desempre
gados melhorava quando conse
guiam emprego voltando a piorar
se o novo emprego não fosse satis
fatório
Os dados foram recolhidos du

rante um ano junto de sete mil aus
tralianos e chamam especial aten

ção para a qualidade psicossocial
do trabalho na satisfação e saúde
mental dos trabalhadores
Paula Maria Simões
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