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SÍNDROME DE BURNOUT 

(Síndrome da Exaustão Emocional)

Burnout é uma síndrome psicológica
caracterizada por exaustão emocional, 
despersonalização e um reduzida
realização pessoal no trabalho do dia a 
dia
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Exaustão emocional...

SÍNDROME DE BURNOUT 

(Síndrome da Exaustão Emocional)

▪ Sensação de estar sobrecarregado, no 
limite do esgotamento dos recursos 
emocionais e físicos.

▪ Espécie de estafa mental/emocional, 
como se estivesse sendo “drenada a 
energia interna” 



Despersonalização...

SÍNDROME DE BURNOUT 

(Síndrome da Exaustão Emocional)

▪ Endurecimento afetivo, ‘coisificação’ da 
relação

▪ Atitudes negativas, cínicas, hostis e 
sentimentos distantes em relação aos 
outros (o outro como um objeto)

▪ Sensação de ser um “observador externo 
da própria vida”



SÍNDROME DE BURNOUT 

(Síndrome da Exaustão Emocional)

▪ A redução da realização pessoal/carreira
▪ Autoavaliação negativa;
▪ Sentimento de incompetência e 

ineficiência no trabalho diário
▪ Baixa produtividade.

Redução da realização pessoal no trabalho



O trabalho é dimensão da 

vida.

(função social, econômica e psicológica do 

trabalho).

Referência à 

sobrevivência e 

integridade pessoal

O ponto de 
partida…



O trabalho, além de esforços 
físicos, promove a mobilização 
de processos subjetivos –
intelectuais, volitivos,  
humorais, afetivos. 

A saúde como uma 
condição de trabalho...

O ponto de 
partida…



Todo trabalho é realizado sob 

determinadas condições e

exigências e, portanto, contém 

riscos...

O papel ofensivo 

ou protetivo do 

trabalho...

O ponto de 
partida…



CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS

Matriz de 
análise
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CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS

Sistemas adaptativos e preventivos
Baixo repertório socioemocional e de 

imunidade biopsicológica 

Sistemas insalubres, assediadores, 
degradados e restrições individuais de 

enfrentamento
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MATRIZ DE ANÁLISE



Fatores de proteção
Respostas protetivas

Fatores de risco
Respostas reativas
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CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS

Sistemas adaptativos e preventivos
Baixo repertório socioemocional e de 

imunidade biopsicológica 

Sistemas insalubres, assediadores, 
degradados e restrições individuais de 
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MATRIZ DE ANÁLISE

Comprometimento da 
Saúde/Integridade

Vulnerabilidade

Manutenção da Saúde
Resiliência

Doenças Ocupacionais
Acidentes de trabalho



Custo humano

Saúde Saúde 

Neurocognitiva Humoral-Afetiva

Custo HumanoCusto Humano

Física

DimensõesDimensões

Integridade PessoalIntegridade Pessoal Segurança Segurança 

Custo
Humano e 
Síndrome de 
Burnout



a) Transtornos do estado de ânimo e de afeto, 

b) Transtornos de ansiedade;

c) Transtornos de estresse e do estresse pós-traumático (TEPT);

d) Transtorno da exaustão emocional (Síndrome de burnout)

e) Transtornos cognitivos e demenciais;

f) Comportamento adicto e abusador de substâncias psicoativas. 

g) Psicoses

Principais tipos de TRANSTORNOS DA SAÚDE MENTAL 

associados ao trabalho, profissão ou ocupação:



REPERCUSSÕES DA SB NAS INSTITUIÇÕES

❑ Absenteísmo e presenteísmo;

❑ Eficiência, eficácia e efetividade comprometidos;

❑ Baixa responsividade;

❑ Desempenho e produtividade;

❑ Alta prevalência de distúrbios músculo-esqueléticos e transtornos mentais;

❑ Sindrome da impotência - dificuldade em mudar ou perceber a necessidade
de mudar;

❑ Síndrome da dependência - redução da margem de ação em praticamente
todos os níveis hierárquicos;

❑ Estressores organizacionais misturados com estresse/fadigamento pessoal.



Sintomas clínicos ...

SB

Reações fisiológicas e 

psicológicas

Reatividade fisiológica

Mudanças no apetite

Distúrbios do sono

Labilidade emocional

Alterações de humor

Inapetência social

Burnout



Sintomas clínicos

Interações pobres...
Comunicações 

deficientes...

Inabilidade para 

agir/reagir...

SB e ambiente de trabalho

Pode piorar?

Ciclos de provocações...

Reações hostis...cínicas

Comorbidades clinicas...
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Tratamento... 



Síndrome de 
Burnout

Prevenção... 
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