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BURNOUT
Uma nova forma
de ver e gerir
as “doenças”…

Neste texto vamos usar muitas aspas. Vamos pensar sobre palavras e associações de
palavras para rever o que são afinal as doenças e o seu tratamento. O conceito chave
desta reflexão é o “burnout”, que foi recentemente anunciado como uma nova doença
pela Organização Mundial da Saúde e mais recentemente anunciado como uma
condição clínica (que não é uma doença) pela mesma organização.

A “exaustão
emocional”
é uma das principais
componentes da
síndrome de burnout.
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Um estudo publicado em 2017 ac (antes da COVID), encomendado pela Ordem dos
Médicos a uma equipa de investigadores da Universidade de Lisboa, reportou
resultados alarmantes: 66% dos médicos que participaram no estudo manifestam um
nível elevado de “exaustão emocional”. Este estudo da era pré-COVID-19 (como seriam
os resultados hoje?) foi amplamente discutido na comunicação social.

O tema do estudo era o “Burnout na Classe Médica em Portugal”. O debate que
provocou na comunicação social deu um importante contributo para familiarizar a
opinião pública com este anglicismo, já amplamente adotado na língua portuguesa
corrente. A palavra “burnout” é hoje utilizada por todos para designar alguém que está
deprimido ou, mais genericamente, para justificar comportamentos estranhos. Diz-se
que essa pessoa está em burnout…

1)

sentimentos de falta de energia ou
de exaustão emocional;

2)

desinvestimento mental e emocional
na esfera profissional e sentimentos
negativos ou cinismo relacionados
com o trabalho;

3)

diminuição da realização profissional.
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Mas afinal o que é o burnout? A Infopédia, o dicionário online da Porto Editora, define
“burnout” como um “esgotamento físico e mental causado por excesso de trabalho ou
por stress decorrente da atividade profissional”. Esta definição está alinhada com a que
encontramos em fontes técnicas como a Classificação Internacional das Doenças, que,
na sua versão mais recente, classifica o “burnout” como uma síndrome que resulta de
stress profissional crónico que não foi bem gerido e é caracterizado por três
componentes:

No parágrafo anterior aparecem 3 conceitos sublinhados que queremos
desenvolver. Refletir sobre o burnout e sobre estes conceitos permite-nos
rever o que é saúde, a doença e o tratamento das doenças.
Em primeiro lugar, a palavra “síndrome” é derivada do grego (syndromé = reunião,
concurso), que em saúde se traduz por estado mórbido (relativo a doença)
determinado por um conjunto de sinais e sintomas clínicos. Ou seja, quem está em
burnout pode sofrer várias perturbações na sua saúde física (debilita o sistema
imunitário e aumenta a suscetibilidade a várias doenças), na sua saúde mental (e.g.,
depressão, irritabilidade, perturbações de sono, …) e no seu bem-estar geral
(associa-se frequentemente a dores de cabeça e musculares).

O burnout afeta gravemente a vida profissional, familiar e pessoal
de quem está a passar por esta condição.
A síndrome de burnout resulta de stress
profissional crónico… esta causa inespecífica será
uma boa razão para declarar que o burnout, afinal,
não é doença. Por várias razões, incluindo razões
económicas e políticas, a Organização Mundial da
Saúde recuou depois de ter anunciado com
estrondo que o burnout seria incluído como
doença na revisão da Classificação Internacional
das Doenças que entra em vigor em 2022. As
dúvidas relativamente ao burnout poder ser
classificado como uma doença convivem com a
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certeza que o burnout é uma das principais
causas de depressão, a doença que se destaca
como primeira causa de incapacidade na Europa.
Neste contexto, persiste uma pergunta muito
importante: Como se previne e como se trata
esta “síndrome” ou “condição clínica” que não
é doença, mas é causa de doenças e de
incapacidade? “Gerido”, a terceira palavra
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sublinhada mais acima, deixa uma pista para
responder a esta questão: prevenir e tratar o burnout consiste em “gerir” melhor o
stress profissional crónico que não foi bem gerido.
Chegados a este ponto é evidente que o burnout desafia várias conceções técnicas e
comuns de “doença” e de “tratamento”. Relativamente a doença, note-se, por exemplo,
que escrevemos “estar em burnout” ou “estar a passar por esta condição”. No caso do
burnout não dizemos que a pessoa é doente, mas que está num estado clinicamente
significativo. Esta pequena diferença nas palavras implica uma grande mudança na
conceção técnica de “doença”. E não se aplica apenas ao burnout, mas à generalidade
das doenças. E seria bom para todos que esta mudança no modo de ver as doenças
chegasse ao senso comum. Se aceitarmos que as pessoas não são doentes, que as
pessoas não são as suas doenças, mas que as pessoas estão doentes, teremos melhores
condições para tratar as doenças, incluindo as doenças crónicas. E reduzimos o
sofrimento de quem está doente.
E o tratamento? No caso do burnout, o tratamento consiste em gerir o stress
profissional crónico. A Organização Mundial da Saúde não exclui os médicos e o
sistema de saúde do tratamento (da gestão) do burnout – até porque, como fica
evidente no estudo da Ordem dos Médicos antes citado, os médicos bem precisam de
aplicar esta gestão a si próprios. Mas fica também claro que gerir o burnout de modo a
prevenir e a tratar esta “condição” não depende só dos médicos – nem os médicos têm
o papel principal nesta tarefa. Esta tarefa é de todos. Gerir, neste caso, aplica-se a cada
um de nós que deve empenhar-se ativamente na gestão da sua vida profissional. No
burnout gerir aplica-se também às organizações onde trabalhamos e aos seus
dirigentes, que devem ser formados para gerir melhor. Gerir o burnout é também uma
tarefa dos influenciadores sociais que devem disseminar esta nova conceção de saúde
e de doença. Por fim, esta tarefa é dos políticos, que devem governar considerando
estas mudanças que já estavam em curso na era antes da COVID e cujo curso se
intensificará na era COVID.
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