
Afinal a OMS não acha que
o burnout seja doença mas
quer mai§ §aéde no trabalho

Síndrome



Burnout não é doença mas OMS
quer locais de trabalho saudáveis
Burnout pode provocar várias doenças e problemas de saúde, como ansiedade, depressão, patologias
cardiovasculares. Estudos apontam para elevada prevalência em médicos, enfermeiros e professores

A OMS está a definir linhas de orientação para a organização de locais de trabalho saudáveis
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(OMS) trouxe para a ribalta o proble-
ma do burnout (exaustão laborai
extrema), ao dar-lhe relevo durante
o anúncio da aprovação da ll. a revi-
são da sua lista de doenças e proble-
mas de saúde. Foi na semana passada,
no final da assembleia da OMS, e os

media apressaram-se a anunciar, com

estrépito, que o burnout já era consi-
derado uma doença.

Afinal não é. É um "fenómeno rela-
cionado com o trabalho" e só com o

trabalho, esclareceu a organização
das Nações Unidas, sublinhando que
os media não compreenderam a men-

sagem transmitida no final da assem-
bleia que aprovou a nova Internatio-
nal Statistical Classification of Disea-

ses and Related Health Problems
(ICD-11). Foi um "mal-entendido que
conduziu a uma informação incorrec-
ta divulgada pelos media", precisou
por escrito ao PÚBLICO o porta-voz
da OMS Tarik Jasarevic.

Na nova classificação de doenças e

problemas de saúde que serve de
referência a nível mundial e que
entrará em vigor em Janeiro de 2022,
o complexo fenómeno que alguns
traduzem como "queimar até à exaus-
tão" surge mais pormenorizado no
capítulo dos "Factores que influen-
ciam o estado de saúde ou o contacto
com serviços de saúde" . Aí é definido

como "uma síndrome" que "resulta
de stress crónico no local de trabalho

que não foi gerido com sucesso". E
inclui três dimensões: falta de energia
ou exaustão, distanciamento mental,
negativismo ou cinismo em relação
ao trabalho, e, por último, decrésci-
mo da realização profissional e da

produtividade.
A diferença em relação à classifica-

ção anterior (na ICD-10 o burnout\k
aparecia descrito como "exaustão
vital") é que agora a definição é "mais

pormenorizada", especifica a OMS no
comunicado que emitiu para desfazer
o mal-entendido. Mas a organização
está de tal forma preocupada com a
dimensão que o fenómeno está a

tomar que anunciou que tem em cur-



so a definição de linhas de orientação

(guidelines) para a organização de
locais de trabalho saudáveis.

"Não fazia sentido criar mais uma
doença", reage o psiquiatra Pedro
Afonso, que há muitos anos estuda a
forma como o burnout afecta os

médicos, uma das profissões mais
vulneráveis. "Este é um processo
desadaptativo que, se não for trata-
do, pode culminar em várias doen-

ças e problemas de saúde, como
perturbações de ansiedade, doenças
cardiovasculares, depressão, hiper-
tensão, alterações do sono", sinteti-
za o professor da Faculdade de Medi-
cina de Lisboa.

O que se pode dizer com proprie-
dade é que "o trabalho pode deixar
as pessoas doentes", admite o médi-

co, para quem a vantagem desta con-
fusão originada pelo anúncio da OMS
é a de se ter posto "as pessoas a falar
de um problema que tem sido abor-
dado com pouca frequência e de for-
ma superficial".

Nos últimos anos, têm-se multipli-
cado os estudos sobre burnout em
Portugal. Em 2018, a associação de
consumidores Deco avançava que
três em cada dez pessoas estarão em
risco de desenvolver esta síndrome
(ouviu 1146 indivíduos). Dois anos

antes, a Associação Portuguesa de

Psicologia e Saúde Ocupacional indi-
cava que 13,7% das pessoas activas no

país estavam em burnout.
Outros estudos com amostras

maiores de profissões específicas con-
duziram a resultados alarmantes.
Numa investigação pedida pela
Fenprof, a Universidade Nova de Lis-
boa concluiu que 60% dos cerca de 15

mil professores inquiridos sofriam de
exaustão emocional e quatro em dez
exibiam reduzidos índices de realiza-

ção profissional.
E, num estudo na classe médica

divulgado no ano passado, dois terços
dos clínicos ouvidos estavam em ele-

vado nível de exaustão emocional. Já

um trabalho da Universidade do
Minho e da Ordem dos Enfermeiros
revelou que um quinto dos 2302 pro-
fissionais inquiridos evidenciavam
sintomas de exaustão física e emocio-
nal.

João Marôco, do Instituto Superior
de Psicologia Aplicada, que coorde-
nou há anos um estudo sobre burnout
em profissionais de saúde e outro em
estudantes universitários, acredita

que "hoje as pessoas estão mais aten-
tas"^ se nos estudantes universitá-
rios as consequências deste estado
extremo podem levar à desistência
dos cursos, nas chamadas "profissões
de ajuda", como na saúde, os efeitos

podem ser mais graves, devido à des-

crença na utilidade do trabalho e ao

stress crónico, que pode culminar no
erro médico. Além disso, diz, o bur-
nout é um preditor do absentismo.

E aqui entramos noutra área, a da
economia. "Este fenómeno afecta
não só a saúde das pessoas, mas tam-
bém a competitividade das empresas.
Há mais erros, mais rotação de traba-
lhadores e de talento, o que resulta
em perda de competitividade", enfa-
tiza o bastonário da Ordem dos Psicó-

logos, Francisco Miranda Rodrigues,
que tem tentado, sem sucesso, con-
vencer os responsáveis políticos e os

parceiros sociais da necessidade de

alterações nas leis da higiene e segu-
rança no trabalho.

acampos@publico.pt

Chefes devem expressar gratidão

Estratégias de prevenção do burnout

Há
formas de evitar o

burnout? Claro. Para

começar, os trabalhadores
podem adoptar estratégias

que os ajudem a lidar com este
risco. Há uma regra de ouro: o

trabalho não deve ser
entendido como "a única fonte
de gratificação", sublinha o

psiquiatra Pedro Afonso, que
frisa que é fulcral que as

pessoas tenham "expectativas
realistas" em relação à

profissão. Não devem aceitar

cargas horárias excessivas, têm
de garantir uma boa conciliação
entre a vida profissional e a vida
familiar, e tentar fazer, pelo
menos, três períodos de férias
ao longo do ano, diz o

psiquiatra. Outras regras
sagradas passam pelo respeito

pelos períodos de descanso e

pela recusa de levar trabalho

para casa, a que se acrescenta
a partilha dos problemas
profissionais com os pares
(colegas).

Já os responsáveis e líderes
das empresas devem cuidar das

condições de trabalho, como o

ruído, a temperatura e

iluminação. Depois, das

questões organizacionais, como
delegar competências e

responsabilidades.
Pedro Afonso recomenda que

expressem gratidão com
frequência e reconheçam
reiteradamente o esforço e o
trabalho de quem lideram.

Outra estratégia a reter: o
trabalho deve ser planeado e as

responsabilidades divididas.


