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 A Síndrome de Burnout, ou síndrome 
do esgotamento profi ssional, nada mais é do 
que o grau máximo do esgotamento mental. É 
como se o corpo e a mente dessem um basta, 
um “não aguento mais”. A Síndrome de Burnout 
decorre de stress prolongado no trabalho, 
principalmente entre trabalhadores que lidam 
com prestação de serviços ao público como 
professores, profi ssionais da segurança pública 
e profi ssionais da saúde.

 Entre as doenças mentais, os transtornos 
depressivos têm uma repercussão importante 
sobre o mundo do trabalho. A Organização 
Mundial da Saúde - OMS, estima que no Brasil 
a prevalência seja de 5,8%, e até 2020 tais 
quadros sejam a principal causa de perdas de 
dia de trabalho ao redor do mundo, sendo a 
depressão o principal motivo do afastamento 
por doenças mentais.  

PARA FUGIR DA SÍNDROME DE BURNOUT

 É importante que sejam estabelecidas 
medidas de promoção da saúde e prevenção 
de doenças através de cuidados para evitar 
o desgaste mental, estimular um estilo de 
vida saudável com atividade física regular, 
alimentação saudável, evitar o tabagismo e não 
ingerir bebidas alcoólicas excessivamente. Além 
disso, e talvez o mais importante é avaliar quanto 
as condições de trabalho estão interferindo em 
sua qualidade de vida e prejudicando sua saúde 
física e mental. 

O QUE VOCÊ PODE FAZER IMEDIATAMENTE 

• Defi na um momento do dia para você 
desconectar completamente da tecnologia

• Não fi que sentado por mais de uma hora. 
Mexa-se!

• Sorria. Leve a vida mais leve e priorize os 
momentos de lazer

• Reduza o consumo de álcool, nicotina e 
cafeína

• Durma bem. Noites de sonos relaxadas são 
remédios para o novo dia

• A qualquer sinal de que você não esteja bem, 
procure ajuda médica imediatamente
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