
  

 
 

 

Dentre os aspectos que mais 
acometem a saúde do trabalhador 
está o estresse oriundo de sua 
dinâmica laboral.  
 
A falta de recursos materiais, o 
apoio técnico inadequado, além de  
pressões advindas das relações  com 
colegas, chefes e clientes podem, 
variável e circunstancialmente, 
intensificar as condições desse 
estresse no exercício da profissão 

comprometendo a produtividade e, 
consequentemente, a saúde física e 
emocional do colaborador. 
 
Quando a pessoa permanece em 
estresse intenso por mais de seis 
meses tendo ultrapassado seus 
limites de resistência e adaptação, 
então ela entra em Burnout 
(esgotamento laboral)   

 

 

Sobre o autor:   

Prof. Chafic Jbeili - Teólogo, psicanalista, terapeuta ayurveda e especialista em práticas 

integrativas tendo orientado direta e indiretamente, ao longo de 15 anos, mais de cem 

mil pessoas na prevenção do estresse e no combate a Síndrome de Burnout por meio de 

seus materiais, conselhos e intervenções integrativas, e dezenas de pessoas já usufruíram 

pessoalmente das suas diversas técnicas naturais para prevenir e combater o estresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

O que é a Síndrome 
de Burnout? 

1 
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NATUREZA DO ESTRESSE 

 

De acordo com Seaward (2009) 
“Estresse é a experiência de uma 
ameaça percebida (real ou 
imaginada) ao bem estar mental, 
físico ou espiritual de alguém, 
resultando em uma série de 
respostas e adaptações 
fisiológicas.”  
 

Lutar ou fugir?  
Em 1914, Walter Cannon, 
fisiologista da Universidade de 
Harvard resumiu muito bem a 
dinâmica da pessoa em estado de 
estresse ao comparar estas duas 
formas de reagir a uma ameaça 
como formas básicas de reação.

RESPOSTA DO ESTRESSE 

 

O corpo sai da sua homeostase, que 

é um estado fisiológico de calma ou 

repouso e passa a um estado 

sistêmico de alerta, ativando o 

sistema nervoso central.   

 Frequência  cardíaca  aumentada;  
 Pressão sangu ínea aumentada  para 

i r r iga r  os  múscu los;  
 Vent i lação  aumentada;  
 Vasodi latação  das  artér ia s ;  
 Gl icose  aumentada por  processos  

metaból icos;  

 Movimentação de  ác ido graxo l iv re  

aumentada como fonte  de  energ ia  

ext ra;  
 Tempo de  coagu lação sangu ínea 

diminu ído;  
 Força  muscu lar  aumentada;  
 Movimento gást r ico  d iminu ído;  
 Fluxo sangu íneo gást r ico  

d iminu ído;  
 Sudorese  aumentada  

etc...

 

TIPOS DE ESTRESSE 

 
  Eustresse: estresse bom. 

Geralmente associado a um 

evento de aspecto positivo, 

como por exemplo: 

promoção de emprego, 

casamento, nascimento do 

filho, aventura etc;  

 

  Neustresse: É um tipo mais 

neutro, quando aciona os 

sentidos, mas logo é 

percebido irrelevante e 

perde força;  

 

  Distresse: estresse ruim, 

pois a percepção identifica 

o evento como sendo 

desfavorável ou negativo 

com sensações cont ínuas 

de medo ou raiva; 

comumente conhecido 

como “estresse”;  

 

  Estresse agudo: intenso, 

porém de curta duração,  

como em um evento 

repentino que causa susto, 

mas logo passa; 

 

  Estresse crônico: ao 

contrário do agudo, o 

evento não precisa ser 

necessariamente intenso, 

porém é duradouro. 

Considera-se crônico 

(chronos = tempo) acima 

de seis meses.
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O estresse é uma reação necessária à sobrevivência, 
mas tem seus limites

contudo, trate de calibrar a percepção e aprimorar suas técnicas 
para lidar com os eventos estressores de forma mais eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTRESSE NO TRABALHO 

 

O estresse ocupacional ou laboral é 

um tipo de estresse relacionado 

especificamente com a função  

(responsabilidades, deveres, 

obrigações etc), ambiente  (se 

insalubre, se perigoso, ameaçador 

ou sem as mínimas condições 

operacionais, higiene, conforto, 

segurança etc) ou a ambiência  

(panelinhas, bullying, sarcasmo, 

revanches, falta de apoio ou falta 

de companheirismo por parte dos 

colegas e chefes)  no local de 

trabalho. 

 Muita responsabilidade com pouca ou nenhuma 

autoridade; 

 Expectativas elevadas; 

 Prazos  e metas impraticáveis ; 

 Treinamento inadequado ou inexistente; 

 Falta de reconhecimento; 

 Tempo insuficiente para realizar tarefas; 

 Incapacidade ou falta de oportunidade para expressar 

dificuldades ou insatisfações; 

 Falta de autonomia; 

 Falta de recursos adequados; 

 Falta de descrições claras sobre tarefas; 

 Assédio moral; 

 Exposição vexaminosa em público 

 etc 

 

 

 

 

Baixo estresse Estresse adequado Muito estresse Burnout 

Fadiga  

Exaustão  Motivado  

Indiferente  
Ansiedade 
Pânico 
Raiva  

Exaustão emocional 
Desistência  

In
te

n
si

d
ad

e
 

Tempo 

Curva de Yerkes-Dodson | Elaboração Chafic Jbeili 
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O QUE O ESTRESSE FAZ NO SEU CORPO? 

 

 CABEÇA: Humor instável, irritabilidade, depressão, tristeza, fadiga 

mental, confusão mental, memória ruim, atenção difusa, insônia, 

ansiedade, alteração na percepção da realidade, propensão a 

AVC. 

 PELE: Acne, alergias, irritação cutânea, coceiras, 

descamação, queda de cabelo. 

 ARTICULAÇÕES E MÚSCULOS: Dores, tensão, redução 

de densidade óssea. 

 CORAÇÃO: Aumento da pressão arterial, alteração 

dos batimentos cardíacos, aumento dos níveis de 

colesterol, propensão a infarto. 

 ESTÔMAGO: Flatulência, cólicas, refluxos, azias, má 

digestão, náuseas. 

 PÂNCREAS: Gatilho para diabetes. 

 INTESTINO: Síndrome do cólon irritável, má absorção de 

nutrientes, diarréia e constipação. 

 SISTEMA REPRODUTIVO: Diminuição da libido, aumento de 

cólicas em mulheres e diminuição da produção de espermas 

nos homens. 

 SISTEMA IMUNOLÓGICO: Diminuição da capacidade de 

defesa do organismo, demora na recuperação da saúde em caso de doenças, 

janela para infecções, inflamações e viroses.  
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DIFERENCIAL SINTOMÁTICO ENTRE ESTRESSE, DEPRESSÃO E BURNOUT 

 

É preciso identificar o maior número de sinais e sintomas específicos de cada 

transtorno para determinar o tratamento mais assertivo para cada caso. Somente 

o médico está apto a realizar diagnóstico de doenças.      

Principais Sinais e Sintomas Estresse Depressão Burnout 

Agressividade (humor irritadiço) 

Alheamento à realidade 

Angústia moderada 

Apatia (indiferente a tudo e a todos) 

Ardores no estômago 

Auto-reprovação 

Baixa auto-confiança 

Baixa auto-estima 

Incapacidade de tomar decisões 

Baixa concentração 

Boca seca 

Cansaço crônico / fadiga 

Crise respiratória ou de asma 

Crises de ansiedade 

Desesperança 

Diminuição da libido 

Distúrbios digestivos 

Distúrbios do sono 

Dores de cabeça 

Enjôos 

Fome descomunal 

Formigamento / Câimbras 

Hipersensibilidade emotiva 

Idéia de morte / suicídio 

Irritação cutânea 

Mãos ou pés frios 

Perda de memória 

Perda do apetite 

Preocupação excessiva 

Sensação de inutilidade 

Sentimento de solidão 

Sentimento de vazio interior 

Sentimentos de culpa 

Sono excessivo 

Sudorese 

Taquicardia 

Tensão muscular 

Tremor 

Tristeza intensa 

Vontade de se isolar 

Hipertensão arterial (pressão alta) 
*Consulte ou aconselhe sempre consultar com o médico 
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COMO A BURNOUT SE DESENVOLVE? 

 

A síndrome de burnout se caracteriza pelo estresse 

crônico vivenciado por profissionais que lidam de 

forma intensa e constante com as dificuldades e 

problemas no trabalho, nas diversas situações de 

atendimento interno (colegas) ou externo (clientes).  

 

A síndrome se efetiva e se estabelece no estágio mais 

avançado do estresse, sendo notada primeiramente 

pelos colegas de trabalho, depois pelas pessoas 

atendidas pelo profissional e, em seu estágio mais 

avançado, pela própria pessoa quando então decide 

buscar ajuda profissional especializada. 

 

Inicia-se com o desânimo e a desmotivação com o 

trabalho e pode culminar em doenças 

psicossomáticas, levando o profissional a faltas 

frequentes, afastamento temporário das funções e 

até à aposentadoria, por invalidez. 

 

ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DA BURNOUT 

 

 

 

 

 

 

 

1º estágio: 
 A vontade em ir ao trabalho fica comprometida, 

 Ausência crescente e gradual de ânimo ou prazer em 

relação às atividades laborais, 

 Surgem dores genéricas e imprecisas nas costas e na 

região do pescoço e coluna, 

 Em geral, o profissional não se sente bem, mas não sabe 

dizer exatamente o que possa ser. 

3º estágio: 
 As habilidades e capacidades ficam comprometidas, 
 Os erros operacionais são mais frequentes, 
 Os lapsos de memória ficam mais frequentes e a atenção fica 

dispersa ou difusa, 
 Doenças psicossomáticas como alergia e picos de pressão 

arterial começam a surgir e a automedicação é observada, 
 Inicia-se ou eleva-se a ingestão de bebidas alcóolicas como 

paliativo para amenizar a angústia e o desprazer vivencial, 
 Despersonalização, ou seja, a pessoa fica indiferente em suas 

relações de trabalho culminando em cinismo e sarcasmo. 2º estágio: 
 As relações com parceiros e colegas de trabalho 

começam a ficarem tensas, perdendo qualidade, 
 Surgem pensamentos neuróticos de perseguição e 

boicote por parte do chefe ou colegas de trabalho, 
fazendo com que a pessoa pense em mudar de setor e 
até de emprego, 

 As faltas começam a ficar frequentes e as licenças 
médicas são recorrentes, 

 Observa-se o absenteísmo, ou seja, a pessoa recusa ou 
resiste participar das decisões em equipe. 

4º estágio: 
 Observa-se alcoolismo ou outros tipos de vícios, 
 Uso recorrente de drogas lícitas e ilícitas, 
 Enfatizam-se os pensamentos de autodestruição e suicídio, 
 A prática laboral fica comprometida e o afastamento do 

trabalho é inevitável. 
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PERFIL MAIS ACOMETIDO PELA BURNOUT 

 

Estudo recente (2017) realizado na Inglaterra pela Sociedade de Fisiologia (Physiological 

Society) confirmou resultados de outros estudos anteriores, como por exemplo, da 

Sociedade Beneficência Portuguesa de São Paulo (2014) onde aponta serem as 

mulheres mais suscetíveis ao estresse do que os homens. 

Homens e mulheres estressam igualmente em termos de rotina diária, porém as 

mulheres têm em seu DNA características nobres que as tornam mais suscetíveis ao 

estresse devido o seu caráter carinhoso de envolvimento afetivo e zelo. 

Seaward (2009) aponta estudo da pesquisadora norte americana Shelly Taylor (2000) e 

colegas, revelando o fator estressante feminino que chamaram de cuide e colabore. 

Além dos agentes estressores de sobrevivência, iguais entre homens e mulheres, as 

mulheres acumulam características intrínsecas à sua natureza carinhosa e de forte apoio 

social, tendo desenvolvido inestimável estratégia de enfrentamento com o objetivo de 

cuidar seja do que for ou de quem for, com todo o seu amor e dedicação. 

Estudo francês também confirmou que as mulheres são as titulares quando o assunto é 

o estresse, tendo identificado as mulheres com personalidade do tipo A 

(Alfa/Dominante) devido sua característica impaciente, agressiva e ágil; e as mulheres 

com personalidade tipo D (Distímica) devido a características de mau humor, 

irritabilidade, pessimismo e negatividade; além de maior vulnerabilidade devido as 

flutuações hormonais e a fatores de relacionamentos.   

Portanto, o perfil de pessoas mais acometido pela Síndrome de Burnout é: 

 Profissionais que lidam com pessoas de forma mais assistencialista, com 

elevado investimento na relação interpessoal: Médicos, enfermeiros, 

psicanalistas, psicólogos, pastores, psicopedagogos, assistentes sociais, 

professores, entre outros;  

 s, dotadas de compaixão. Aquelas que se 

importam e querem dar o melhor de si pelo bem de quem está aos seus 

cuidados;  

 Profissionais em início de carreira, pois tem elevadas expectativas; 

 sexo feminino; 

 solteiros; 

 autoexigentes, perfeccionistas; 

 trabalho como centro da vida. 
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Adquira o treinamento completo COMBATE BURNOUT 

Os prejuízos materiais, profissionais, financeiros, emocionais, de relacionamentos e de saúde causados 

pelo estresse são incalculáveis.  

Estima-se que uma pessoa afetada por estresse crônico chega a perder mais de R$25.000,00 ao longo de 

um a dois anos de tratamento, entre salários perdidos, consultas, medicamentos e tratamentos diversos. 

Quanto você pagaria para aprender a prevenir e a combater o estresse e evitar todos esses prejuízos? E se 

essas técnicas além de evitar prejuízos agregassem ainda mais valor à sua saúde e atuação profissional? 

O que você vai aprender: 

CAPÍTULO 1 | O que é a Burnout 

-Natureza do estresse 

-Resposta do estresse 

-Tipos de estresse 

-Estresse laboral 

-O que o estresse faz com seu corpo 

-Diferencial sintomático entre estresse, depressão e burnout 

-Como a burnout se desenvolve 

-Estágios de desenvolvimento da burnout 

-Perfil mais acometido pela burnout 

 

CAPÍTULO 2 | Prevenção da Burnout 

-A vibração de ondas do estresse 

-O aspecto biofisiológico do estresse 

-O aspecto psicossocial do estresse 

-O aspecto mental do estresse 

-Interrompendo o ciclo do adoecimento por estresse 

-Fortalecimento do corpo e da mente 

 

CAPÍTULO 3 | Tratamento Quântico da Burnout 

-Frequência de ondas cerebrais 

-Frequência de cura quântica 

-Frequência anti-estresse 

-Quantização do corpo 

-Quantização da mente 

-Quantização da água 

-Quantização do alimento 

 

CAPÍTULO 4 | Quatro Tratamentos Integrativos para a Burnout 

-Cinco florais de Bach e um blend especial para burnout 

-Sete pontos meridianos em reflexologia podal anti burnout 

-Três protocolos de auriculoterapia para estresse e burnout 

-Aromaterapia aplicada ao estresse e a burnout 

 

CAPÍTULO 5 | Tratamento Ayurvédico (Terapia Indiana) para Burnout 

-Abhyanga e o óleo medicado para estresse e burnout 

-Dieta dos Doshas: os sabores anti-estresse 

-Dinacharya: A rotina ideal para prevenção e combate ao estresse 

 

É muita dica prática para você prevenir e combater desde o estresse mais suave até o mais crônico. 

 

 ADQUIRA O TREINAMENTO COMPLETO CLICANDO AQUI

SAIBA MAIS 

100% ONLINE 

Clique aqui 

www.chaficjbeili.home.blog 

https://go.hotmart.com/Q15287133P

