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Como tratar o desgaste  
emocional causado  

pela dor do outro
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E
m artigo de revisão de 
Alexandrina Meleiro, foram 
apresentados dados sobre 
suicídios entre médicos e 
estudantes de medicina. 
A análise traz referências 

científicas que relacionam a atitude 
ao perfil “fechado” do médico e à 
dificuldade para manifestar emoções. 
O estudo é de 1998, mas desde o 
início do século XX já se fala da alta 
carga emocional que pesa sobre os 
profissionais de saúde.

“O sofrimento que sentem pode 
derivar tanto do meio de trabalho 
que, na maioria das vezes, envolve um 
ambiente inóspito e limitante (o que vem 
sendo nomeado por Burnout), como do 
contato e da relação com os pacientes”, 
explica Cláudia Vidigal, Mestre em 
Psicologia Clínica pelo Instituto de 
Psicologia da Universidade de São 
Paulo (USP).

Além do Burnout, outro fenômeno 
que surgiu e é objeto de atenção é o 
chamado Fadiga por Compaixão 
(FPC). Para Kennyston Lago, Doutor 
em Psicologia do Trabalho pela 
Universidade de Brasília (UnB), esse 

já é o maior risco entre os vários tipos 
de adoecimento psicológico entre os 
que trabalham na assistência.

Autor do l ivro “Fadiga por 
Compaixão: o sofrimento dos pro-
fissionais em saúde”, Lago entrevistou 
28 pessoas, sendo 14 médicos e 14 da 
equipe de enfermagem. Todos de 
uma unidade de saúde pública em 
Brasília, em 2013. “O trabalho do 
profissional de saúde, de forma básica, é 
aliviar a dor do outro. Para isso, precisa 
entendê-la, e a única forma é por meio 
da empatia”, diz. 

De acordo com o psicólogo, a pri-
meira consequência da FPC é o 
distanciamento emocional que ela 
provoca. Transformar pessoas em 
“coisas” é a solução encontrada pelo 
profissional, que dessa forma não sofre 
com a dor do paciente, rompendo 
com o processo de empatia.

“É o que a gente chama de desper-
sonalizar. O indivíduo transforma o 
atendimento em um número de pron-
tuário ou de leito, e isso não resolve o 
problema e piora a qualidade do trabalho. 
É preciso vínculo empático para ser um 
bom profissional de saúde”.

No outro extremo, compreender a 
dor do outro causa desgaste emocional, 
pois essa é a forma como o organismo 
está naturalmente programado para 
reagir. “São dois lados da moeda. 
Não há como separar as duas coisas”, 
pondera Lago.

Cláudia Vidigal explica que é esse 
paradoxo que desencadeia o sofrimento. 
“Os aspectos subjetivos dos pacientes 
e seus desdobramentos (agressividade 
ou afetuosidade, por exemplo) existem 
e uma hora vêm à tona e invadem a 
relação, e os profissionais não sabem 
o que fazer. Acabam ou se envolvendo 
demais ou de menos”.

Ela não considera a Fadiga por 
Compaixão uma nova síndrome, 
e sim apenas um nome que surgiu 
para caracterizar o sofrimento físico e 
mental que existe nos profissionais que 
trabalham com assistência à saúde. 
“Apesar de não concordar, acho que 
essa nomeação torna mais possível a 
divulgação e a conscientização, e alerta 
à população de que os profissionais da 
saúde não são eximidos do sofrimento 
e que é importante que eles busquem e 
recebam cuidados”.

Satisfação por compaixão
Neurocientistas do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino 

(IDOR), estudam desde 2006 como o cérebro humano 
reage aos sentimentos de ternura e apego emocional e 
aos valores, como moral e altruísmo. Os voluntários 
contam experiências e respondem a questões, enquanto 
os pesquisadores observam o comportamento do cérebro 
por meio de ressonância magnética. Em 2006, o estudo 
mostrou que o ato de doar ativa o mesmo sistema de 
recompensa que ganhar dinheiro, por exemplo.

Da mesma forma, os valores e sentimentos de ternura 
ativam áreas do cérebro relacionadas a felicidade. 
Kennyston Lago, faz uma analogia com profissionais  

que trabalham na saúde: “Pude constatar  que as profissões 
ligadas a áreas da assistência são as mais desgastantes, porém 
são as que mais dão prazer. Quando um médico salva a vida 
de um paciente, ele se sente um super-homem. Esse prazer é 
muito grande porque o esforço é muito grande”.

O doutor em Psicologia afirma que, para o desgaste 
valer a pena, a sensação de prazer deve ser igualmente 
proporcional. “A Fadiga da Compaixão acontece quando 
não se consegue criar uma estratégia que faz o desgaste valer 
a pena, ou o trabalho está estruturado de uma forma que 
não permita que o profissional faça isso”. 

A fadiga não é algo que acontece de repente, é um 
processo de repetição que acontece no dia a dia até o 
ponto que não se tem mais energia.
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E s t r at é gi a s  
PE s s o a is

E s t r at é gi a s  
P rof is sion a is

E s t r at é gi a s  
org a ni z a cion a is

Identificar e entender os 
problemas que o afligem

Realizar regularmente supervisão profissional com um 
colega experiente, para analisar os atendimentos e dar 
orientação sem constrangimento ou qualquer censura

Desenvolver um ambiente 
de trabalho o mais 
confortável possível

Atingir um equilíbrio 
adequado entre vida 

profissional e vida pessoal
Engajar-se em práticas apropriadas de autocuidado

Assegurar uma cultura de 
apoio e respeito no local de 

trabalho que se relacione com 
colaboradores e pacientes

Realização de  
psicoterapia pessoal

Desenvolvimento e manutenção  
de redes profissionais

Identificar as atividades  
que dão prazer Ter uma tolerância realista ao fracasso

Atender às necessidades  
espirituais Estar ciente do trabalho e dos objetivos pessoais

Tratamento e prevenção 
Cada indivíduo tem um jeito de enfrentar esse des-

gaste, e a maioria desenvolve métodos próprios para 
isso. Poucas organizações têm estratégias específicas 
para lidar com o desafio.

As duas principais abordagens de enfrentamento incluem 
a ação direta, em que as pessoas tentam mudar o que 
podem; e a indireta, em que aceita e se adapta ao que 
não se pode controlar. As intervenções sugeridas podem 
ser agrupadas em três categorias: pessoais, profissionais 
e organizacionais, como detalhado no quadro 1.
É importante ressaltar que o fato de um profissional 
receber ajuda deve ser visto como normal por colegas  

 
 

e pela organização como um todo. Por isso, Cláu-
dia defende que sejam criados espaços específicos de 
atenção em que se estimule o “desabafo” sem qual-
quer indício de julgamento ou de punição por parte 
do interlocutor. “A necessidade de intervenção para a FPC 
não deve ser vista como um déficit ou fraqueza”, pontua. 

Alguns estudos fornecem sugestões para enfrenta-
mento dos sintomas da fadiga por compaixão e bur-
nout. Além disso, há uma ferramenta em português 
chamada ProQOL desenvolvida por pesquisadores 
norte-americanos que auxilia a identificar sinais de fa-
diga ou estresse no trabalho (http://bit.ly/ProQOL).


