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O Francisco tem 32 anos e acabou o internato de Medicina Geral e Familiar no ano

passado.  Foi  colocado numa unidade de saúde com recursos  humanos e materiais

escassos. Tem dificuldade em gerir o volume de consultas abertas que lhe são pedidas

diariamente. Também realiza consultas a pacientes sem médico, tem muita dificuldade

em garantir o acompanhamento pelo grande número de pacientes e muitas consultas

são ocupadas com questões "burocráticas" complexas. Ficou colocado a 50 km de casa,

os  colegas  são  muito  mais  velhos  e  perto  da  reforma.  Sente-se  cada  vez  mais

desmotivado,  sente que não consegue fazer a diferença,  já não tem vontade de ir

trabalhar e sente cada vez mais dificuldade em empatizar com os pacientes.

O  stress laboral tem  sido  muito  debatido,  sendo  um  problema  de  saúde

ocupacional cada vez mais reportado entre os profissionais de saúde, assumindo por

isso grande relevância.  Tal  como podemos constatar,  uma deficiente saúde mental

pode comprometer a qualidade de vida e o desempenho profissional do Francisco. O

stress laboral diz respeito aos efeitos físicos e psicológicos nocivos do trabalho. Existem

múltiplos fatores que contribuem para situações indutoras de  stress emocional nos

profissionais  de  saúde.  Analisemos  estes  fatores,  juntamente  com  algumas

considerações éticas, realizando um paralelismo com o caso descrito.

1) Exposição constante ao sofrimento, à doença e à morte

Se  por  um lado,  exercer  Medicina  se  pode  refletir  em gratificação  e  realização

intelectual  e  emocional,  por  outro,  a  prática  clínica  envolve  por  si  só  a  constante

resolução  de  dilemas  éticos  e  mesmo  danos  morais.  O  facto  de  o  Francisco



acompanhar muitos utentes sem médico aumenta a complexidade da sua consulta e

dificulta  a  gestão  de  múltiplos  problemas  com  escassos  recursos,  tornando  difícil

corresponder à expectativa colocada no próprio face à exigência das tarefas solicitadas

e do utente por não conseguir ver os seus problemas solucionados.

2) Relações complexas com o utente ou membros da sua família

À semelhança do ponto acima explorado, a expectativa do utente e da sua família

para com o seu Médico de Família  pode causar  relações tensas,  com muito  stress

emocional envolvido. Os utentes e as suas famílias querem certezas e garantias, o que

vai  contra  a  incerteza  da  prática  da  Medicina  Geral  e  Familiar  e  as  limitações  do

conhecimento médico e dos sistemas de saúde.

3) Relações interpessoais tensas e hierárquicas nas instituições de saúde

A diferença etária entre o Francisco e os seus colegas de trabalho pode levar à

existência de modos de atuação díspares, assim como uma barreira geracional  que

pode impedir  a  proximidade  com os  colegas  e  a  abertura  relativamente  aos  seus

sentimentos  e  emoções.  A falta  de recursos  humanos  e a  sensação de impotência

levam a sentimentos de frustração, sendo que deveriam ser solucionados com uma

gestão eficaz, que muitas vezes não se verifica.

4) Condições de trabalho com risco permanente

Apesar de não ser mencionado diretamente nesta vinheta clínica, a pandemia por

COVID-19  veio  trazer  alguns  desafios  relacionados  com  a  saúde  mental  dos  seus

profissionais de saúde, que se viram obrigados a gerir a exposição constante a um risco

para a sua saúde.

5) Estrutura do horário de trabalho 

O horário de trabalho dos profissionais de saúde, muitas vezes difícil de programar,

pode contribuir para a sua sobrecarga física, cognitiva e emocional. Os 50 quilómetros

de  ida  e  volta  que  o  Francisco  percorre  diariamente  aumentam  a  sua  jornada  de

trabalho,  em  tempo  não  contabilizado  ou  remunerado,  que  pode  levar  à  fadiga

associada à sua atividade laboral.

6) Más condições de trabalho 

As condições de trabalho incluem a existência de recursos humanos e materiais

suficientes  para  a  prestação  de  atos  médicos.  As  condições  sub-ótimas  para  a



prestação de cuidados no local de trabalho do Francisco pode ser um dos principais

fatores que contribui para o desenvolvimento de stress no seu exercício profissional.

7) Bem-estar de outras pessoas à frente do bem-estar do profissional de saúde

Pode existir a tendência de os profissionais de saúde colocarem o bem-estar dos

outros antes de si próprios, o que pode tornar-se prejudicial. Muitas vezes, isto atrasa

a procura de ajuda relativa à própria saúde e bem-estar do profissional.

Quando não  se  intervém precocemente,  isto  pode  levar  a  burnout,  que  é  uma

“síndrome  multifatorial  constituída  por  exaustão  emocional,

desumanização/despersonalização  e  reduzida  realização  no  trabalho  que  pode

observar-se em indivíduos com profissões onde existe interação/ajuda com ou a outras

pessoas”.   A falta de vontade em ir trabalhar e a dificuldade em empatizar com os

doentes pode levar a crer que o Francisco caminha para o burnout.

Verifica-se uma incidência maior em profissionais de saúde mais jovens, tal como o

Francisco, de apenas 32 anos, e um dos motivos que o explica é a menor experiência

profissional, sem formulação de estratégias efetivas de coping para lidar com o stress

ocupacional, tornando-os mais vulneráveis ao desenvolvimento de burnout. Isto pode

justificar a dificuldade de gestão dos inúmeros pedidos de consulta feitos ao Francisco.

Por outro lado, pode existir também a idealização de uma carreira médica com altas

expectativas,  que,  quando  não  correspondidas,  tendem  a  levar  a  desmotivação,  a

desânimo e a frustração significativas, com repercussão na sua saúde mental.

É essencial encontrar estratégias para proteger a saúde mental do Francisco e a sua

satisfação  com  o  trabalho  e  vida  pessoal.  O  autocuidado é  imperativo  para

corresponder às obrigações, à carga de trabalho e às exigências da profissão, de modo

a  obter  um  equilíbrio  entre  a  vida  laboral  e  pessoal.  Algumas  dessas  estratégias

incluem:

 Prática da espiritualidade e de técnicas de relaxamento, utilizando serviços de

saúde  mental  digital  (através  de  apps,  por  exemplo)  e  melhorando  as  suas

relações interpessoais; 

 Vivência  de relações  próximas  com a família  e  amigos,  mas também com os

colegas de trabalho, permitindo a expressão de emoções e sentimentos;



 Manter um estilo de vida saudável, assegurando um sono adequado, exercício

regular, alimentação saudável e tempo para férias e hobbies.

Para  o  Francisco,  poderá  ser  suficiente  apenas  o  autocuidado  ou  poderão  ser

necessárias  medidas  mais  interventivas,  com a ajuda de um  profissional  de  saúde

mental. É fulcral promover ambientes laborais saudáveis, evitando assim o desgaste

dos  profissionais,  diminuindo  a  probabilidade  de  erro  médico  e  as  taxas  de

absentismo, aumentando o compromisso com o trabalho e a respetiva satisfação.

Numa ótica mais generalista, caso se “perca” o Francisco e outros profissionais de

saúde  para  o  burnout,  isto  leva  também à  perda  de muitos  anos  de  formação  e

experiência  insubstituíveis,  com  impacto  direto  e  devastador  nos  seus  colegas  de

trabalho  e  nos  sistemas  de  saúde,  criando  novos  desafios  para  satisfazer  as

necessidades de diversos grupos de doentes que ficaram sem os seus médicos.

Poderão existir múltiplos níveis de atuação. Assim, deixo para reflexão:

 Admitindo que o Francisco (ou outra pessoa) não reconhece que poderá existir

um problema de saúde mental, que estratégias se podem adotar para capacitar

os  profissionais  a  reconhecerem  quando  precisam  de  ajuda?  Estará  isto

relacionado com o estigma associado aos problemas de saúde mental? 

 De modo a fomentar a entreajuda e o trabalho de equipa entre profissionais,

qual deve ser o papel dos colegas de trabalho do Francisco nesta situação? Como

podem contribuir para a melhoria do ambiente laboral  e da saúde mental do

Francisco?

 Apesar de se tratar de uma questão complexa, sem soluções fáceis ou óbvias,

que estratégias devem os sistemas de educação e os sistemas de saúde adotar

para promover a saúde mental dos seus profissionais de saúde?
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