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O Burnout dos Cuidadores

O síndrome de “burnout” é caracterizado por um estado de exaustão física, emocional ou mental devido a
um acúmulo de stress no trabalho, sendo, por isso, muito comum em profissionais que têm de lidar com
tarefas de grande responsabilidade. Existem classes profissionais, que pelo teor das tarefas que lhes
competem estão mais vulneráveis a este síndrome, como é o caso das profissões ligadas à área da saúde.
Neste caso, as tarefas de cuidar de terceiras pessoas com alguma doença ou incapacidade, pode gerar no
profissional uma fonte de pressão, que se não for tratada, acaba por levar ao “burnout”. Esta doença
também pode aparecer nos cuidadores informais, dado que a fonte de stress é a mesma, agravada pelo
medo de perda iminente de um ente querido. Sendo o luto um processo de reacção a uma perda pessoal
profunda, poderá ser uma estratégia eficaz na prevenção e combate ao síndrome de “burnout” no
cuidador.
u

Destinatários Enfermeiros; Gerontólogos; Técnicos de Serviço Social;
Psicólogos; Técnicos de Cuidados Paliativos; Auxiliares de Ação
Médica e Geriatria; outros profissionais e público em geral que
prestam cuidados a terceiros.

Coordenador Prof. Doutor José Eduardo Rebelo

Formadores Prof. Doutor José Eduardo Rebelo
Profª Doutora Fátima Albuquerque
Mestre Cristina Felizardo

Temas  O luto: conceitos gerais;
 “Burnout”: particularidades;
 O Cuidador;
 Estratégias de atuação.

Número de horas Total – 8 horas

Formandos Número mínimo: 12
Número máximo: 25

Local Espaço do luto
Rua do Canto, 10 A
AVEIRO

Horário Das 9 às 18 horas

Inscrição através de formulário online

 Prazo: até 5 dias antes do início da ação
 Preço: 30€
 Modos de pagamento:
— Por transferência bancária,

para o NIB 001 000 004 527 463 000 139
Enviar comprovativo de pagamento para geral@espacodoluto
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Programa de Formação

Objeto  Fomentar uma atitude empática com distanciamento humano no apoio ao
processo do luto, como estratégia de atuação no “burnout”.

Temas O Luto:

conceitos gerais

 O que é o luto?
 Causas do luto
 Modelo vivencial

“Burnout”:

particularidades

 O que é o “Burnout”?
 Principais causas
 Sinais e sintomas

O Cuidador  Cuidador formal
 Cuidador informal

Estratégias de

Atuação

 Como prevenir o “burnout”?
 Como lidar com o “burnout”?
 Importân cia do luto no “burnout”
 Debate sobre o tema

Metodologia  Expositiva;
 Ativa (discussão em grupo; análise de casos).

Avaliação dos Formandos  Assiduidade e pontualidade;
 Relacionamento com o grupo e formador;
 Participação ativa;

Avaliação da Formação Será solicitado aos formandos o preenchimento de um questionário de
avaliação da ação que acabaram de frequentar.

Certificado É emitido um certificado de participação da ação de formação frequentada.


