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Resumo 

O burnout é um tema de pesquisa emergente que diz respeito a uma síndrome 

ocupacional resultante de stress desenvolvido no local de trabalho, com 

consequências nefastas para a saúde, tanto a nível mental como físico, e para a 

economia. 

Assim, esta revisão temática pretende determinar de que forma é que a 

alimentação pode impactar o burnout e, pelo contrário, como é que o burnout 

pode afetar a alimentação.  

Dados preliminares sugerem que a dieta influencia a saúde mental sem, contudo, 

serem muito específicos para o caso desta síndrome, em particular. Os resultados 

mostram que o consumo frequente e diversificado de alimentos considerados 

saudáveis parece ter uma relação inversa com o burnout, pelo que esta relação 

apresenta vários fatores potencialmente interferentes. 

O contrário já está mais bem explicado na literatura: existem estudos que sugerem 

que o burnout tem implicações no tipo de alimentos que são ingeridos, usualmente 

mais energéticos e com elevado teor de açúcar e gordura, e de que forma são 

ingeridos. Também existem outros fatores que medeiam esta relação. 

Estratégias a nível individual e organizacional devem ser consideradas, na medida 

em que já mostraram causar reduções clinicamente significativas dos sintomas de 

burnout. 
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Abstract 

Burnout is an emerging research topic that concerns an occupational syndrome 

resulting from stress developed in the workplace, with harmful consequences for 

health, both mentally and physically, and for the economy. 

Thus, this thematic review intends to determine how diet can impact burnout and, 

on the contrary, how burnout can affect food intake. 

Preliminary data suggest that diet influences mental health without, however, 

being very specific for this syndrome in particular. The results show that the 

frequent and diversified consumption of foods considered healthy seems to have 

an inverse relationship with burnout, so this relationship presents several 

potentially interfering factors. 

The opposite is better explained in the literature: there are studies that suggest 

that burnout has implications for the type of food one eats, usually more energetic 

and higher in sugar and fat, and how one eats it. There are also other factors that 

mediate this relationship. 

Strategies at the individual and organizational levels should be considered, as they 

have been shown to cause clinically significant reductions in burnout symptoms. 

 

Key-words: burnout, stress, mental health, occupational health, diet 
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DM – Dieta Mediterrânea 

EE – emotional eating 
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1. Introdução 

Segundo a última revisão do International Classification of Diseases, o burnout é 

classificado pela Organização Mundial da Saúde como um fenómeno ocupacional 

resultante do stress crónico, exclusivamente desenvolvido no local de trabalho, e 

que não foi gerido devidamente, e não como uma condição médica(1).  

O termo burnout foi usado pela primeira vez por Freudenberger em 1974 no seu 

estudo “Staff Burn-Out”(2). Anos mais tarde, o burnout foi definido por Maslach et 

al., como uma condição caracterizada por alterações de humor (por exemplo, 

sintomas depressivos, ansiedade, stress e distúrbios do sono) que também estão 

presentes em doenças mentais já diagnosticadas como a depressão e a 

ansiedade(3). Os seus sintomas podem ser divididos em três dimensões: exaustão, 

despersonalização e ineficácia profissional(1).  

Uma grande parte da vida do cidadão comum é dedicada ao trabalho e, como tal, 

as experiências vivenciadas nesse contexto podem afetar substancialmente a sua 

saúde(4). Com o aumento da exigência da vida profissional resultante do aumento 

das responsabilidades e horas de trabalho dos funcionários, aumentou, também, 

o risco de desenvolvimento de problemas relacionados com a saúde mental que 

afetam diretamente o bem-estar(5, 6). Para além disso, os alimentos selecionados 

para consumo podem influenciar o bem-estar físico e mental(7). 

Neste contexto, o burnout tem vindo a ser um tema cada vez mais discutido, 

especialmente depois do auge de casos entre os profissionais de saúde durante as 

épocas mais críticas da pandemia por COVID-19. A sua prevenção é de enorme 

importância não só devido às consequências para a saúde mental, mas também ao 

impacto económico do absentismo e da menor produtividade, resultante da 
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diminuição acentuada no desempenho e capacidade de trabalho característicos do 

burnout(6, 8, 9). Assim, este tema apresenta uma elevada relevância 

socioeconómica, já que o stress ocupacional é um dos principais motivos da perda 

de dias de trabalho no mercado laboral europeu(10, 11). 

A primazia sobre o estudo do burnout tem sido, como é lógico, das ciências do 

comportamento. No entanto, a relevância desta condição tem vindo a justificar 

um interesse crescentemente transdisciplinar, que se reflete na evidência da 

existência de relações entre o burnout e alguns indicadores de saúde como 

distúrbios mentais (ansiedade e depressão) e musculosqueléticos, perturbações do 

sono, obesidade, doenças infeciosas, alteração da função reprodutiva e risco 

aumentado de diabetes e doenças e eventos cardiovasculares(12-15).  

Contudo, pouco se sabe sobre o papel dos fatores do estilo de vida no 

desenvolvimento dos sintomas desta condição. Há evidências de uma forte relação 

entre o burnout e o exercício físico, indicando que a atividade física regular pode 

prevenir o desenvolvimento desta síndrome(16, 17). Relativamente à alimentação, a 

evidência é escassa e fragmentada, pelo que se torna relevante o exercício regular 

de revisão da literatura existente.  

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo determinar de que forma é que a 

alimentação pode impactar o burnout e, pelo contrário, como é que o burnout 

pode afetar a alimentação. 

2. Metodologia  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados científicas PubMed e 

Scopus de forma a identificar estudos que relacionassem a alimentação e/ou a 

nutrição com o burnout. Como tal, na pesquisa foi utilizada uma combinação dos 

seguintes termos: “burnout”, “nutrition”, “food” e “healthy eating”. Os 
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trabalhos que reuniam pelo menos duas das palavras-chave pretendidas foram 

mínimos pelo que a pesquisa foi alargada às referências dos artigos previamente 

selecionados. Para além disso, a falta de evidência relativa, em específico, ao 

burnout, implicou um alargamento da pesquisa a termos que estão diretamente 

relacionados com o burnout, como é o caso de “job stress”, “job-related stress” 

“work stress”, “work-related stress”, “occupational stress” e “chronic stress". 

Não foi aplicada nenhuma restrição relativamente à data de publicação nem ao 

idioma e foram selecionados artigos até ao início de julho de 2022.  

3. Resultados 

Os principais artigos que integram este trabalho estão resumidos na Tabela 1. 

Nos subcapítulos seguintes são apresentados os resultados relativamente aos 

impactos da alimentação no burnout e impactos do burnout na alimentação.  

3.1. Impacto da alimentação no burnout 

Sabemos que a nossa alimentação está relacionada com a forma como nos 

sentimos física e emocionalmente, tendo sido encontrada uma relação entre a 

dieta e a saúde mental(18). Todavia, existem poucos estudos científicos que 

comprovem se a dieta consegue prevenir ou modificar, de facto, o burnout(18). 

3.1.1.  Dieta saudável vs. Dieta não saudável 

O consumo frequente de alimentos saudáveis parece ter uma relação inversa com 

graus crescentes de burnout, sendo a associação tanto mais forte quanto mais 

alimentos saudáveis forem incluídos regularmente e de forma variada na dieta(18).  

De entre os alimentos saudáveis, os que mostraram ter um maior impacto foram 

os lacticínios com baixo teor de gordura, hortícolas, fruta, alimentos de origem 

vegetal no geral, e carne branca; pelo contrário, não foi encontrada associação 
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com o consumo de sementes e frutos oleaginosos, leguminosas, tubérculos, cereais 

integrais, peixe, óleo vegetal, margarina e ovos. No entanto, nenhum dos 

alimentos não saudáveis estudados como carnes vermelhas, bebidas açucaradas, 

produtos de panificação doces e salgados, álcool, entre outros, foi 

individualmente associado ao burnout. No mesmo sentido, os indivíduos que 

raramente consumiam alimentos considerados não saudáveis (no máximo três 

vezes ao dia) apresentaram um grau mais baixo de burnout do que os que 

consumiam de forma mais frequente. Já os participantes que não consumiam 

alimentos saudáveis (ou raramente o faziam) tinham um risco muito elevado de 

desenvolver burnout quando expostos a condições de stress(18). 

3.1.2.  Ação anti-inflamatória 

Efetivamente, durante períodos de stress, o organismo carece de mais energia, 

sendo importante consumir alimentos de alta densidade energética e, sobretudo, 

nutricional, particularmente alimentos frescos e minimamente processados que 

neutralizem os efeitos do stress através do seu potencial antioxidante(19). 

Para além disso, uma alimentação saudável poderá ter um efeito preventivo na 

síndrome na medida em que tem componentes conhecidos por terem efeitos anti-

inflamatórios no organismo(20, 21) e por terem um papel profilático no 

desenvolvimento da depressão(20, 22), doença mental que parece estar relacionada 

com a inflamação de baixo grau(20) e ter diversos sintomas coincidentes com o 

burnout(20, 22). Aliás, uma dieta rica em frutas, vegetais, cereais não processados 

e quantidades diminutas de produtos de origem animal e lacticínios parece reduzir 

o risco de depressão em 25 a 35%(20).  
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3.1.3.  Dieta Mediterrânea (DM) 

Uma das dietas saudáveis mais preconizadas no mundo é a DM, que já demonstrou 

conferir proteção contra a depressão(20, 22-26) e saúde mental, no geral. Pela mesma 

lógica, também poderá contribuir para prevenir o burnout. 

Adicionalmente, em crianças e adolescentes atletas que ingeriam diariamente 

hortícolas frescos ou cozidos e tinham uma alta adesão à DM, a probabilidade de 

apresentarem risco médio ou alto de desenvolver burnout foi cinco vezes menor 

do que as que tinham uma baixa adesão à DM(27). 

3.1.4.  Microbioma 

Os microrganismos que habitam o intestino podem ter inúmeras vantagens(28). 

A literatura sugere que o intestino e o sistema nervoso central estão ligados 

através do eixo intestino-cérebro que permite a comunicação bidirecional entre 

os dois sistemas, fazendo com que os centros emocionais e cognitivos do cérebro 

comuniquem com as funções intestinais periféricas(29, 30). A dieta ocidental afeta 

a microbiota intestinal, especialmente a ingestão insuficiente de fibra(31, 32), 

podendo levar à disbiose. Esta patologia tem sido associada à depressão(33-35), logo, 

é possível que alimentos saudáveis e promotores de um uma microbiota, também 

ela saudável, possam ser uma vantagem no sentido em que fomentam o 

crescimento das bactérias intestinais, levando a mudanças positivas no humor e 

bem-estar(18).  

Adicionalmente, parece que quando são tomados probióticos, os níveis de 

ansiedade são menores e há menor perceção do stress, comparando com quem 

não toma. Alguns alimentos fermentados, que atuam como probióticos naturais, 

também já mostraram ter efeito na microbiota intestinal(20).  
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3.1.5.  Macronutrientes 

Os hidratos de carbono fornecem glicose, o substrato de eleição do cérebro.  Os 

hidratos de carbono simples podem aumentar a produção cerebral de serotonina 

que, por sua vez, pode estimular um consumo excessivo em indivíduos com 

alterações de humor(36). Por outro lado, os hidratos de carbono complexos contêm 

uma maior quantidade de fibra e hidratos de carbono não digeríveis. Este 

nutriente é substrato de muitas bactérias intestinais que produzem ácidos gordos 

de cadeia curta, com efeito anti-inflamatório no cérebro(37). 

Tanto estudos em roedores(38) como em humanos(39, 40) mostraram que alimentos 

ricos em gordura estimulam a libertação de cortisol. O mesmo não se verificou 

com refeições ricas em proteína ou hidratos de carbono, após uma tarefa 

provocadora de stress(41), pelo que a proporção dos macronutrientes da refeição 

pode ser importante na mediação do efeito do stress(4). 

3.1.6.  Micronutrientes 

Primeiramente, podemos destacar os ácidos gordos ómega-3 que interagem com 

o sistema nervoso central na medida em que participam na neurotransmissão da 

serotonina e da dopamina e desempenham um papel no eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal, diminuindo os níveis de corticosterona que, sendo um glicocorticoide, 

influencia os níveis de inflamação e stress do organismo(42). 

No que diz respeito à serotonina, cerca de 95% da que existe no nosso corpo é 

produzida no trato gastrointestinal. Este neurotransmissor influencia os nossos 

padrões de sono e apetite, regula o humor e inibe a dor(22).  

Dois importantes aminoácidos envolvidos no bom funcionamento do cérebro e na 

saúde mental são o triptofano e a ornitina. O triptofano é um precursor essencial 

de metabolitos relacionados na regulação do sono. A ornitina, não só melhora o 
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sono, como também faz variar os níveis de stress pela sua ação direta no sistema 

nervoso central(36). 

O défice de um micronutriente específico ou o efeito conjunto de uma ingestão 

abaixo do ideal para vários deles(43, 44) pode ser responsável pelo aumento do risco 

de burnout, em indivíduos com padrões alimentares de baixa qualidade(27). 

Nesse sentido, suplementos de nutrientes isolados ou em combinação(45) podem 

ser benéficos, como por exemplo ácidos gordos ómega-3, S-adenosil metionina, N-

acetilcisteína, zinco, vitaminas B (incluindo ácido fólico) e vitamina D(46). 

3.2. Impacto do burnout na alimentação 

O impacto que o burnout tem na forma como nos alimentamos é um assunto mais 

estudado na comunidade científica, sobretudo na população médica, embora 

ainda haja poucos estudos longitudinais(4). 

O mecanismo pelo qual o stress influencia a escolha alimentar é incerto, mas 

certamente complexo, multifatorial e envolve interações hormonais e processos 

metabólicos, bem como diferenças individuais na resposta psicológica e 

neuroquímica ao stress e à alimentação(4), tanto que a inclusão de forma regular 

e diversificada de alimentos saudáveis na dieta se relaciona negativamente ao 

grau de burnout(18). 

Efetivamente, a vontade de comer, nestes casos, parece ser desencadeada pela 

redução dos níveis de açúcar no sangue, em resposta ao stress. Trabalhos mais 

estimulantes em termos cognitivos provocam a libertação de insulina, 

possivelmente em resposta ao cortisol, provocando o desejo por comer. Assim, 

pode ser relevante optar por dietas que mantenham a insulina num nível 

constante(47).  
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3.2.1.  Grupos alimentares 

Num estudo que tinha como objetivo explorar a associação entre o burnout e o 

consumo de fast food, álcool, exercício físico e uso de analgésicos numa amostra 

multinacional de médicos, enfermeiros e internos, constatou-se que uma maior 

exaustão e uma maior despersonalização, característicos do burnout, foram 

associados ao consumo mais frequente de fast food e de álcool, de uma forma 

significativa(48). 

Outro estudo mais antigo, e massivamente citado em artigos científicos relativos 

a esta matéria, mostrou que dentistas com alto risco de burnout tinham um estilo 

de vida menos saudável relativamente ao consumo de álcool e à dieta, do que 

dentistas com baixo risco de burnout. O primeiro grupo reportou ter uma dieta 

saudável em 29% dos dias de trabalho em comparação com os 44% reportados pelo 

segundo. No mesmo sentido, 29% das refeições do primeiro grupo foram sossegadas 

em comparação com os 48% das do segundo, relativamente aos dias de trabalho(49). 

Num trabalho que estudou alunos universitários, o stress percebido pelos mesmos 

mostrou estar significativamente associado ao consumo de café, bebidas 

energéticas, salgadinhos e refeições congeladas, sendo que quanto maior o stress 

percebido, maior o consumo dos mesmos(50). O aumento da ingestão de alimentos 

foi notado durante períodos de exames(51-53), assim como o consumo de snacks de 

forma mais frequente em dias mais agitados(54-56). Os alimentos preferidos pelos 

estudantes que sentiam níveis elevados de stress eram densos em termos calóricos 

e pobres a nível nutricional, que muitas vezes são as opções mais rápidas e fáceis 

de obter e podem facilmente substituir uma refeição mais equilibrada. Assim, 

poderá ser pertinente uma fonte rápida de energia em períodos de maior stress(50). 

A conveniência foi considerada o determinante mais importante da motivação da 



9 

 

 

escolha alimentar(57). Outro mecanismo de gestão de stress utilizado pelos 

estudantes é o uso de drogas e álcool(58). 

Do mesmo modo, enfermeiros que relataram maior carga de trabalho e maior 

stress laboral tendiam a lanchar com mais frequência alimentos como chocolates, 

batatas fritas e bolachas(59). Da mesma forma, outras áreas profissionais que 

também experienciam stress no trabalho, parecem relatar hábitos alimentares 

não saudáveis(60-66). Este efeito pode ser exacerbado pelo trabalho em turnos(67). 

3.2.2.  Álcool 

Na literatura, o álcool é sempre positivamente associado ao burnout(68).  

O burnout conseguiu prever a frequência e a quantidade de bebidas alcoólicas 

ingeridas em ocasiões sociais por socorristas. Quanto maior era o grau de burnout, 

mais os trabalhadores tendiam a beber socialmente(69). 

Paralelamente, quem bebia álcool como estratégia para lidar com o stress, 

aumentou o seu consumo nas semanas de maior stress(70).  

Um grau de burnout mais elevado mostrou estar associado não só ao consumo de 

álcool, como também ao tabaco e a um maior peso e gordura corporal total(71). 

3.2.3.  Alimentação classificada como não saudável 

O stress laboral parece específico no tipo de escolhas alimentares que afeta, 

sendo, na maioria das vezes, preferidos alimentos com alto teor de energia, 

açúcar e gordura(72-74), classificados como pertencentes a um padrão alimentar 

não saudável. 

Um estudo mostrou que o burnout estava relacionado com o aumento do consumo 

de alimentos não saudáveis em socorristas(69). O stress laboral parece também 

estar relacionado com o maior consumo de alimentos ricos em lipídios(75, 76) e com 
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a menor ingestão de frutas e hortícolas(77). Nas semanas de maior stress, a ingestão 

de fast food parece ser mais frequente(70) assim como o consumo de mais energia, 

gordura e açúcar(78). Pelo contrário, Stone e Brownell descobriram que o stress 

levou a uma diminuição no consumo de alimentos(79). A literatura sobre stress e 

alimentação sugere que algumas pessoas perdem peso e outras ganham sob stress 

e, previsivelmente, algumas comem mais e outras comem menos quando estão 

nessas condições(14, 80-83). 

Para além disso, as pessoas que relataram que o humor influenciava a escolha de 

alimentos mostraram um aumento na quantidade de queijo e alimentos doces que 

ingeriam(70).  

Há evidências de que o stress no trabalho influencia a vontade de consumir doces 

e salgadinhos. Contudo, as pessoas em empregos menos exigentes mostraram 

maior desejo em consumir esses alimentos. Assim, é provável que as pessoas em 

empregos mais exigentes estejam demasiado ocupadas para fazer uma pausa para 

comer ou que as pessoas em empregos de menor exigência estejam entediadas, 

sem muito para fazer, o que, por sua vez, pode levar a uma maior ingestão desses 

produtos. Contrariamente, a tensão no trabalho não afetou a intenção de ingerir 

frutas e hortícolas(75). 

3.2.4.  Satisfação laboral 

A satisfação no trabalho pode variar de acordo com estratégias de autocuidado 

tais como a nutrição adequada e a amizade e apoio dos pares(84). Uma menor 

satisfação no trabalho tende a estar associada a um maior consumo de fast food, 

o que pode contribuir para o burnout(48). Quando é consumida uma dieta saudável, 

parece haver um equilíbrio 2,6 vezes melhor entre a vida profissional e pessoal e 

uma maior satisfação no trabalho(85). Da mesma forma, um pior equilíbrio dessas 
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duas componentes pode estar associado com o burnout e com um maior consumo 

de fast food(48). 

3.2.5.  Preferência sensorial 

Outra forma pela qual o stress pode influenciar a seleção de alimentos é alterando 

a preferência sensorial. Um dos poucos estudos humanos existentes sobre a 

experiência sensorial de alimentos sob condições de stress sugeriu que as 

propriedades sensoriais agradáveis e os efeitos de recompensa pós-ingestão de 

certos alimentos podem melhorar os níveis de stress(41). 

3.2.6.  Sexo 

O stress laboral parece ter um impacto mais negativo nos hábitos alimentares do 

sexo masculino do que nos do sexo feminino(86). No entanto, uma revisão sobre 

obesidade concluiu que níveis mais elevados de stress estavam associados a uma 

alimentação menos saudável e a um maior grau de obesidade, particularmente em 

mulheres(87).  

3.2.7.  Inflamação 

A relação entre stress, inflamação e alimentação parece circular. O stress pode 

não apenas levar a práticas alimentares não saudáveis, como também exacerbar 

a resposta metabólica patológica a esses alimentos(88). As pessoas que relatam 

altos níveis de stress tendem a ter marcadores de stress oxidativo elevados que 

podem ser otimizados pelo consumo de antioxidantes(4).  

3.2.8.  Diferenças culturais 

Estudos epidemiológicos de grande escala na Finlândia, Grã-Bretanha e Japão que 

mediram o stress no trabalho sugeriram que podem haver diferenças culturais na 
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forma como o stress e as condições psicossociais de trabalho interagem com os 

hábitos alimentares(67). 

3.2.9.  Comportamento alimentar 

As particularidades individuais do comportamento alimentar estão associadas ao 

controlo do apetite e definem a ingestão alimentar e a forma como o burnout 

influencia os padrões alimentares(89). O stress crónico relatado está associado à 

perceção de falta de controlo da alimentação(90).  

Neste âmbito, existem dois conceitos muito importantes: o uncontrolled eating 

(UE) que se refere à tendência em comer em demasia em resposta a estímulos 

alimentares externos e à palatabilidade dos alimentos e o emotional eating (EE) 

que diz respeito à tendência em comer em excesso em resposta ao humor(91). 

O burnout, mais precisamente a despersonalização, foi associada a uma maior 

frequência de consumo de frango e menor de frutas e hortícolas. Pelo contrário, 

e ao invés do esperado, o consumo mais regular de fast food foi associado a uma 

menor exaustão. Isto pode explicar-se pelo facto da relação entre a exaustão e 

ingestão de fast food ser circular. Esse sentimento leva ao consumo de fast food 

que tem com objetivo combatê-lo e, ao fazê-lo, reforça a ingestão de fast food, 

contribuindo para este ciclo vicioso(91).  

O consumo mais frequente de alimentos de elevada densidade calórica, como 

doces, snacks com alto teor de açúcar, sal e gorduras trans, refrigerantes com 

açúcar e fast food, e o consumo reduzido de hortícolas e frutos foi fortemente 

associado a uma menor restrição alimentar e maior UE(91). O EE está associado com 

o stress em contexto laboral(92) e o UE com a ingestão de alimentos com alto teor 

de energia(93). 
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O consumo mais frequente de leguminosas/frutos oleaginosos também foi 

associado a um maior descontrolo alimentar na presença de burnout (neste caso 

à exaustão), o que sugere que esse distúrbio pode despoletar desejos também por 

alimentos mais saudáveis, o que pode ser a razão das diferenças individuais da 

relação entre o burnout e a alimentação(91). 

Nevanperä et al. quiseram perceber a associação entre o burnout, o 

comportamento alimentar e o peso entre mulheres trabalhadoras e concluíram 

que o burnout parece afetar o comportamento alimentar de várias formas: as 

mulheres com burnout apresentaram significativamente maior EE e UE do que 

aquelas sem burnout no início e após 12 meses de estudo, sugerindo que uma das 

formas de lidar com o burnout pode ser comendo de forma emocional. O UE foi 

significativamente inferior naquelas sem burnout pelo que é comum estas 

mulheres comerem de uma forma descontrolada(94). 

A alimentação pode, conscientemente ou não, ser usada como uma estratégia para 

lidar com o stress, tendo, muitas vezes, até um caráter de conforto. Assim, pode 

haver a tendência de comer em demasia quando se está sob stress(95). 

4. Conclusão e análise crítica 

A dieta pode ser um fator modificável ou modificado no que diz respeito ao 

burnout. O stress crónico mostrou influenciar as quantidades e o tipo de alimentos 

que são ingeridos, contribuindo tanto para a alimentação em excesso como em 

défice(96). 

Embora a maioria dos estudos sobre a relação entre o burnout e a alimentação 

sejam de natureza observacional ou transversal e não possamos inferir a 

causalidade de nenhuma das variáveis, geralmente há uma suposição de que o 
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stress é a causa de comportamentos desfavoráveis à saúde, entre os quais as más 

escolhas alimentares, principalmente pelo carácter afetivo que a alimentação 

pode ter. Mas a associação inversa também pode ser considerada já que é 

conhecido que a alimentação saudável pode ser um potencial protetor do 

burnout(97-99).  

Tanto as intervenções individuais quanto as organizacionais podem levar a uma 

redução clinicamente significativa dos sintomas de burnout(100, 101), tendo as 

intervenções nutricionais evidenciado resultados promissores(18). Neste sentido, 

tanto estratégias para mudar o comportamento do indivíduo, como intervenções 

mais sistémicas, a nível da empresa, podem ter resultados positivos.  

Em termos de mudança de comportamentos a nível pessoal, podemos destacar a 

educação alimentar e o aconselhamento nutricional. Para a primeira estratégia 

provocar melhores resultados é importante ter duração mínima de 5 meses e ser 

específica, com 3 ou menos objetivos de aprendizagem. Para tal, também será 

importante o apoio dos policy makers(101). O aconselhamento nutricional pode ser 

uma abordagem alternativa ou conjunta para facilitar a adoção de uma dieta 

saudável e, consequentemente, para promover a saúde, sendo o nutricionista o 

profissional de excelência para o fazer(102). O mindful eating pode ser usado como 

uma estratégia para superar as consequências negativas do burnout no estado 

nutricional, permitindo fazer escolhas alimentares mais conscientes. Esta técnica 

pode ser especialmente eficaz nas mulheres, já que estão mais propensas a comer 

emocionalmente, porque lhes permitirá desenvolver uma perceção dos sinais de 

fome e saciedade e comer em resposta aos mesmos(103). 

No que concerne a mudança a nível institucional, as políticas organizacionais 

podem ajudar a melhorar a adesão a uma dieta saudável. A oferta alimentar da 
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instituição deve promover escolhas saudáveis, tendo preços acessíveis, e devem 

ser dados apoios, como disponibilização de fruta gratuita, por exemplo. 

Relativamente ao mindful eating, os policy makers também devem garantir pausas 

para que os funcionários possam fazer refeições sossegadas(96). 

Assim, programas de bem-estar no local de trabalho que promovam uma 

alimentação saudável e consciente e ajudem a gerir melhor o stress terão, 

certamente, um papel importante na prevenção do burnout(50, 104-106). 

É importante referir que o cumprimento dos direitos laborais, incluindo respeito 

pelos horários de trabalho e períodos de descanso, remuneração apropriada, 

respeito pelo direito à baixa médica e períodos de licenças, respeito pelo direito 

a desligar dos meios de comunicação digitais fora do horário laboral e evitação de 

vínculos precários, poderá ser uma base importante para prevenir o burnout. 

As principais limitações deste trabalho incluem a escassez de estudos específicos 

sobre o burnout e os que cumpriam esse requisito eram, na sua maioria, estudos 

transversais e em profissionais de saúde, pelo que existiu a necessidade de alargar 

a pesquisa a termos semelhantes, relacionados com o stress no trabalho. 

Em conclusão, esta revisão temática parece demonstrar que a ingestão alimentar 

tem consequências na saúde mental que poderão contribuir para desenvolver ou 

exacerbar os sintomas de burnout e, por outro lado, o estado de burnout 

influencia o que e de que forma comemos. Mais estudos e de melhor robustez de 

evidência serão necessários para explicitar de forma adequada estas prováveis 

associações. Algumas estratégias nutricionais poderão ser benéficas para amenizar 

ou prevenir o burnout e garantir uma alimentação mais saudável e consciente. 
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Anexo 1 

Tabela 1: Características dos principais estudos usados neste trabalho 

Autor e data Desenho do estudo 
e participantes 

Intervenção Duração Objetivos Métodos de avaliação Resultados 

Alexandrova-
Karamanova, 
Todorova et 
al. 2016(48) 

Estudo transversal. 
Amostra 
multinacional de 
2623 médicos, 
enfermeiros e 
internos da Grécia, 
Portugal, Bulgária, 
Roménia, Turquia, 
Croácia e 
Macedónia.  

  Explorar as 
associações 
entre burnout e 
consumo de fast 
food, exercício 
físico, consumo 
de álcool e uso 
de analgésicos. 

Os dados fazem parte do 
questionário quantitativo 
transversal internacional 
(ORCAB), que incluiu o 
Maslach Burnout Inventory 
(MBI) e o Health Behaviors 
Questionnaire. 

O burnout foi significativamente 
associado ao maior consumo de 
fast food e álcool, exercício 
pouco frequente e uso mais 
frequente de analgésicos na 
amostra total. Essas associações 
permaneceram significativas após 
a inclusão de fatores de 
diferenças individuais e país de 
residência. 

Penttinen, 
Virtanen et 
al. 2021(18) 

Estudo transversal.  
630 funcionárias de 
10 unidades de 
trabalho municipais 
de uma cidade 
finlandesa. 

  Avaliar a relação 
entre dieta e 
sintomas de 
burnout em 
funcionárias do 
setor público. 

Os sintomas de burnout 
foram avaliados pelo Bergen 
Burnout Indicator (BBI). O 
consumo de alimentos foi 
determinado por um 
questionário de frequência 
alimentar (QFA). 

O consumo de alimentos saudáveis 
teve uma relação inversa com a 
gravidade dos sintomas de 
burnout. A análise revelou que os 
indivíduos com menor pontuação 
no BBI consumiam com mais 
frequência produtos lácteos com 
baixo teor de gordura, hortícolas, 
frutas, produtos de origem 
vegetal e carne branca. 

Gorter, 
Eijkman et al. 
2000(49) 

Estudo transversal.  
709 dentistas. 
 

  Verificar se 
dentistas com 
alto risco de 
burnout 
apresentavam 
mais queixas de 
saúde e 

Questionário com a versão 
holandesa do MBI, uma 
medida de queixas de saúde 
(VOEG) e questões sobre o 
comportamento de saúde. 

Dentistas com alto risco de 
burnout relataram mais queixas 
de saúde e comportamentos não 
saudáveis (aumento do consumo 
de álcool e alimentação não 
saudável) do que dentistas com 
baixo risco de burnout. 
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comportamentos 
não saudáveis 
quando 
comparados com 
dentistas com 
baixo risco de 
burnout. 

Nevanperä, 
Hopsu et al. 
2012(94) 

Estudo controlado 
randomizado. 
230 mulheres 
trabalhadoras. 

Os dois 
grupos de 
intervenção 
participaram 
em sessões 
educacionais 
de grupo a 
cada duas 
semanas 
durante 10 
semanas e 
fizeram auto-
observações 
durante as 10 
semanas. 

12 meses Investigar as 
associações 
entre burnout 
ocupacional, 
comportamento 
alimentar e peso 
entre mulheres 
trabalhadoras. 
 

O comportamento alimentar 
foi avaliado usando o 
Questionário de 
Comportamento Alimentar 
de Três Fatores (TFEQ) e o 
burnout usando o BBI no 
início e passados 12 meses. O 
peso corporal e a 
percentagem de gordura 
corporal também foram 
medidos no início e ao fim de 
12 meses. 

Mulheres com burnout no início do 
estudo tiveram pontuações 
significativamente mais altas 
relativas a EE e UE do que aquelas 
sem burnout. Foi encontrada uma 
diferença significativa na variação 
do UE desde o início até ao final 
dos 12 meses naqueles com e sem 
burnout.  

Chiu, Bryant 
et al. 2019(91) 

Estudo transversal.  
109 participantes. 

  Investigar se o 
burnout e o 
comportamento 
alimentar 
estavam 
associados à 
ingestão de 
alimentos. 

Questionário online 
autoaplicável. Os hábitos 
alimentares foram medidos 
por um QFA, o burnout pelo 
MBI e o comportamento 
alimentar pelo TFEQ. 

O consumo mais frequente de fast 
food foi associado a uma menor 
restrição cognitiva, maior UE, 
menor exaustão e maior 
despersonalização. O consumo 
mais frequente de leguminosas 
/frutos oleaginosos foi associado a 
maior UE e maior exaustão. 

Esquivel 
2021(96) 

Revisão      
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Leiss, Schiller 
et al. 2021(84) 

Estudo transversal. 
309 pediatras 
austríacos. 

  Avaliar os níveis 
de autocuidado 
entre os 
pediatras e a 
correlação com 
a satisfação no 
trabalho para, 
posteriormente, 
identificar os 
fatores de 
proteção. 

Questionário online. O 
autocuidado foi medido 
através de uma Escala 
Profissional de Autocuidado 
modificada e também foram 
abordados tópicos como 
satisfação no trabalho, apoio 
de colegas e acesso a 
coaching profissional. 

“Família”, “Amigos” e “Nutrição” 
foram as estratégias de 
autocuidado mais bem avaliadas 
pelos profissionais. 

Karr 2019(107) Revisão      

Payne, Jones 
et al. 2005(108) 

Estudo transversal. 
286 participantes. 

  Examinar o 
impacto do job 
strain model no 
exercício e 
alimentação 
saudável no 
âmbito da 
Teoria do 
Comportamento 
Planeado. 

Questionário avaliou as 
componentes da Teoria do 
Comportamento Planeado e 
o job strain model. Foi feito 
um questionário de 
acompanhamento passada 
uma semana. Os hábitos 
alimentares foram aferidos 
através de um QFA. 

Relativamente à alimentação, os 
funcionários em empregos 
passivos pretendiam comer mais 
doces e salgadinhos e os 
funcionários em empregos de 
baixa pressão eram mais 
propensos a, de facto, comer mais 
doces e salgadinhos. No entanto, 
as variáveis do job strain model 
não influenciaram o consumo de 
frutas e hortaliças. 

Errisuriz, 
Pasch et al. 
2016(50) 

Estudo transversal. 
613 estudantes de 
uma universidade 
pública. 

  Investigar a 
relação entre o 
stress percebido 
e escolhas 
alimentares 
entre uma 
amostra 
diversificada de 
estudantes 

Inquérito online que avaliou 
o consumo de vários 
alimentos e bebidas na 
semana anterior bem como o 
stress percebido e a 
capacidade de gerir o stress, 
com uma questão para cada 
tópico. 

O stress percebido foi 
positivamente associado ao 
consumo de refrigerante, café, 
bebidas energéticas, snacks 
salgados, comida congelada e fast 
food na última anterior. A gestão 
do stress percebido moderou a 
relação entre o stress e o 
consumo de snacks doces. 
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universitários do 
sexo masculino 
e feminino e 
avaliou se a 
capacidade 
percebida de 
gerir o stress 
moderou essa 
relação. 

Indivíduos com baixa capacidade 
de gerir o stress consumiram 
maiores quantidades. Os 
resultados indicam que o maior 
stress está associado a más 
escolhas alimentares entre os 
estudantes da faculdade. A 
relação entre stress e consumo de 
snacks doces foi exacerbada entre 
aqueles que relataram baixa 
capacidade de gerir o stress. 

Lastovkova, 
Carder et al. 
2018(6) 

Opinião de peritos    Comparar as 
abordagens ao 
burnout em 
países europeus. 

  

Moustou, 
Panagopoulou
et al. 2010(69) 

Estudo transversal.  
347 socorristas. 

  Examinar a 
associação entre 
burnout e 
comportamentos 
de saúde em 
socorristas. 

Questionário autoaplicado. O 
burnout foi avaliado pelo 
MBI, os comportamentos de 
saúde através de um 
questionário construído para 
o fim do estudo, avaliando 
comportamentos protetores 
de saúde e comportamentos 
de alto risco, o apoio social 
pela subescala de apoio 
social do Leiden Screening 
Questionnaire e a carga de 
trabalho pela média de horas 
de trabalho por semana. O 
total de meses de 
experiência de trabalho 
também foi avaliado. 

O burnout e carga de trabalho 
previram positivamente o 
consumo de refeições de fast food 
por semana e predisseram 
positivamente a frequência de 
consumo social de bebidas 
alcoólicas, enquanto que o 
burnout foi o único preditor da 
quantidade de bebidas alcoólicas 
consumidas socialmente. O apoio 
social predisse a frequência e a 
quantidade de bebidas alcoólicas 
ingeridas em casa. 
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Stewart-Knox 
2014(4) 

Revisão    Melhor compreensão da 
interação entre stress e 
comportamento alimentar no 
trabalho e determinar a 
melhor forma de pesquisar e 
intervir para incentivar a 
alimentação saudável no 
local de trabalho. 

 

Steptoe, 
Lipsey et al. 
1998(70) 

Estudo diário 
qualitativo. 
23 enfermeiros e 21 
professores. 

  Avaliar o 
impacto do 
stress da vida 
diária nos 
comportamentos 
que influenciam 
a saúde 
(consumo de 
álcool, 
alimentação e 
exercício físico). 

Foram realizadas avaliações 
diárias de humor, ingestão 
de alimentos e de álcool, 
juntamente com medições 
semanais de stress 
percebido, ansiedade, 
depressão e exercício físico, 
durante um período de oito 
semanas. As comparações 
foram feitas entre as duas 
semanas de stress percebido 
mais alto e as duas de mais 
baixo. 

Relativamente à alimentação, os 
participantes que beberam álcool 
para lidar com o stress mostraram 
aumentos no consumo entre as 
semanas de maior e menos stress. 
O fast food foi ingerido com mais 
frequência durante as semanas de 
maior stress. As pessoas que 
relataram que o controlo do 
humor influenciava a escolha de 
alimentos mostraram aumento na 
quantidade de queijo e alimentos 
doces que ingeriam . 

West, Dyrbye 
ey al. 2016(100) 

Revisão sistemática 
e meta-análise 

     

Peraita-
Costa, Llopis-
Morales et al. 
2020(27) 

Estudo transversal.  
94 atletas dos 8 aos 
15 anos. 

  Examinar o 
impacto da 
adesão à dieta 
mediterrânea no 
risco de 
burnout. 

O padrão alimentar e o risco 
de burnout foram avaliados 
através do KIDMED 
Questionnaire e do Athlete 
Burnout Questionnaire. 

Dos 78,7% atletas com baixa 
adesão à dieta mediterrânea, 
31,1% não apresentaram risco de 
burnout, 33,8% apresentaram 
risco moderado e 35,1% alto risco. 
Dos 21,3% com alta adesão à dieta 
mediterrânea, 35% não 
apresentavam risco de burnout, 
45% apresentavam risco moderado 
e 20% apresentavam risco alto. 
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Não há evidência estatística 
suficiente neste estudo para 
rejeitar a independência entre o 
nível de adesão à dieta 
mediterrânea e o risco de burnout 
em crianças, exceto no caso do 
consumo diário de hortícolas 
frescos ou cozidos. 





 

 

 

 


