
A SAÚDE
DELAS ESTA
POR UM FIO
Estressadas, cardíacas e hipertensas.
As executivas agora sofrem de males que
até pouco tempo só atingiam os homens
CARLA ARANHA

E
M JUNHO DE 2006, DURANTE
uma conversa corriqueira
com o chefe, a carioca De-
nise Garcia, diretora de ven-
das da Oi, desabou num cho-
ro convulsivo. Na época com
42 anos de idade e responsá-

vel por uma equipe de 67 pessoas, ela sim-
plesmente perdeu o controle e sofreu o se-.
gundo ataque de síndrome do pânico em
menos de dez dias (o primeiro havia acon-
tecido em pleno fim de semana, num pas-
seio com o cachorro), Nos dois casos, a sen-
sação foi angustiante. Denise sentiu o cor-
po todo tremer e teve taquicardia, tontura
e falta de ar. "Achei que ia morrer", diz ela,
que foi diagnosticada com uma grave cri-
se de estresse. Relatos de profissionais que
enfrentam graves problemas de saúde por
causa da pressão excessiva do trabalho já
se tomaram um clássico da vida executiva,
mas o caso de Denise guarda uma peculia-
ridade. Até o final dos anos 90, eram os ho-
mens — e não as mulheres — as principais
vítimas desses ataques. Uma pesquisa rea-
lizada com exclusividade para EXAME pe-
la clínica de check-up Med-Rio, especiali-
zada em executivos e profissionais liberais,
mostra que, nos últimos anos, a tendência

inverteu-se. Enquanto entre os homens os
problemas relacionados a colesterol, hiper-
tensão e coração estão diminuindo (ou se
estabilizando), entre as executivas essas es-
tatísticas só fazem crescer.

O levantamento da Med-Rio, que leva
em conta uma base de dados com 4 200
executivas com idade entre 30 e 60 anos
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Hori-
zonte e Brasília, traz resultados alarman-
tes. O índice de mulheres que apresentam
sinais de insuficiência coronariana duran-
te os testes ergoménicos passou de 6% em
1990 para os atuais 12% — enquanto en-
tre os homens o aumento no mesmo pe-
ríodo foi de 6% para 8%. Elas também so-
frem mais de insônia que seus pares mas-
culinos — 26% das mulheres reclamam
de falta de sono, enquanto entre eles o ín-
dice é de 23%. O estresse avançou. Em
1990,42% das mulheres sofriam do pro-
blema. Hoje são 62%. Entre os homens,
apesar de alto (70%), esse índice continua
o mesmo de 1990 (veja quadro).

Parte da explicação para o fenômeno es-
tá no fato de que cada vez mais as mulhe-
res estão assumindo postos de comando, o
que significa longas jornadas de trabalho,
rotinas cansativas e um bocado de pressão





com o aumento de doentes, Chagas acre-
dita que as mulheres estão perto de prota-
gonizar uma epidemia de enfartes.

Nos últimos anos, algumas empresas
começaram a adotar iniciativas para tentar
combater os efeitos negativos do estresse
entre suas funcionárias. A holandesa Phi-
lips criou há cinco anos um programa mun-
dial chamado Projeto Singulares. O prin-
cipal objetivo é evitar reuniões tarde da noi-
te, sobretudo as que envolvem profissio-
nais mulheres. Treinamentos e transferên-
cias também são negociados para evitar
que as executivas sacrifiquem o relacio-
namento familiar. Na operação brasileira
da Procter & Gamble, desde 1999 as fun-
cionárias podem tirar licença-maternida-
de de até um ano. Depois dos quatro me-
ses concedidos por lei, elas escolhem se
voltam ao batente, se trabalham apenas
meio período (recebendo pelo número de
horas trabalhadas) ou se ficam em casa por
mais tempo, sem receber salário, mas man-
tendo o vínculo com a companhia. Seria
mais cômodo para as empresas se elas con-
tratassem apenas homens. O problema é
que elas acabariam descartando uma mão-
de-obra que chega ao mercado cada vez
mais preparada. Por isso, segundo o con-
sultor Denys monteiro, vice-presidente da
empresa de recrutamento Fesa, a tendên-
cia é que cada vez mais empresas ofere-
çam benefícios desse tipo a mulheres em
cargos de direção. "Os empregadores co-
meçaram a acordar para o fato de que ho-
mens e mulheres têm demandas específi-
cas e não podem ter a mes-
ma rotina", diz Monteiro.

Iniciativas como as da
Philips e da Procter & Gam-
ble mostram que a melhor
forma de combater as com-
plicações de saúde é com
uma rotina que privilegie o
bem-estar. "O que resolve é
mudar o estilo de vida, e não
apenas tomar remédios ou
perder peso", diz Chagas,
da sociedade de cardiologia. A carioca Ana
Cláudia Nery, diretora de marketing do ho-
tel Sheraton Barra, no Rio de Janeiro, só
descobriu que precisaria mudar radical-
mente seu dia-a-dia depois de perder a vi-
são do olho esquerdo por 10 minutos en-
quanto dirigia numa estrada. "Fazia ginás-
tica com freqüência e me alimentava bem,
mas mesmo assim tive hipertensão, enxa-

queca e muitas dores no es-
tômago", diz Ana Cláudia,
hoje com 39 anos. Na épo-
ca do piripaque, em 1998,
ela era gerente de eventos e
trabalhava até 18 horas por
dia. Hoje. solteira e sem fi-
lhos, trabalha no máximo
12 horas, faz questão de jan-
tar sempre com as amigas,
corre três vezes por semana

e não checa e-mails fora do trabalho. De-
nise, a diretora da Oi, usou a mesma es-
tratégia para combater a síndrome do pâ-
nico. Incorporou hábitos como a prática
regular de ioga, exercícios de relaxamen-
to e shiatsu, reduziu a jornada de trabalho
de 13 para 10 horas diárias e mudou de ca-
sa para ficar mais perto do trabalho. Ela
agora tem mais tempo livre para dedicar

aos filhos adolescentes Denise, da Oi:
e está completamente ataque de
curada das crises. À pânico no meio
custe de muita discipli- de reunião
na, Rosana, da Basf. com o chefe

cuperar a saúde. De-
pois de diagnosticada, começou a tomar
remédios para pressão, a usar regularmen-
te a esteira de casa — que durante quatro
anos serviu mais como cabide do que co-
mo aparelho de ginástica —, adotou uma
alimentação saudável e diminuiu o ritmo
das viagens de trabalho. Em seis meses,
perdeu 5 quilos e hoje mantém a pressão
sob controle. "Aprendi que ninguém é a
Mulher Maravilha. Não dá para ser uma
superexecutiva, monitorar os filhos e ain-
da ser gordinha e sedentária sem que isso
se refuta na sua saúde", diz ela. •
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