
Os departamentos de Recursos Humanos
das empresas precisam assumir a responsabili-
dade que lhes cabe no combate à depressão,
doença que se alastra pelos ambientes cor-
porativos. Muitos têm optado pelo caminho
do "faz-de-conta" limitando-se a promover ati-
vidades como ginástica laboral e eventos de
integração - que são importantes, sem dúvida,
mas não atacam a raiz do problema.

Em boa parte dessas corporações, a porta
que conduz ao bem-estar dos funcionários per-
manece trancada pela chave do preconceito
contra assuntos psiquiátricos. Enquanto provi-
dências verdadeiras não são tomadas, estimati-
vas dão conta de que 40% da massa dos traba-
lhadores ia está sendo atingida, em algum nível,
pela depressão. A maioria sequer desconfia que
sofre desse mal.

Sem informações suficientes a respeito,
muitos não conseguem identificar as causas de
seu próprio desinteresse pelo trabalho ou as
razoes do mau relacionamento com os cole-
gas. Passam a ser classificados como incompe-
tentes, preguiçosos, arrogantes e estressados.
A conseqüência mais provável é a perda do
emprego, o que certamente agravará a situa-
ção do profissional.

Parte do trabalho dos departamentos de
RH deveria ser ajudar essas pessoas a iden-
tificar uma doença traiçoeira, que avan-

ça silenciosamente. Com informação
sobre sintomas e conseqüências da
depressão, aumentam as chances de
que as pessoas procurem ajuda, evi-

tando a evolução do quadro. Da-
dos estatísticos revelam que, a

partir dos primeiros sintomas,
o indivíduo demora em mé-

dia 11 meses para procu-
rar orientação médica

adequada. Há uma

sensação equivocada de que será possível su-
perar o problema sem ajuda. Nesse meio tem-
po, costumam ocorrer muitos danos à vida pro-
fissional e pessoal. -

Além da questão social, outro bom motivo
para que as empresas se mobilizem verdadei-
ramente contra a depressão é o prejuízo finan-
ceiro decorrente dela. De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), um indiví-
duo com depressão falta ao trabalho sete dias
por mês, em média, contra apenas uma falta
mensal dos demais funcionários. A depressão
já é a segunda principal causa de incapacidade
no trabalho e, até 2020, deverá estar no topo
da lista.

Antes do afastamento, contudo, há o lon-
go período de evolução da doença, marcado
pela falta de interesse, baixa produtividade e
dificuldade de relacionamento. Muitas das víti-
mas da depressão registram grande queda de
produtividade durante meses ou até mesmo
anos. Arrastam-se desmotivados pelos escritó-
rios e linhas de produção. O pior ê que o auge
da doença costuma se manifestar entre os 20 e
40 anos de idade, faixa etária decisiva para a
vida profissional.

Por tudo isso, a inserção de atividades psi-
quiátricas na empresa e a presença de um es-
pecialista são medidas que podem trazer redu-
ção imediata dos altos custos atrelados ao tra-
balhador depressivo. O primeiro passo, contu-
do, e erradicar de uma vez por todas os pre-
conceitos sobre o tema. Uma boa iniciativa
nesse sentido é o estímulo, por parte do corpo
diretivo da empresa, da formação de Grupos
Psicoeducacionais, ótima ferramenta de incre-
mento às atividades em prol do bem-estar do
trabalhador.

"Médica psiquiatra e psicoterapeuta com residência na Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)
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