
Síndrome pós-férias causa sono e tristeza 
 
Por mais que, para alguns, isso não passe de um mito, todos os anos, após as férias de verão 
e de inverno, a síndrome pós-férias uma das mais temidas pelos profissionais ressurge com 
todo o vigor. Tristeza, apatia, sono, irritabilidade, cansaço, falta ou excesso de apetite e 
problemas de concentração são os sintomas mais comuns, segundo os especialistas. 
"Normalmente eles desaparecem em poucos dias ou em duas ou três semanas, nos casos mais 
extremos", afirma a psicóloga do Instituto Superior de Estudos Psicológicos (Isep), Noemí 
Fernández.  
 
Esta situação parece afetar mais as mulheres do que os homens. Segundo uma pesquisa 
realizada pela empresa de trabalho temporário Alta Gestión, 51% das mulheres têm mais 
dificuldade do que os homens (48%) para voltar à normalidade depois das férias. Este estudo 
também revela que o transtorno, assim como a crença na existência do estresse pós-férias, 
diminui conforme aumenta a idade do funcionário.  
 
A situação mais difícil é ajustar-se novamente ao horário de trabalho, segundo relataram 40% 
dos entrevistados, e a volta à rotina diária (36%). Outras situações que dificultam o retorno ao 
trabalho são as relações com os colegas e o chefe, o transporte, o trânsito e o ritmo de 
trabalho.  
 
As experiências dos psicólogos da Alares, empresa de consultoria que a ajuda os funcionários 
das companhias que contratam os seus serviços de assessoria em recursos humanos, mostram 
que estes empregados que estão regressando após um período de férias "não têm vontade de 
se relacionar com os demais colegas e são tomados por um sentimento de pessimismo 
profissional".  
 
Os psicólogos explicam que "a sociedade procura evitar o sofrimento de todas as formas, 
quando o razoável seria pensá-lo como parte da vida". Há cada vez menos tolerância com o 
estresse. Neste sentido, as pessoas precisam de tempo para se adaptar a qualquer mudança. 
Assim, podemos entender a síndrome pós-férias como a síndrome de segunda-feira de manhã 
ou mesmo a síndrome pré-férias, já que esta também implica em uma mudança de rotina.  
 
Para evitar este tipo de estresse, Fernández recomenda que as férias sejam divididas em 
vários períodos menores. Além disso, segundo ela, é aconselhável não mudar muito a rotina 
diária durante as férias, passar alguns dias em casa antes de voltar ao trabalho (caso tenha 
ido viajar) e, finalmente, procurar ajustar-se sempre ao orçamento familiar, para não ter que 
enfrentar dificuldades econômicas na volta.  
 
Conselhos úteis  
 
A consultoria Randstad oferece uma série de conselhos para evitar esta síndrome. Ter a mente 
positiva é um deles. Para isso, ser otimista é um elemento-chave, para que o profissional não 
acabe sofrendo de estresse ou das tensões típicas do trabalho. O executivo deve esquecer que 
as próximas férias estão longe e pensar no quão bem se sente e na vontade com que volta ao 
ambiente de trabalho depois de se descansar. Outro remédio pode ser fracionar as férias para 
não sofrer tanto os seus efeitos.  
 
Outra medida interessante é planejar as tarefas e dar-lhes uma ordem de importância. Saber 
qual é a principal vai ajudar a estabelecer diretrizes de funcionamento que evitem uma 
possível depressão. É importante não tentar acumular muitas tarefas de uma vez só, mas 
também planejar-se e realizar aquelas que necessitem de uma resposta imediata.  
 
Outro ponto para se ter em mente é que se a volta ao trabalho acontecer em uma segunda-
feira, a depressão pode ser maior. Assim, uma boa idéia seria voltar em um dia diferente da 
semana.  
 
Junto a isso, o profissional deve se preocupar com a adaptação. Uma vez que se chega ao local 
de trabalho é importante conversar com os companheiros para saber o que houve em sua 



ausência, quais aspectos urgentes rodeiam o ambiente de trabalho e o que se deve ter em 
mente na hora de elaborar uma agenda imediata.  
 
Outro ponto importante é o trinômio "voltar para casa, descansar e trabalhar". Estender as 
férias até o último minuto não é a opção mais recomendável, devido principalmente ao fato de 
se voltar ao posto de trabalho sem descansar e com uma combinação de estresse em casa e 
no trabalho. Assim, a Randstad recomenda voltar dois ou três dias antes da reincorporação 
para um planejamento correto.  
 
Outra dica é trabalhar de forma progressiva. Estruturar as responsabilidades progressivamente 
gera uma sensação de controle no indivíduo. Assim, o aconselhável é trabalhar de maneira 
gradual. Isso fará com que o rendimento vá aumentando pouco a pouco.  
 
Na Espanha, em 2008, a tão temida depressão pode ser intensificada pela não menos temida 
crise econômica. "A porcentagem da população afetada (35%) poderá aumentar devido à crise 
econômica", afirma Fernández. "Certamente, muitos daqueles que notaram que seus bolsos 
estão cada vez mais vazios tiveram que tomar algumas medidas e, portanto, suas férias não 
foram como nos anos anteriores. Pode ter havido uma redução no número de dias de 
descanso. Outros não puderam viajar ou, se o fizeram, viram-se obrigados a controlar melhor 
as suas despesas."  
 
Conforme especialistas, quando os sintomas da síndrome pós-férias não desaparecem depois 
de duas semanas, é aconselhável buscar ajuda profissional. A depressão e o estresse são os 
principais responsáveis pelas faltas ao trabalho.  
 
Afinal, tantos meses de trabalho para tão poucos dias de férias que, ainda que desfrutados ao 
máximo, passam muito rápido. Depois, outra vez a dura rotina, algo que para muitos é difícil 
de suportar. Sem dúvida, a depressão pós-férias existe. É preciso saber lidar com ela.  
 

 
Leia mais: 
 
Metade dos espanhóis se desliga do trabalho de imediato 
 
Pouco mais da metade (52%) dos espanhóis consegue se desligar de seu trabalho durante as 
férias. Enquanto 11% não conseguem, outros 30% começam a se desligar depois da primeira 
semana e 7% somente após a segunda semana, conforme um estudo elaborado pela empresa 
Alta Gestión junto a mais 500 trabalhadores espanhóis.  
 
A porcentagem de pessoas que não consegue se desligar de suas obrigações de trabalho 
durante as férias é maior entre aqueles empregados que passam este período em casa do que 
entre aqueles que optam por desfrutar o seu tempo livre viajando.  
 
Desta forma, os funcionários que saem em viagem ou simplesmente trocam a sua residência 
habitual por outro lugar durante as férias desligam-se mais facilmente desde o primeiro dia 
(51%).  
 
O levantamento também mostrou que as mulheres conseguem desligar-se mais rapidamente 
do que os homens nos seus dias de férias. Mais da metade (53%) das mulheres deixam de 
lado o trabalho desde o primeiro dia, frente a 49% dos homens. Além disso, quase um terço 
(31%) das mulheres conseguem se desligar depois da primeira semana longe do ambiente 
profissional, em comparação com 28% dos homens.  
 
Segundo a Alta Gestión, a duração média das férias de verão é entre uma e três semanas, em 
87% dos casos. Apenas 9% têm menos de uma semana de férias no verão e 4% podem 
desfrutar entre três e quatro semanas.  
 



A maioria dos trabalhadores (77%) elege destinos como a praia, o campo, exterior ou os seus 
respectivos lugares de origem para passar as férias, enquanto 23% afirmaram passar este 
período em suas própria casas.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 set. 2008, Vida Executiva, p. C10. 


