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Neste ano de comemoração do bicen-
tenário do nascimento de Charles

Darwin e de 150 anos da publicação da
Teoria da Evolução, um estudo de dois
psiquiatras da Universidade ameri-
cana de Virgínia, Paul Andrews e An-
derson Thomson, aborda um doloroso
paradoxo: por que a depressão, com
todo sofrimento e incapacitação que
causa, persiste nos genes humanos?

Usando diagnósticos avançados
e imagens cerebrais, os dois propõem
uma idéia completamente nova: que
a depressão seja vista não como uma
falha, mas como uma adaptação do
cérebro para lidar com problemas
complexos - algo que eles chamam

de "ruminação analítica". A dupla
afirma que, quando ficam deprimi-
das, as pessoas tendem a pensar de
maneira intensa e profunda sobre
questões que as incomodam e a que-
brar os problemas em pequenas par-
tes - o que as ajuda a encontrar uma
solução. Eles também argumentam
que outros sintomas da depressão,
como a tendência ao isolamento ou
mesmo a perda de apetite, podem
contribuir para que a pessoa se con-
centre em resolver o que a incomoda.

Em geral, admitem os pesqui-
sadores, esse é um processo muito
custoso e doloroso, mas que pode ser
bom. "Aprender a usar a dor emocio-
nal pode ser parte da herança evo-
lucionária, que justifica as tradições
filosóficas de encarar o sofrimento
como um ímpeto para aumentar o
autoconhecimento", argumentam.

Mesmo suscitando dúvidas, a dis-
cussão é oportuna em meio ao debate
crescente sobre depressão nas empre-
sas. Na maioria dos países, esse estado
mental ainda é pouco compreendido
e tende a ser tratado com preconceito,
especialmente no mundo corporativo.
Um grande número de companhias

oferece programas de reabilitação para
alcoólatras e dependentes de drogas
- mas acaba por demitir o funcionário
deprimido, algo preocupante quando
se descobre que há um número cada
vez maior de pessoas nesta situação.
Segundo um trabalho publicado em
agosto pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), nos próximos 20 anos
a depressão deve se tornar a condi-
ção incapacitadora mais comum do
mundo, afetando mais pessoas do que
qualquer outra, incluindo câncer, aids
e doenças cardíacas e respiratórias.

Para as empresas, portanto, lidar
mal com a depressão representa riscos
econômicos. O maior deles é o fato de
que o preconceito gera uma resistência
entre os empregados a revelar o proble-
ma e a buscar ajuda: a maioria continua
trabalhando e atuando como um ralo
de produtividade. "Mais de 70% das
pessoas potencialmente diagnosticá-
veis como deprimidas que continuam
trabalhando causam perdas de 400
milhões de dias de trabalho ao ano ape-
nas no setor privado [americano]", cal-
cula Keith Dixon, presidente da Cigna
Behavioral Health, operadora de saúde
americana. "Apenas uma em cada cin-



co recebe tratamento adequado." Esti-
ma-se que, apenas nos Estados Unidos,
os custos relacionados às pessoas de-
primidas que continuam trabalhando
passem dos US$ 50 bilhões por ano.

Um levantamento da Unidade de
Depressão da Universidade de Michi-
gan, um dos centros mundiais de re-
ferência sobre o assunto, mostrou que
nos Estados Unidos, apesar de 65%
dos gerentes de RH afirmarem oferecer
assistência, somente 14% dos emprega-
dos fazem uso dos recursos. Perto de
60% dos deprimidos afirmaram não
requisitar assistência com medo de se-
rem preteridos ou mesmo demitidos.

Entre os gerentes de RH, apenas
18% afirmaram receber treinamento
adequado para identificar e enfrentar
a questão. Cerca de 80% dos gestores
de benefícios admitem que as perdas
de produtividade são mais custosas
do que tratar os empregados, mas so-
mente 11% empreenderam algum tipo
de programa de diagnósticos ou de
conscientização na sua companhia.

Os custos de lidar de maneira
ineficiente com a questão geraram in-
clusive a criação de um site chamado
Depression Calculator (Calculadora
da Depressão), no qual é possível ve-
rificar o quanto as companhias sem
políticas para o assunto perdem com
a baixa produtividade. O sistema usa-
do leva em consideração estudos que
indicam níveis de depressão altos e
muito próximos na maioria dos países.

O mais dramático é que a demis-
são pura e simples do empregado em
depressão tende apenas a agravar a
situação, já que continuar trabalhan-
do é uma das receitas para se sair da
crise. Além disso, de acordo com a tese
dos psicólogos Andrews e Thomson,
pessoas em situação de depressão
podem estar enfrentando questões
centrais nas suas vidas que precisam
ser encaradas e das quais elas podem
sair inclusive melhores. Em cerca de
80% dos casos, há uma recuperação
completa, sendo que muitas vezes
o episódio depressivo nunca ocor-
re novamente. (FLÁVIO DE CARVALHO SERPA)
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