
rabalho em ritmo insano, 
pressões ininterruptas, 
reclamações constantes da 

chefia, metas a serem atingidas e 
o medo de perder o emprego. 
Some a isso anos nesse clima 
como se fosse natural, aceitável. 
Quieto, para não ser considerado 
inapto, o profissional aceita tudo 
e mergulha em uma atmosfera 
doente. E eis que os problemas 
de saúde começam a aparecer. 
Um dia vem a ansiedade; depois, 
o sujeito se sente meio 

deprimido, ou com medo. Porém, 
se a ansiedade, a depressão e o 
medo começarem a provocar 
problemas físicos (taquicardia, 
hipertensão, dores de cabeça, 
insônia, por exemplo) pode ser o 
sinal de que um transtorno 
mental está instalado. Esse é um 
cenário perfeito para uma série 
de males, entre eles o transtorno 
do pânico, a depressão, a insônia, 
a síndrome de burnout etc. 
Até há pouco tempo, as empresas 
e colaboradores tinham grande 

dificuldade para identificar o que 
na linguagem jurídica se chama 
nexo causal. O que significa que 
uma situação vivida no trabalho 
pode ocasionar patologias. E um 
dos fatores que mais males causa 
é o presenteísmo. Pesquisas 
realizadas nos EUA demonstram 
que as perdas de produtividade 
por depressão e dores sofridas por 
colaboradores que não faltam ao 
trabalho superam as perdas de 
produtividade derivadas do 
absenteísmo. O presenteísmo é 



um mal conhecido pelos 
profissionais de RH e pelos 
médicos do trabalho. A maioria 
deles, porém, se preocupa mais 
com os fatores ambientais que 
provocam mal-estar e doenças, 
como aspectos de ergonomia, 
calor, segurança do trabalho etc. 

Patologias perigosas 
0 psiquiatra Duílio Antero de 
Camargo, especialista do setor de 
psiquiatria do trabalho do 
Instituto de Psiquiatria do 

Hospital das Clínicas, de São 
Paulo, decidiu investigar esse 
campo pouco explorado. Ele 
pesquisa os problemas 
emocionais e os transtornos 
psiquiátricos originados no 
trabalho. Os transtornos mentais 
já são a terceira causa de 
afastamento do trabalho no 
Brasil. Ficam atrás apenas dos 
acidentes e das lesões conhecidas 
como LER/Dort, o conjunto de 
doenças provocadas pelo esforço 
repetitivo. Na região Sudeste, os 

transtornos mentais ocupam o 
segundo lugar. 
Camargo destaca que o grande 
problema do presenteísmo são as 
dores relacionadas a sintomas 
emocionais, como a dor de 
cabeça, por exemplo. Contudo, 
ele ressalta que as maiores 
patologias relacionadas são os 
transtornos mentais, como a 
depressão, que é, no Brasil, a 
terceira causa de incapacidade 
temporária, de acordo com dados 
da Previdência Social. 

Informalidade 
0 médico acredita que, pela 
informalidade do mercado de 
trabalho, essas taxas devem ser 
muito maiores. "Um dado 
relevante é que o presenteísmo 
atinge, sobretudo, trabalhadores 
que ocupam cargos mais altos, 
como gerentes, diretores e 
supervisores, os que realizam 
tarefas que requerem mais 
raciocínio. 0 estado de tensão 
dos gestores leva a um estresse 
ocupacional quase que 
permanente, por causa das altas 
exigências e dos métodos de 
trabalho estafantes. Então, como 
as pesquisas apontam que os 
problemas de depressão estão 
muito ligados ao presenteísmo, 
fizemos um estudo [Psiquiatria 
ocupacional - aspectos 
conceituais, diagnósticos e 
periciais dos transtornos mentais 
e depressão] para alertar as 
empresas que esse problema é 
real, grave, e leva 
inevitavelmente ao absenteísmo." 
Willian Bull, consultor do 
Instituto Pieron, define o 
presenteísmo como a situação 
em que o funcionário está 
fisicamente presente no ambiente 
de trabalho, porém, mental e 
emocionalmente ausente, 



prejudicando o 
andamento do seu 
dia a dia. "Muitas vezes, 
comparecem porque 
temem represálias ou 
rótulos como 
desmotivado, 
descomprometido, 
desentusiasmado, 
preguiçoso etc. Isso é 
real e, infelizmente, esse 
comportamento parte 
dos próprios gestores, 
despreparados para lidar com 
esse tipo de situação", diz o 
consultor, acrescentando que 
gestores incapacitados são 
protagonistas de assédio moral 
sobre seus subordinados, uma 
situação do ambiente de trabalho 
que ocasiona pressão sobre o 
profissional e faz com que 
surjam certos sintomas. 
Entre os males que o presenteísmo 

causa, Camargo aponta 
a síndrome de burnout 
como um dos mais 
graves, por causar uma 
grande queda de 
produtividade e uma 
relevante incapacidade 
no trabalhador. "0 
burnout provavelmente 
sempre existiu, contudo 
havia muito 
desconhecimento até 
para o diagnóstico. 

A partir dessa possibilidade 
[do diagnóstico], tivemos mais 
ferramentas para trabalhar a 
questão, que é, em alguns 
casos, devastadora". 
Outra doença relacionada ao 
trabalho é a depressão. Ele diz 
que, hoje, a própria empresa 
precisa provar que não foi ela 
quem adoeceu o colaborador, ao 
contrário de antes, quando era o 

trabalhador que deveria provar 
que ficou doente por conta das 
pressões do trabalho (nexo causal). 

Investir em prevenção 
Mas como os RHs devem lidar 
com a questão quando a pressão 
para atingir metas e resultados é 
grande? Há saída? 0 psiquiatra 
enfatiza que a questão da 
produtividade acaba se tornando 
um valor muito alto para as 
corporações por causa do nexo 
epidemiológico, o que significa 
dizer que as empresas deveriam 
investir mais na prevenção. Mas 
como fazer isso? "Em primeiro 
lugar", relata o médico, "os RHs 
devem se conscientizar da 
existência desse problema. 0 
presenteísmo, por exemplo, é um 
sinal amarelo quanto à saúde da 
própria empresa e dos seus 
colaboradores. Portanto, essa 

Quando se chega a um ponto 
de pânico geral, medo de 
perder o emprego, sensação de 
menos valia e desesperança, a 
situação está crítica. Como um 
trabalhador pode desempenhar 
suas funções nesse estado? Para 
Amanda Lopes (nome fictício), 
que trabalha com vendas no 
atacado, há 10 anos, em uma 
empresa de porte médio, em São 
Paulo, o inferno foi comparecer 
ao trabalho com todos esses 
sintomas. "No começo, gostava 
muito do trabalho. Durante sete 
anos, nunca faltei, nem mesmo 
emendei algum feriado. Aos 
poucos a coisa mudou. A empresa 
cresceu e tomou outro rumo. A 
chefia, aos poucos, tornou-se 

fechada e estranha. A gestão, que 
gerava empatia, se transformou 
em tirana. Fiquei com muito 
medo de perder o emprego e as 
doenças chegaram." 
A profissional relata que a maior 
cobrança por resultados e a 
pressão constante tornaram o 
clima insustentável. Mesmo com 
a ajuda de uma terapeuta foi 
difícil entender que deveria olhar 
mais para si mesma e cuidar 
da saúde. Ela explica que só de 
pensar em ir à empresa sentia 
dores físicas, choros diários, 
enjoo, angústia, paranóia de 
perseguição etc. "Por medo de 
perder clientes me cobrava muito, 
e por isso fui ficando doente. 
Comecei a ficar desorientada, 

oprimida. Como na área de 
vendas existe uma disputa grande 
por clientes, com o agravante de 
a logística da empresa ser falha, 
achava que não poderia faltar no 
trabalho, para monitorar meus 
clientes. Tinha de ver se alguém 
ia roubar os clientes, se o produto 
ia ser entregue corretamente. 
Chegava no horário e ficava até 
quando precisava", conta. 
Essa situação levou Amanda 
à doença. Por indicação da 
terapeuta, a profissional procurou 
dialogar com a chefia e começou 
a tirar licenças periódicas por 
motivo de saúde. "Mesmo 
assim, estou com um grande 
bloqueio para conseguir novos 
clientes", finaliza. 



conscientização passa 
pela comunicação do 
RH com o setor de 
medicina do trabalho da 
companhia", diz. 
Ele lembra que, na 
década de 1970, os 
acidentes de trabalho 
matavam muito, já neste 
século o grande 
problema mundial são 
os transtornos mentais 
provocados por metas, 
cobranças radicais, pressão 
exagerada por produtividade e o 
excesso de tensão. 
Para Willian Bull, a preocupação 
da área de recursos humanos com 
os males do presenteísmo ainda é 
muito tímida. "É claro que existem 
empresas compromissadas com as 
regras que determinam, por 
exemplo, o afastamento quando o 
profissional se acidenta. Não 
permitem que ele compareça com 
algum membro imobilizado, ainda 
que ele consiga dar um jeitinho'. 
Cada vez mais, os profissionais de 
RH são desafiados a gerenciar 
melhor os investimentos feitos em 
programas de saúde e custos com 
benefícios", conta. 

Potencial humano 
0 consultor acredita que, para além 
da gestão de custos e dos aspectos 
relacionados à ergonomia, é 
necessário explorar outros, tais 
como a melhor utilização da 
capacidade e do potencial humano 
dentro do ambiente organizacional. 
Se isso for bem feito, explica Bull, 
podem-se esperar índices menores 
de estresse e de frustração no 

trabalho. Dessa forma, é 
razoável pensar que 
também duninuiriam 
índices de rotatividade e 
problemas decorrentes do 
absenteísmo e do 
presenteísmo. 
De acordo com Camargo, 
as empresas precisam ser 
sensibilizadas e criar 
programas preventivos. 
Isso significa avaliar a 
saúde mental dos 

funcionários por meio de 
questionários e testes e ensinar as 
pessoas que ocupam cargos de 
chefia a lidar com emoções. "Não 
adianta tentar mexer na base. 
Quem tem o poder é que precisa 
aprender a lidar com gente e a 
zelar pela saúde mental de todos", 
diz. O médico acredita que nesse 
ponto existe uma forte 
contradição, já que a questão da 
produtividade está ligada 
diretamente à saúde. Segundo 
Camargo, as empresas precisam 
ter a percepção de que alguma 
coisa vai mal. E isso se observa 
quando um colaborador dedicado 
diminui sua produtividade e 
começa a faltar. Se, na realidade, 
não houver uma percepção por 
parte dos gestores de RH, da 
consequência, por exemplo, do 
transtorno depressivo, obviamente 
isso vai gerar também um custo 
maior para a empresa, até mesmo 
pelo nexo causal previdenciário. 
O psiquiatra recomenda aos RHs 
que implementem programas de 
saúde mental do trabalho para 
acompanhar os colaboradores. 
Ou seja, manter uma equipe 

multidisciplinar com médicos, 
psicólogos, psiquiatras e assistente 
social, avaliando as fases dos 
problemas para realizar as 
intervenções necessárias. "Com 
certeza, uma ação dessas vai 
custar menos à corporação do que 
pagar os afastamentos por nexo 
técnico", afirma. 
Bull chama a atenção para a 
psicologia positiva. E cita Mihaly 
Csikszentmihalyi, psicólogo 
húngaro representante da corrente 

ou fluxo. "O mundo do 
trabalho apresenta desafios que 
demandam por nossas 
competências e capacidades. 
Quando existe um equilíbrio entre 
desafios e capacidades, surge essa 
resultante denominada Flow. O 
profissional nem sempre se dá 
conta de que, muitas vezes, está 
lidando com um desafio muito 
acima ou muito aquém de sua 
capacidade", diz. 
Segundo ele, quando o desafio é 
grande demais, requerendo certas 
capacidades que o profissional não 
tem ou não consegue desenvolver, 
no extremo, poderá levá-lo ao 
esgotamento, sentimento de medo, 
pânico e até mesmo a uma certa 
paralisia ou inação, caracterizada 
pela procrastinação de trabalhos e 
decisões. Tudo isso afeta o 
profissional, o ambiente 
organizacional em que está 
inserido e, portanto, a 
produtividade, os resultados. Por 
outro lado, se o desafio é pequeno 
demais frente à capacidade do 
profissional, isso poderá levá-lo 
à frustração e, no extremo, 
também à depressão. 

Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, Especial Saúde, São Paulo, n. 3, p. 20-24, 2011.




