
De cada 10 profissionais, 1 se diz deprimido  
Raquel Bocato 
 
Pesquisa feita pela Isma-BR aponta o trabalho no topo da lista de motivos desencadeadores da 
doença  
 
Os profissionais estão desanimados: quase metade deles diz se sentir deprimida 
eventualmente. Os que afirmam ter a doença somam 1 em cada 10 trabalhadores. 
 
Essas são algumas das conclusões da pesquisa realizada pela Isma-BR (International Stress 
Management Association no Brasil) durante todo o ano passado com mil trabalhadores das 
cidades de São Paulo e Porto Alegre. 
 
O levantamento, que será divulgado em junho no congresso nacional da entidade, mapeia, 
pela primeira vez, o índice de pessoas que dizem ter depressão. Até o ano passado, os dados 
apontavam somente o número de pessoas que afirmavam se sentir estressadas. Na época, 
66% assinalaram que o excesso de tensão afetava sua qualidade de vida. 
 
Mas o que tem feito os trabalhadores se sentirem deprimidos? A pesquisa mostra que o 
trabalho está no topo da lista. Entre os fatores citados estão demissão -causada por fusões ou 
aquisições-, perda de cargo e falta de perspectiva profissional. A sobrecarga de trabalho, a 
demanda para executar tarefas sem recursos financeiros ou sem equipe, as perdas salariais e 
os relacionamentos no trabalho também figuram na lista. Há ainda os que indicam a alta 
responsabilidade e a pouca autonomia para tomar decisões como um dos principais 
desencadeadores dos períodos de tristeza. 
 
Os motivos, no entanto, não estão apenas no dia-a-dia na empresa. Estilo de vida, 
sedentarismo, alimentação desbalanceada e falta de técnicas para lidar com as pressões 
também fazem parte do rol de propulsores da depressão. 
 
"Os índices de estresse e de depressão têm aumentado e não é pela falta de informação da 
população", analisa a presidente da associação, Ana Maria Rossi. 
 
Segundo Rossi, que também é representante do Brasil na Seção de Saúde Ocupacional da 
Associação Mundial de Psiquiatria, parte da responsabilidade é da empresa, que sobrecarrega 
esses profissionais. "Mas eles têm sua parcela de culpa por não saber lidar com agentes 
estressores." 
 
De mãos atadas 
 
A auxiliar de faturamento Tatiana Ferreira, 24, não se isenta da "culpa" de ter tido depressão.  
 
Afirma, no entanto, que parte do mal foi gerado pelo excesso de trabalho. "Acumulei as 
funções dos departamentos financeiro e de logística. Também estive à frente na implantação 
do novo sistema de software na empresa." 
 
As tentativas de Ferreira para que o chefe contratasse outro profissional para dividir o trabalho 
foram em vão. "Ele afirmava que não tinha recursos suficientes." 
 
Resultado: em novembro de 2004, durante uma sessão de cinema com os amigos, ficou 
literalmente paralisada. Não conseguia mexer as pernas e os braços e teve de ser auxiliada por 
bombeiros. "O médico disse que aquele sintoma foi causado pela depressão." 
 
Voltou para o trabalho, mas, 15 dias depois, teve outra reação como a anterior. Dessa vez, 
dentro da empresa. Teve de permanecer afastada por ordens médicas. "Nos primeiros quatro 
meses, tive crises de pânico e não conseguia sair de casa", recorda. 
 



Voltou para o escritório em novembro do ano passado -mas, em fevereiro de 2006, resolveu 
pedir demissão. "Vi que a situação não melhoraria e decidi buscar algo que me desse mais 
prazer", diz Ferreira, que está em busca de trabalho na área de comunicação. 
 
Leia mais 
 
Médico contesta estatística de pessoas doentes  
 
"Hoje, as pessoas não dizem mais que estão tristes, mas que estão deprimidas. Não falam que 
têm medo, mas que têm fobia. Não dizem que estão cansados, mas estressados." 
 
É essa a forma que o psiquiatra Luiz Brant usa para afirmar que os sentimentos, em especial o 
sofrimento, têm se transformado em "doenças". "Esse é um movimento que ganhou força no 
século passado", diz. 
 
Segundo o médico, há uma "vantagem" em transferir o sentimento para a doença. 
 
"O julgamento moral é menos pesado quando a pessoa se apresenta como doente." 
 
Por isso, diz Brant, o número de casos de depressão é mais alto do que os existentes. 
 
Mas a opinião do especialista não é consenso na classe médica. Mesmo concordando que há 
exagero em alguns diagnósticos, psiquiatras afirmam que a doença pode atingir de 30% a 
40% da população mundial em algum momento da vida. 
 
"Existe um ciclo químico na depressão", afirma Sergio Klepacz, do hospital Samaritano. 
 
"Muitos diagnósticos são feitos de forma errônea, mas é inegável o aumento no número de 
casos nos últimos anos", finaliza o psiquiatra Marcelo Niel, da Unifesp (Universidade Federal de 
São Paulo). 
 
Leia mais 
 
Doença afeta a produtividade no trabalho  
Renato Stockler 
 
Profissionais contam a experiência de lidar com a falta de ânimo e as cobranças de superiores 
e colegas  
 
Tristeza, falta de motivação e desânimo. É difícil um profissional manter seu rendimento no 
trabalho se tiver uma depressão, asseguram especialistas. 
 
A secretária K.F., 24, que o diga. Há quatro meses na empresa, conta diariamente as horas 
que faltam para o fim do expediente. Também deixou de almoçar fora porque, após a refeição, 
não tinha vontade de voltar para a firma. "Os domingos à tarde são terríveis. Fico muito 
agressiva." 
 
Tudo começou no segundo dia de trabalho, quando se referiu ao chefe por "você". "Ele me 
chama de burra perto de meus colegas." 
 
Depois, veio uma bronca do presidente da empresa, diz ela, porque, ao atender o telefone, 
não falou o nome completo da firma. "Ele disse que eu não tinha educação, começou a gritar 
comigo. Chorei tanto que minha colega teve de me levar para outra sala até que eu me 
acalmasse", lembra. 
 
A secretária afirma fazer seu serviço com competência -no entanto não faz nada além disso.  
 
"Poderia contribuir muito mais, mas não tenho incentivo ou vontade de fazer qualquer coisa 
além do meu trabalho", desabafa. 



Ela afirma estar em depressão, mas ainda não procurou tratamento médico. "Quero tentar 
vencer isso sozinha", assinala. 
 
"Há profissões em que os trabalhadores estão mais sujeitos à depressão, como as por turno e 
as que exigem que eles fiquem por um tempo prolongado na firma. Os locais em que as 
relações pessoais são complicadas também podem detonar um episódio depressivo", assinala o 
psiquiatra Marcelo Neil, da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). 
 
O tratamento -em geral, à base de terapia e de medicamentos- pode fazer com que o 
profissional melhore de 50% a 70%, de acordo com Neil. "Essa é uma fase que ele terá de 
passar e não há muito o que fazer, a não ser se informar sobre a doença", explica. 
 
Contar para os colegas, diz o psiquiatra, só é recomendado se forem compreensivos. "A 
depressão ainda está muito carregada de estigma. A não ser que o profissional tenha um bom 
chefe, não aconselho a se expor", comenta. 
 
Turbilhão 
 
O empresário Antônio José Tomaz, 45, escondeu dos colegas as alterações no sono, a tristeza, 
o desânimo, a falta de concentração e os sintomas de ansiedade. 
 
A depressão começou em 1998, quando o banco para o qual trabalha sofreu intervenção do 
Banco Central. Como era responsável pela área internacional da instituição financeira, teve de 
atender importadores e exportadores receosos de perder investimentos. 
 
Além dos telefonemas de clientes no meio da noite, Tomaz teve de lidar com o processo de 
demissão dos colegas. "Liderava uma equipe de 70 pessoas e tinha de escolher qual deles 
mandaria embora. Alguns eram meus amigos havia mais de dez anos", lembra. 
 
Os primeiros indícios da depressão vieram com as dores de estômago. "Achei que era uma 
doença grave, incurável", conta. 
 
Tomaz diz que não conseguia mais comer e que, aos domingos, sentia muita ansiedade. "É 
como um friozinho na barriga multiplicado por 2.000." A idéia de morrer, conta ele, era 
freqüente. 
 
Teve 15 dias de licença na firma e, quando voltou, passou a seguir seus horários: chegava 
quando queria e sempre saía mais cedo. 
 
"Se não estivesse em uma situação tão atípica no trabalho, creio que minha permanência no 
emprego estaria comprometida." 
 
O episódio depressivo durou cerca de um ano. "Era o que faltava para que mudasse meu estilo 
de vida. Tiro duas horas para mim todas as manhãs e viajo uma vez por mês", afirma. E 
finaliza: "Antes, eram só metas. Hoje, dou mais valor a relações humanas". 
 
Leia mais 
 
Pedagoga adota a gerontologia  
 
Quanto mais fatores de estresse existem, mais próximo de uma depressão se está. Essa 
lógica, em princípio simples, só passou a ser uma filosofia de vida para a pedagoga Maria 
Cristina Fogaça, 50, depois de começar a ter tremedeiras diárias, tristeza e uma sensação de 
inutilidade constante. 
 
Aos 37 anos, a profissional tinha um desafio pela frente: implantar um berçário e semi-
internato na escola em que trabalhava. As barreiras começaram com o projeto: quatro 
mulheres de sua equipe estavam em licença-maternidade. 
 



"Não gostava de trabalhar lá." 
 
Os primeiros sintomas de que algo errado estava acontecendo apareceram num passeio com a 
família em um shopping. Começou a tremer e a se sentir fraca. Também tinha de lidar com 
sensações de desmaio freqüentes. 
 
Ficou seis meses afastada do trabalho e sob tratamento médico durante sete anos. No período, 
descobriu aquela que é hoje sua atual paixão: a gerontologia, ciência que estuda os idosos. 
 
"Trabalho muito menos. Faço o que gosto e estou mais feliz." 
 
Evitar que o quadro depressivo se agrave, de acordo com o psiquiatra Sergio Klepacz, do 
hospital Samaritano, é possível. Basta que o profissional coloque em prática quatro regras 
básicas. "Ter uma boa vida social, compensar frustrações por meio do lazer, tentar prever 
acontecimentos e praticar meditação ajudam a evitar estresse e depressão." 
 
À relação Maria Cristina Fogaça acrescenta mais um item: "Fazer o que gosta é fundamental". 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 30 abr. 2006, Empregos, p. 2 e 3.  


