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Imagine que você é um pesquisador e pretende publicar em uma revista científica um artigo 
científico. Para isso, você deve pesquisar a respeito do tema: Estafa. Por que estamos tão 

cansados? 

Seu texto deve ter: 

 entre 20 e 30 linhas;  

 título que resuma o assunto colocado no texto; 

 uma citação direta (coloque a autoria e as aspas) e uma citação indireta (coloque a 

autoria e não use aspas). 

 

A seguir há uma série de textos que você deve usar como pesquisa para seu artigo. Você pode 

também pesquisar outros arquivos, livros, textos e sites. 

 

 

 

PESQUISA 

 
Texto I 

Estafa: entenda seus sintomas e veja tratamentos 
Também conhecida como fadiga, ela pode ter origem física ou emocional 

 
Desânimo sem explicação aparente, dores no corpo, falta de motivação para continuar 

aquela atividade de que tanto gosta e uma vontade enorme de ir embora logo após chegar ao 

trabalho. Se você está com algum desses sintomas, fique de olho, pode serestafa. 
 

O que é estafa? 
De origem emocional ou física, ela pode atingir crianças e adultos e compromete o 

desempenho na escola, no trabalho e na relação com as demais pessoas no dia a dia, 

tornando todas as atividades antes prazerosas, em obrigações desgastantes e chatas. 
Por alterar todo o funcionamento do organismo, pode desencadear outras doenças 

como hipertensão, fobias e ansiedade, problemas cardíacos egastrite. "Se você ficar 
acumulando tensões e cansaço, vai virar uma panela de pressão e uma hora ela explode e faz 
um estrago maior", alerta o fisiologista da Unifesp, Claudio Pavanelli. 

"A estafa pode ser física (periférica) ou mental (central) e está muito ligada a rotina que 
o paciente leva, por isso, antes de prescrever qualquer medicamento, pergunto se ele tem 

dado conta de todos os afazeres que estão sob sua responsabilidade ou se ele está passando 
por algum problema afetivo, só assim é possível tratar o problema", explica Claudio. 
 

Causas da fadiga física (periférica) 
Treino, caminhada, corre-corre com as crianças e muito cansaço. Mais popularmente 

conhecida como fadiga, a estafa periférica se caracteriza por dores musculares e cansaço 
físico ocasionados principalmente pela combinação entre desgaste excessivo (sem respeitar o 
tempo de recuperação) e pela má alimentação. 

"Não há quem suporte esse ritmo frenético, é fadiga na certa", explica o fisiologista.  
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"Nestes casos, o tratamento é uma mudança radical na rotina e na alimentação. 

Geralmente estas duas ações resolvem o problema", continua. "Se não for tratada, pode 
desencadear outras doenças como: anemia, prisão de ventre, diarreia e até queda de cabelo", 

diz Claudio. 
 

Causas da fadiga mental 
A forma mais comum da estafa é a fadiga mental. Caracterizada pela alteração do 

sistema nervoso central, ocorre em função do excesso de responsabilidades e tensões 

acumuladas que provocam um desgaste metabólico e mental muito grande. "O cansaço 
mental é tamanho que o paciente chega a sentir dor física. 

As pressões psicológicas se refletem no corpo", explica o fisiologista. "Neste caso, a 
melhor indicação é o relaxamento. É preciso rever a maneira como lidamos com os nossos 
problemas e frustrações. Às vezes, uma mudança simples de postura pode te livrar de um 

dano maior a saúde", continua. 
"A estafa mental é muito mais grave do que a física porque tende a causar danos 

psicológicos e físicos. Caso não seja tratada adequadamente pode provocar doenças como: 
falha de memória, insônia, irritabilidade, desânimo, tristeza profunda e angústia", explica 
Claudio. 

 
Estresse x estafa 

Muita gente confunde, mas estafa e estresse são problemas diferentes. Algumas 
diferenças ajudam a diferenciar os dois quadros. A fadiga ou estafa é um sintoma do estresse, 
mas não a a sua causa. No estresse, a intensidade da fadiga é maior e a maneira como nosso 

organismo reage a estes sintomas é bem diferente. 
Enquanto a estafa pode ser tratada com mudanças de hábitos ou tratamento médico, o 

mesmo não ocorre com o estresse, uma espécie de estágio crônico das duas formas de fadiga. 
"O grau de irritabilidade e da dor sentida no estresse é maior, além disso, o estresse é muito 
mais mental do que físico, por isso, não adianta usar os mesmos procedimentos. É uma 

questão de intensidade e durabilidade da fadiga", explica Claudio. 
 

Sintomas da estafa mental (central) 
Entre os sintomas da estafa mental, nós podemos enumerar: 

 Falha de memória 

 Insônia 
 Irritabilidade e choro com facilidade 

 Desânimo 
 Tristeza e angústia 
 Azia 

 má-digestão 
 Palpitação 

 Diminuição do desejo sexual. 
 

Tratamento 
Relaxar é o lema para curar a estafa. "Muitas vezes o tempo que se 'perde' indo ao 

cinema ou em um parque, por exemplo, é um ganho de saúde e bem-estar. É melhor parar 

agora do que perder o controle depois", alerta o fisiologista. 
 Saiba aproveitar os momentos de lazer 

 Converse sobre os problemas com os amigos ou com um profissional 
 Cultive o bom humor 
 Aprenda a relaxar 

 Não faça várias tarefas ao mesmo tempo 
 Procure resolver um problema de cada vez 

 Organize suas prioridades 
 Não leve preocupações do trabalho para casa. 

 

Sintomas da estafa física (periférica) 
Entre as manifestações da estafa física, se encontram os seguintes sintomas: 

 Dores por todo o corpo 
 Apatia, falta de ânimo 
 Baixa resistência imunológica 
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 Distensão muscular. 
  

Tratamento 

O processo de cura envolve muito mais atividades relacionadas ao corpo. Confira as 
opções: 

 Pratique atividade física com moderação 
 Respeite o ritmo de seu corpo 

 Procure ter uma alimentação balanceada e saudável. 
 
Doenças desencadeadas pela estafa 

 Hipertensão arterial (pressão alta) 
 Doenças emocionais (ansiedade, pânico, fobias) 

 Doenças gastrointestinais (colite, gastrite e úlcera) 
 Doenças do coração (arritmia, angina e infarto). 

Disponível em: https://www.minhavida.com.br/saude/materias/10488-estafa-entenda-seus-sintomas-e-veja-
tratamentos. Acesso em: 5 abr. 2021. 

 
 
Texto II 

 
O que é estafa mental? Para explicar e falar sobre outros fenômenos relacionados ao 

quadro, como o estresse e o burnout, convidamos o neurocirurgião Fernando Gomes, 
professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. 

Assista à entrevista: 

https://drauziovarella.uol.com.br/videos/entrevistas-em-video/estafa-mental-fernando-
gomes/ 

 
 

Texto III 
 

Por que o burnout é o tema de gestão mais quente de 2020 

Reportagem de capa de EXAME mostra como o excesso de trabalho é causa de 
esgotamento entre executivos, funcionários e empreendedores 

 
São Paulo — A inteligência artificial e o apoio de robôs deveriam deixar mais tempo 

para as pessoas se dedicarem às tarefas analíticas e às habilidades humanas. 

A evolução nos hábitos de consumo também deveria nos levar a uma rotina mais 
saudável e flexível, com mais espaço para o ócio. Por ora, não é o que se vê. Os anos 2020 

deverão ser marcados como aqueles que popularizaram o burnout, ou esgotamento pelo 
trabalho. 

Não há um consenso sobre a definição de burnout. Numa tradução livre, o termo quer 

dizer ―queimar até o fim‖, estando relacionado a uma estafa física e mental por excesso de 
trabalho. 

Ainda não existem estudos consistentes para registrar o aumento de casos de burnout 
— até porque a síndrome só passará a existir oficialmente em 2022, quando entrará em vigor 
a 11a edição da Classificação Internacional de Doenças (CID), que vai agregar o burnout como 

―problema associado ao emprego ou desemprego‖. 
Apesar de haver profissões mais propensas ao desenvolvimento de um quadro de 

burnout — caso dos médicos e policiais —, não existe um perfil profissional específico para 
isso. Qualquer pessoa economicamente ativa pode ter uma crise. Os sintomas são igualmente 
diversos: existe uma gama ampla de sensações, que variam de acordo com a pessoa afetada. 

O fenômeno é global — e o Brasil, infelizmente, é um dos destaques. No Japão, 70% da 
população economicamente ativa diz ter tido burnout. Em 2016, quase um quarto das 

empresas japonesas exigia que os funcionários cumprissem mais de 80 horas extras por mês, 
de acordo com o governo local. 

Em 2019, uma lei limitou as horas extras a 45 por mês. Nesse cenário, a subsidiária 

japonesa da empresa de tecnologia Microsoft testou, por um mês, o fim de semana de três 
dias para 2.300 funcionários. A produtividade aumentou 40%. A empresa pretende 

implementar o programa novamente, ainda sem data definida. 
Na China, terceiro país com maior incidência de burnout — atrás do Brasil —, é comum 

os funcionários do polo tecnológico trabalharem das 9 às 21 horas durante seis dias por 

semana. 
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Apesar de o termo já pipocar pelos escritórios, ser tema de palestras e motivo de 

afastamento do trabalho, só agora as corporações começaram a quebrar o tabu e a lidar com 

a questão. Uma pesquisa da consultoria de benefícios MercerMarsh mostrou que projetos de 
saúde mental são prioridade em 2020: 30% das organizações querem implantar iniciativas e 

46% afirmam já ter alguma prática implementada. 
A exposição das doenças do trabalho também está atrelada às diferenças geracionais. 

Nos Estados Unidos, segundo um estudo da consultoria Deloitte, 84% da geração millennial 
(nascidos entre 1980 e 1995) diz ter experimentado a exaustão no trabalho atual, em 
comparação com 77% de todos os entrevistados. Quase metade dos millennials diz que deixou 

um emprego porque se sentiu esgotada. 
Consultora de recursos humanos, Sofia Esteves, da Cia de Talentos, acredita que a falta 

de experiência pode ter impacto nocivo sobre o trabalhador jovem. ―O burnout ocorre por um 
efeito cumulativo, mas também tem relação com a quantidade de pressão que o trabalhador 
aguenta‖, diz. ―As gerações mais novas não têm o acúmulo, mas, em geral, toleram menos 

pressão.‖ 
Disponível em: <https://exame.com/negocios/por-que-o-burnout-e-o-tema-de-gestao-mais-quente-de-2020/>. 

Acesso em: 5 abr. 2021. 

 

 
Texto IV 

 
 

Por que estamos todos tão cansados? 

 
Há alguns anos, Anna KatharinaSchaffner foi vítima dessa estafa "epidêmica". Começou 

com uma certa inércia mental e física - um "senso de peso" em tudo o que fazia, como ela 
define. Até as tarefas mais simples drenavam sua energia, e concentrar-se no trabalho era 

cada vez mais difícil. 
Mesmo quando tentava relaxar, ela se pegava checando e-mails obsessivamente, como 

se o alívio de suas tensões fosse chegar a qualquer momento pela caixa de entrada. E com o 

cansaço vinha um senso de desânimo emocional. "Estava desanimada, desiludida e sem 
esperança." 

Tais sentimentos serão familiares a muitos outros, do papa Bento 16 a Mariah Carey, 
que já tiveram diagnósticos de exaustão. 

Se acreditarmos em relatos na imprensa, trata-se de uma doença moderna; toda vez 

que Schaffner ligava a TV, via um debate sobre os problemas que enfrentamos na cultura da 
instantaneidade. 

"Todos os comentaristas citavam nossa época como a mais terrível - o apocalipse 
absoluto para nossas reservas de energia", diz ela. 

Mas será que isso é verdade? Ou nossos períodos de letargia e desmotivação são partes 

inevitáveis da vida, como resfriados e dores de barriga? 
Crítica literária e historiadora da Medicina na Universidade de Kent, no Reino Unido, 

Schaffner decidiu passar essa história a limpo. 
 
O resultado é seu novo livro Exaustion, A History (Exaustão, Uma História, em tradução 

livre), um estudo fascinante dos modos como médicos e filósofos entenderam os limites da 
mente humana, do corpo e da energia. 

 
Não há dúvida de que a exaustão ocupacional é uma preocupação recorrente hoje, com 

relatos alarmantes vindos de setores que demandam muito emocionalmente do profissional, 

como a saúde. 
 

Investigações 
Um estudo de médicos alemães mostrou que quase 50% dos médicos consultados 

aparentavam sofrer do chamado burnout, um distúrbio psíquico de caráter depressivo ligado 

ao contexto ocupacional. Relatavam sentir cansaço o dia inteiro e que apenas pensar em 
trabalho já motivava uma sensação de esgotamento. 

Algo interessante é que homens e mulheres parecem lidar com esse esgotamento de 
maneiras diferentes: uma pesquisa finlandesa recente apontou que funcionários homens 
relatando exaustão tinham maior probabilidade de tirar licenças médicas do que mulheres na 

mesma situação, por exemplo. 



Dado que a depressão também tende a envolver letargia e desmotivação, alguns 
afirmam que o burnout é apenas uma definição "sem estigma" para a mesma condição. 

Em seu livro, Schaffner cita um artigo em um jornal alemão que classificava 

o burnout como uma "versão de luxo" da depressão para profissionais de ponta. "Só 
perdedores entram em depressão", dizia o artigo. "Burnout é um diagnóstico para vencedores, 

ou, mais especificamente, para ex-vencedores." 
Em geral, porém, as duas condições geralmente são consideradas distintas. "Teóricos 

costumam concordar que a depressão envolve uma perda de autoconfiança, ou até ódio a si 
mesmo e autodesprezo, o que não é o caso no burnout, onde a imagem de si permanence 
intacta", diz Schaffner. 

"O ódio no burnout geralmente não se volta contra si, porém mais contra a organização 
para a qual a pessoa trabalha, ou contra o sistema sociopolítico ou econômico mais amplo." 

O burnout também não deve ser confundido com a síndrome da fadiga crônica, que 
envolve longos e dolorosos períodos de exaustão física e mental, de ao menos seis meses, 
com muitos pacientes descrevendo dor física nas menores atividades. 

Segundo um argumento, nossos cérebros são simplesmente mal desenvolvidos para 
lidar com o ambiente moderno de trabalho. A ênfase crescente em produtividade - e a 

necessidade emocional de se mostrar competente por meio do trabalho - deixa os 
trabalhadores em um estado permanente de "bater ou correr". 

Esse estado originalmente evoluiu para lidar com situações de perigo extremo. Mas se 

enfrentamos esse tipo de situação dia sim, dia não, encaramos um pico constante de 
hormônios do estresse - uma avalanche que nossos corpos lutam continuamente para 

enfrentar. 
E mais: para muitos, essa pressão não acaba no trabalho. Cidades (e dispositvos 

tecnológicos) estão sempre pulsando com vida, e essa cultura de "24 horas no ar" pode 

dificultar o ato de descansar a qualquer hora do dia ou da noite. Sem chances de recarregar 
nossos corpos e mentes, nossas baterias estão funcionando sempre em níveis perigosamente 

baixos. 
Essa é, ao menos, a teoria. 
 

Exaustão na história 
Quando Schaffner explorou a história, no entanto, ela descobriu que pessoas sofriam de 

fadiga extrema muito antes do surgimento do ambiente coupacional moderno. Uma das 
discussões mais antigas sobre o tema foi escrita pelo médico romano Galen. 

Como Hipócrates, ele acreditava que todas as doenças físicas e mentais poderiam ser 

associadas ao balanço relativo de quatro humores do organismo - sangue, bílis amarela, bílis 
negra e fleuma. 

Um aumento na bílis negra, dizia ele, desacelerava a circulação e congestionava os 
caminhos do cérebro, trazendo letargia, desânimo, torpor e melancolia. 

Embora saibamos hoje que essas afirmações não tinham base científica, a ideia de 

cérebros cheios de um líquido viscoso certamente captura o estado de pensamento embaçado 
que pacientes com exaustão descrevem hoje. 

Na época em que o cristianismo dominou a cultura ocidental, a exaustão era vista como 
sinal de fraqueza espiritual. Schaffner destaca os escritos de EvagriusPonticus no século 4, 

que descrevia o "demônio do meio-dia", algo que poderia explicar o olhar perdido de um 
monge pela janela. 

"Era algo muito visto como falta de fé e de vontade - o espírito contra a carne", afirma 

Schaffner. Ela diz que um monge relatou como buscava jogar conversa fora com outros 
irmãos de forma compulsiva e agitada, em vez de se engajar em tarefas produtivas -, mais ou 

menos do mesmo jeito frenético como as pessoas checam hoje as redes sociais. 
Explicações religiosas e astrológicas continuaram a pipocar até o nascimento da 

medicina moderna, quando médicos começaram a diagnosticar sintomas de fadiga como 

"neurastenia". 
Médicos sabiam que os nervos transmitiam sinais elétricos, e acreditavam que alguém 

com nervos fracos poderia dissipar energia como um fio desencapado. 
Intelectuais como os escritores Oscar Wilde, Thomas Mann e Virginia Woolf e o biólogo 

Charles Darwin foram todos diagnosticados com neurastenia. 

Médicos culparam as mudanças da Revolução Industrial, embora nervos sensíveis 
também fossem vistos como sinais de refinamento e inteligência - alguns pacientes até se 

gabavam da condição. 



Apesar de o diagnóstico de neurastenia estar em desuso hoje no mundo, o termo ainda 
é usado por médicos na China e no Japão - novamente com a alegação eventual de que seja 
apenas um outro jeito de mencionar a depressão. 

Claramente, muitas pessoas ao longo da história se sentiram cansadas como nós, o que 
sugere que fadiga e exaustão sejam apenas parte da natureza humana. "A exaustão sempre 

esteve entre nós", afirma Schaffner. 
"O que muda na história são as causas e efeitos associados à exaustão." Na Idade 

Média era o "demônio do meio-dia", e nos anos 1970 era o avanço do "capitalismo selvagem" 
explorando seus funcionários. 

 

Origem do esgotamento 
Na verdade, ainda não sabemos o que nos dá aquele sentimento de "energia" e como 

ela pode se dissipar de forma tão rápida sem esforço físico. Não sabemos se os sintomas 
nascem no corpo ou na mente, se são reflexo da sociedade ou do nosso próprio 
comportamento. 

Talvez a verdade seja um pouco de cada coisa: o avanço do conhecimento sobre as 
conexões entre mente e corpo mostra que nossos sentimentos e crenças podem ter uma 

influência profunda sobre o funcionamento do organismo. 
Sabemos que o sofrimento emocional pode aumentar inflamações e exacerbar a dor - e 

em alguns casos pode até causar convulsões e cegueira. 

"É difícil dizer se uma doença é puramente física ou puramente mental, porque na 
maioria das vezes se trata das duas coisas ao mesmo tempo", diz Schaffner. Nesse sentido, 

não é surpresa que nosso cotidiano possa obscurecer nossa mente e quase paralisar o corpo 
com letargia. 

E isso não significa que os sintomas sejam imaginários ou invenção - eles podem ser 

tão "reais" como a febre que acompanha os fortes resfriados. 
Schaffner não nega o estresse da vida moderna. Ela diz acreditar que isso venha, em 

parte, da nossa maior autonomia, desde que mais e mais empregos nos deram liberdade para 
gerenciar nossas próprias atividades. 

Sem limites claramente definidos, muitas pessoas exigem demais de si mesmas. "Isso 

se manifesta principalmente na ansiedade da performance, um senso de não ser bom o 
suficiente e de não fazer jus às expectativas", diz a pesquisadora. 

Ela também concorda que e-mails e redes sociais podem drenar nossas energias. "De 
muitas maneiras, tecnologias que foram feitas para economizar energia se tornaram fatores 
de estresse", afirma. Hoje é mais difícil do que nunca deixar o trabalho no escritório. 

Se a história nos ensinou algo, é o fato de que não há cura para esse mal. No passado, 
pacientes com neurastenia podem ter sido orientados a descansar na cama - mas o tédio 

acabava aumentando o sofrimento. 
Hoje, pessoas que sofrem de burnout podem receber terapia cognitiva comportamental 

para ajudá-las a lidar com a exaustão emocional e encontrar meios de recarregar. 

"As curas para a exaustão dependem da pessoa. Você tem que saber o que tira e o que 
te dá energia", afirma Schaffner. Algumas pessoas podem precisar de estímulos como 

esportes radicais, enquanto outras podem preferir ler um livro. 
"O importante é delimitar as fronteiras entre trabalho e lazer", diz ela. "Tais fronteiras 

certamente estão sob ameaça." 
A própria Schaffner descobriu que o maior conhecimento sobre o assunto a ajudou a 

lidar com os altos e baixos em seus níveis de energia. "Pesquisar e escrever sobre exaustão 

foi, paradoxalmente, muito energizante." 
"Sou apaixonada pelo tema, e também adorei ler sobre pessoas com experiências 

semelhantes em diferentes períodos históricos. É muito reconfortante saber que não somos os 
únicos a nos sentir daquela maneira, e que outros sentiram o mesmo - embora em 
circunstâncias diferentes." 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-36940400. Acesso em: 5 abr. 2021. 

 
 

Texto V 
 

 
Esgotamento mental e estafa: como cuidar do psicológico no trabalho 

 

Com a pandemia, os índices de estresse, burnout, medo e depressão estão em 
alta. Por isso, as empresas precisam urgentemente cuidar do psicológico dos times 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-36940400


Por Marcia Di Domenico Atualizado em 16 mar 2021, 15h00 - Publicado em 15 out 2020, 19h00  

 
Bem antes de a covid-19 ser oficialmente declarada uma emergência mundial, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) previu que a depressão seria a doença mais 
incapacitante do mundo até 2020. Não deu outra. O ataque global do coronavírus veio 

aprofundar o que já era tido como uma pandemia silenciosa — a dos transtornos mentais — e 
chamar a atenção para o fato de que cuidar da saúde damente é tão importante quanto da 
saúde física. Até porque, pelo conceito da própria OMS, saúde é ―um estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade‖.  
Em maio de 2020, o censo norte-americano revelou que aproximadamente um terço da 

população do país mostrava sinais de ansiedade (30%) ou depressão (24%) como 
consequência da pandemia. Por aqui um levantamento realizado em maio do ano passado pelo 
Instituto Bem do Estar e pela NOZ Pesquisa e Inteligência com mais de 1.500 pessoas em 

todo o Brasil mostrou que 53% estão tendo alterações de humor durante o isolamento, sendo 
que as impressões mais citadas foram medo acima do normal (71%), preocupação (70%), 

desânimo (56%) e sensação de que algo muito ruim pode acontecer (51%).  
Outro estudo, do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(Uerj) em parceria com a Universidade Yale, dos Estados Unidos, realizado com mais de 3.300 

estudantes e profissionais de diversas áreas residentes em todos os estados do país, revelou 
que os índices de estresse alto, ansiedade e depressão, que já estavam acima das médias 

estabelecidas como aceitáveis aceitáveis para a população, quase dobraram entre março e 
abril de 2020, os primeiros meses de quarentena no Brasil.  

―Alguns grupos mais afetados pelas perdas econômicas, como empresários, 

administradores e trabalhadores do comércio, apresentaram níveis de depressão até 50% 
acima da média das demais ocupações‖, diz Alberto Filgueiras, coordenador do Laboratório de 

Neuropsicologia Cognitiva da Uerj e coautor do estudo. ―Profissionais que precisam sair para o 
trabalho mostram indicadores de estresse, ansiedade e depressão até 12% maiores do que 
quem tem a opção de trabalhar em casa.‖  

[...] 
 

As causas do esgotamento mental 
Isolamento social, medo de ficar doente, luto pela morte de amigos e parentes, 

mudanças na rotina doméstica e profissional, desemprego, preocupações financeiras, excesso 
de informação (e desinformação) e um horizonte de incertezas hoje se somam para tirar a 
tranquilidade dos brasileiros, desencadeando — ou agravando para quem já tinha o 

diagnóstico — quadros de estresse crônico, transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do 
pânico e burnout, o esgotamento profissional.  

Isso sem falar em mais queixas de insônia, sedentarismo, alimentação desregrada, 
tabagismo e abuso de álcool, drogas e medicamentos, que também se refletem 
negativamente no bem-estar geral. Quando o foco vai para as mulheres, é possível ver que 

muitas enfrentam, ainda, o peso da jornada tripla de funções e, em casos mais graves, da 
violência doméstica.  

Dos fatores diretamente ligados ao trabalho, a migração às pressas para o home office 
teve (e continua a ter) forte impacto no bem-estar mental dos trabalhadores. Se, por um lado, 
poupar tempo e saúde evitando trânsito, deslocamento e aglomeração no transporte são 

vantagens, por outro, o trabalho remoto se mostrou potencialmente desgastante. Isso porque 
nem todo mundo contava com estrutura deescritório e boa conexão com internet em casa, por 

exemplo. E, no caso de pais e mães com crianças, houve quem precisou se desdobrar para 
conciliar a atividade profissional com as tarefas domésticas e a assistência ao estudo online 
dos filhos. Além disso, queixas como expediente estendido, excesso de reuniões (ainda que 

virtuais), vigilância de horários e rigidez em relação à produtividade e aos resultados se 
tornaram comuns.  

Pensando em otimizar e tornar mais leve o trabalho em home office, a Novartis 
concedeu auxílio em dinheiro para que os funcionários pudessem fazer melhorias na estrutura 
do escritório em casa, como mobiliário e iluminação funcionais. ―Também incentivamos que os 

times sigam uma agenda consciente de reuniões, evitando encontros desnecessários e em 
horários críticos, como a hora do almoço, muito pela manhã ou no fim da tarde‖, explica Julia 

RubackPirola, diretora de RH da farmacêutica. A área também organizou rodas de conversa 
sobre homeschooling (o ensino domiciliar), cuidados com pets e outros temas de interesse de 
quem está passando mais tempo em casa do que o normal.  

Os gestores são estimulados a manter contato constante com as pessoas para saber 
como estão física e mentalmente, e empregados que precisam dedicar algum tipo de cuidado 



especial a filhos ou pais ganharam direito a um período de licença remunerada sem desconto 
nas férias. O retorno ao trabalho presencial será flexível, com cada um ficando responsável 
por definir quando prefere voltar, desde que em função elegível. ―É uma maneira de 

demonstrar confiança e dar autonomia às pessoas‖, comenta Julia, que cita o índice de 
satisfação mais alto do que nunca nas pesquisas de clima recentes.  

 
Por que cuidar da saúde mental? 

Não é de hoje que se defende que colocar dinheiro em iniciativas de saúde mental 
precisa ser visto como investimento, e não como gasto. De acordo com dados da OMS, cada 
dólar destinado por governos e organizações a políticas e tratamentos para manter equipes 

psicologicamente sadias resulta em retorno de 4 dólares em produtividade. ―O capital humano 
é o ativo mais importante das empresas. Profissionais que se sentem cuidados são mais 

presentes, engajados, criativos, se relacionam melhor e cometem menos erros‖, afirma Ana 
Maria Rossi, doutora em psicologia e presidente da International Stress Management 
Association (Isma-BR).  

[...] 
No Fórum Econômico Mundial de 2019, em Davos, na Suíça, o bem-estar psicológico do 

indivíduo foi incluído pela primeira vez no relatório que trata dos fatores de risco à economia 
global. Estimativas mostram que gastos relacionados a doenças emocionais poderiam chegar a 
6 trilhões de dólares em todo o mundo até 2030 – mais do que a soma das despesas com 

diabetes, doenças respiratórias e câncer, segundo dados do fórum. E isso sequer considerava 
o impacto do coronavírus. Ainda de acordo com o documento, o que vai determinar o 

crescimento de uma economia baseada no conhecimento, como a do século 21, será a 
capacidade das organizações de construir ambientes de trabalho acolhedores e seguros 
psicologicamente.  

[...] 
Diferentemente das doenças físicas, que, de modo geral, permitem o retorno ao 

trabalho depois de um período de recuperação de semanas ou poucos meses, as mentais não 
têm essa previsibilidade. A volta pós-depressão, síndrome do pânico ou estresse pós-
traumático, por exemplo, pode demorar mais de um ano. ―Ainda assim, a pessoa não volta no 

mesmo ritmo, o desempenho pode ficar limitado e pode haver recaídas‖, diz Ana Maria, da 
Isma-BR.  

[...] 
 
Como os líderes devem ajudar os funcionários psicologicamente abalados 

Gestores desempenham papel-chave na promoção do bem-estar. Agora muitos têm 
diante de si o desafio de liderar à distância e ainda assim manter equipes coesas e motivadas, 

além de se sentindo acolhidas em suas inseguranças e necessidades. ―Boa comunicação é 
habilidade indispensável neste momento‖, afirma Ana Cristina Limongi, professora do 
Programa de Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de Administração. ―Os chefes devem se 

mostrar próximos do time e genuinamente interessados em como cada um está sesentindo. 
Trocas constantes, por meio de conversas virtuais para quem está em home office, e escuta 

ativa são fundamentais‖, diz.  
A presença, porém, não deve ser pretexto para vigilância. Confiança, flexibilidade, 

empatia, tolerância e autonomia são aspectos que devem orientar a relação com os 
subordinados neste momento, a fim de simplificar o dia a dia. Isso vale tanto para os que 
estão em atividade remota quanto para os que não deixaram o trabalho presencial – afinal, é 

importante levar em consideração que estes últimos também enfrentam conflitos emocionais 
pelo medo da exposição e pela tensão geral do contexto.  

[...] 
Os chefes podem fazer muito para remover o estigma em torno do diálogo sobre saúde 

mental no ambiente de trabalho, considerado o principal obstáculo para que a questão seja 

abordada com a seriedade e a profundidade que merece. Estimular conversas coletivas, ainda 
que informais, sobre como as equipes estão se sentindo é um primeiro passo. Estar atento, 

reconhecer quando alguém está precisando de apoio de algum tipo, mesmo que não 
relacionado às atividades profissionais – afinal, questões familiares, financeiras e da vida 
prática também abalam as emoções -, e colocar-se à disposição para escutar é desejável e 

pode fazer grande diferença para a segurança emocional e o sentimento de pertencimento.  
[...] 
Leia mais em: https://vocerh.abril.com.br/mercado-vagas/saude-mental-trabalho/ 
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Texto VI 
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