


A prevalência de transtornos mentais em 
trabalhadores brasileiros está entre as mais altas 
do mundo. Essa condição está associada a elevadas 
taxas de absenteísmo e presenteísmo nas empresas. 

O impacto do presenteísmo no desempenho pode  
ser, inclusive, muitas vezes maior que do absenteísmo.
Além disso, as doenças mentais estão relacionadas  
a mais dias perdidos de trabalho do que os problemas 
físicos, como as dores crônicas. Os transtornos  
de humor, por exemplo a depressão, costumam 
precisar de um período maior de afastamento. 

Um fator importante a ser analisado é a causalidade 
das doenças. É sabido que os ambientes em que 
circulamos influenciam fortemente a ocorrência de 
doenças e complicações de saúde. A rotina,  

o meio social e cultural são de grande importância 
para a nossa qualidade de vida. Algumas doenças 
são causadas unicamente por fatores genéticos, 
mas a maioria delas resulta da interação de fatores 
ocupacionais e ambientais.

O ambiente ocupacional é um dos mais complexos 
e amplos de analisar, pois permite a inclusão de 
qualquer fator biológico, químico, físico, psicológico, 
econômico e cultural, que possa afetar a saúde.  
O entendimento das causas das doenças e agravos  
à saúde é importante não apenas para a prevenção, 
mas também para o correto diagnóstico e tratamento.

Dados da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), de 2018, revelam que 70 milhões de 
brasileiros apresentam algum transtorno mental. 
Aproximadamente 30 milhões de pessoas estariam 
incapacitadas por depressão ou ansiedade, e 22 
milhões por uso de álcool e outras drogas. O cenário 
atual, em meio a pandemia do coronavírus (Sars-
CoV-2), potencialmente agravará muito  
esses dados, já tão incômodos.



Mais de 12 milhões 
 de brasileiros sofrem 

 de depressão, segundo 
 dados da Organização 

 Mundial da Saúde (OMS). 
Somos o país com o

 maior número de casos
 na América Latina

Fonte: Depressão e ansiedade devem 
 aumentar na quarentena; veja

 onde buscar ajuda / UOL



A pandemia de Covid-19 atingiu grandes proporções 
de forma inesperada, criando um cenário totalmente 
novo, repercutindo nos relacionamentos interpessoais 
e nas relações de trabalho. Com isso, diversos fatores 
estressantes afetaram as pessoas.

Em poucas semanas, parte da população mundial  
foi colocada em quarentena dentro de seus  
domicílios. As medidas protetivas em relação ao 
contágio e disseminação do vírus implicaram em 
isolamento social, adoção de medidas sanitárias, 
readequações no cotidiano, divisão de tarefas no  
lar e mudanças abruptas nas atividades laborais.  
Fora isso, houve o aumento do medo e da sensação  
de vulnerabilidade diante da possibilidade de ficar 
doente ou perder o emprego. 

A pandemia chamou a atenção para a necessidade 
de aumentarmos, urgentemente, o investimento  

em serviços de saúde mental. A ONU (Organização  
das Nações Unidas) prevê um crescimento maciço  
de condições nessa área nos próximos meses.

“O impacto da pandemia na saúde mental das  
pessoas já é extremamente preocupante”, afirmou 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 
“O isolamento social, o medo de contágio e a perda  
de membros da família são agravados pelo sofrimento 
causado pela perda de renda e, muitas vezes,  
de emprego”, completa. 

Dévora Kestel, diretora do Departamento  
de Saúde Mental e Uso de Substâncias da OMS,  
disse: “A ampliação e reorganização dos serviços  
de saúde mental, que agora são necessários em 
escala global, é uma oportunidade para construir  
um sistema de saúde mental adequado para o futuro”.

Em relação as etapas e consequências associadas 
a pandemia, estudos revelam que a 1ª onda se 
refere aos casos propriamente ditos e confirmados 
da Covid-19.  A 2ª onda estaria associada a outras 
urgências médicas, como infartos, derrames  



e outras doenças não relacionadas ao vírus. Já a 3ª 
onda indicaria as doenças crônicas agravadas pela 
falta de acompanhamento contínuo, por exemplo: 
diabetes, hipertensão, obesidade e as cardiopatias - 
tratamentos que têm sido deixados de lado por medo 
de exposição ao coronavírus.

Nessa linha, vemos o surgimento do que tem sido 
apontado como a 4ª onda da saúde mental, deixando 
consequências da pandemia para os próximos anos. 
O número de pessoas com transtornos mentais e que 
buscam por tratamento psicológico ou psiquiátrico 
aumentou consideravelmente nos últimos meses. 
E a piora de pacientes antes estáveis sinalizou uma 
necessidade de maior preparo da rede de saúde 
para acolher pessoas com ansiedade, depressão, 
transtorno de estresse pós-traumático, transtorno 
bipolar, esquizofrenia, entre outros.

Além disso, traumas e complicações de doenças 
psíquicas provocadas pela exposição à incerteza  
do amanhã, por inseguranças e pelo desgaste 
financeiro; o aumento dos conflitos nos 

relacionamentos e casos de violência doméstica 
contribuem para a piora do cenário atual.
Para agravar a situação, uma pesquisa feita  
com 4.872 pessoas na China alertou para o perigo  
da “infodemia”: o excesso de informações sobre  
o coronavírus, em especial nas redes sociais, 
aumentou significativamente os casos de depressão  
e ansiedade - ou a combinação de ambas. Por  
esse motivo, especialistas recomendam limitar  
a exposição diária às notícias.

As consultas virtuais com os profissionais de saúde 
mental tornaram-se uma realidade, e o elevado 
número de atendimentos dá indícios de que poderemos 
enfrentar uma onda gigante nos próximos meses. A 
recaída dos dependentes químicos e abuso do uso de 
medicamentos, álcool e outras drogas também expõe 
a busca por alternativas para suportar o isolamento, 
na tentativa de reduzir o sofrimento individual.  Para 
achatar essa curva, será de extrema importância 
fortalecer a saúde mental. É uma questão de ordem 
mundial, que deve ser cuidada com urgência.



Estudo revela que pessoas 
em quarentena ou na linha  
de frente de combate à 
doença, vêm apresentando 
quadros de estresse, 
depressão, medo, raiva  
e tristeza profunda
Fonte: Depressão e ansiedade devem 
 aumentar na quarentena; veja
 onde buscar ajuda / UOL



Com a epidemia de SARS (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave), em 2003, os prejuízos na saúde mental 
da população geral revelaram o impacto da crise. 
Sintomas depressivos estavam presentes em 37% 
das pessoas afetadas; ansiedade em 29% e 32% 
ainda tiveram seu bem-estar mental prejudicado. 
Entre os sobreviventes e profissionais da saúde,  
os sintomas foram ainda mais abrangentes, com altos 
níveis de estresse, sintomas pós-traumáticos  
e morbidade psiquiátrica.

A partir dessa experiência, como outras epidemias 
e desastres de ordem natural, alguns mecanismos 
de enfrentamento foram desenvolvidos e têm sido 
aprimorados. Na China, durante a pandemia  
de Covid-19, foram disponibilizados aos profissionais  

da saúde cursos online sobre como lidar com 
problemas psicológicos comuns, uma linha telefônica 
de assistência psicológica e atividades em grupo para 
redução de estresse (e articulação com famílias).

Um estudo sobre Burnout entre médicos e diferenças 
geracionais, publicado em 2020 na revista Medscape 
e realizado com mais de 15 mil profissionais, 
analisou como a geração de millenials (25 a 39 anos), 
geração X (40 a 54 anos) e baby boomers (55 a 73 
anos) experimentam e respondem às pressões 
que enfrentam. Os dados revelaram que 42% dos 
profissionais demonstram sinais de esgotamento.

Os médicos da geração X (40 a 54 anos) relataram 
maior desgaste; as mulheres apresentam maiores 
taxas do que homens e o ponto de ruptura estaria 
relacionado à alta carga horária e falta de apoio.
Embora ainda não tenhamos tempo suficiente  
para prever as sequelas psicológicas que a  
pandemia deixará, o conceito de uma “quarta  
onda de saúde mental”, como mencionado, já  
se estabelece entre os especialistas. 



Em pesquisa realizada no mês de maio  
pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)  
com aproximadamente 8% do total de psiquiatras  
do país, mais de 89% dos especialistas citaram  
o agravamento de quadros psiquiátricos em  
seus pacientes devido à pandemia e 47,9%  
relataram aumento dos atendimentos. Ainda 67,8% 
dos médicos atenderam pacientes novos, sem 
histórico psiquiátrico prévio e outros 69,3%  
disseram ter atendido pacientes com  
reaparecimento de seus sintomas.

Outra pesquisa, coordenada pela Fiocruz  
em parceria com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e a Unicamp (Universidade Estadual  
de Campinas), revelou alterações de comportamento 
na população brasileira durante as primeiras  
semanas do isolamento social. Aumento de  
sintomas depressivos, ansiosos e maior  
consumo de cigarros e bebidas alcóolicas  
foram relatados pelos participantes.

A questão da saúde mental foi chamada  
de “4ª onda” pela primeira vez por Vitor  
Tseng. Ela seria, portanto, decorrente dos  
danos emocionais provocados pelas três  
ondas anteriores e pelo agravamento dos 
pacientes crônicos do serviço de assistência 
psicossocial, que ficaram sem atendimento 
durante o período da pandemia.

Somado a esses, podemos incluir uma  
porcentagem considerável da população que  
adoeceu emocionalmente como consequência 
do luto pela morte de um familiar pela Covid-19; 
do sofrimento resultante do afastamento social; 
dos danos financeiros; da perda de emprego; pela 
sobrecarga do trabalho doméstico e escolar  
dos filhos e pelo aumento da violência doméstica.



Pesquisa aponta que 
 as pessoas mais afetadas 
são aquelas que precisam 

sair para trabalhar, aqueles 
que convivem com idosos 

e quem mudou hábitos 
repentinamente

Fonte: Como o isolamento social
 impacta quem sofre com ansiedade

 ou depressão / Galileu



A incerteza sobre o dia de amanhã, o excesso  
de informação e o início de uma crise econômica são 
ingredientes centrais para o tamanho do desafio atual.
Outro aspecto que preocupa é a perspectiva de uma 
recessão global. O Fundo Monetário Internacional (FMI) 
estima que o mundo entrará na maior crise desde 1929. 

O Brasil, que já vinha com dificuldades, pode passar por 
momentos turbulentos. Pacotes de estímulo à economia 
que foquem no trabalhador e nas empresas já são 
urgentes. Do ponto de vista individual, será preciso se 
reinventar e adequar as expectativas para garantir um 
equilíbrio tanto das contas quanto da mente.

Com as escolas fechadas, crianças e adolescentes ficam 
o tempo todo em casa. A mesma regra se aplica aos 
adultos, que dividem as demandas do trabalho remoto 
e os afazeres domésticos, sendo raro o tempo livre 
para descanso e lazer. A tripla jornada é ainda mais 
preocupante entre as mulheres, muitas vezes as únicas 

responsáveis por cuidar de vários quesitos do lar e da 
família. No Brasil, quadros de ansiedade, depressão e 
hiperatividade atingem de 2 a 3 vezes mais as crianças 
pobres do que aquelas que pertencem à classe média, 
e esse drama está sendo ampliado agora, enquanto o 
coronavírus aprofunda o abismo da desigualdade.

Se a Covid-19 seguir o mesmo caminho do que 
aconteceu em 2002 e 2003, durante a pandemia  
de SARS, a tendência é que tenhamos uma avalanche 
de doenças psiquiátricas. Há 17 anos, houve um aumento 
de 30% nos casos de depressão, ansiedade e estresse 
pós-traumático entre os indivíduos que ficaram de 
quarentena na China, o país mais atingido pela doença na 
época. Os dados são de um levantamento realizado por 
pesquisadores do King’s College London, na Inglaterra, 
e foram publicados no prestigiado periódico científico 
The Lancet recentemente. 

Para enfrentar esse desafio que virá, o primeiro passo  
é entender e conscientizar a todos de que as emoções  
são parte fundamental da saúde. Elas devem ser 
diagnosticadas e tratadas com o mesmo respeito 
e seriedade de qualquer outra enfermidade.



A cada segundo são 
compartilhados 2,9 milhões 
de e-mails, 8.947 twittes, 
987 fotos no Instagram 
e 82.386 pesquisas no Google. 
Para evitar sobrecargas 
de informações, especialistas 
recomendam definir 
momentos do dia para se 
atualizar sobre os fatos
Fonte: A epidemia oculta: saúde mental 
na era da Covid-19 / Veja Saúde



Nove em cada dez brasileiros no mercado de trabalho 
apresentam sintomas de ansiedade, do grau mais leve 
ao incapacitante. Metade (47%) sofre de algum nível 
de depressão, recorrente em 14% dos casos. Os dados 
são da última pesquisa da Isma-BR, representante 
local da International Stress Management Association, 
organização sem fins lucrativos dedicada ao tema. 
Sabe-se que menos de 20% das empresas têm  
um programa específico para cuidar da saúde mental  
de seus colaboradores.

Os transtornos mentais e emocionais são a segunda 
causa de afastamento do serviço. Nos últimos dez anos, 
a concessão de auxílio-doença acidentário devido  
a tais males aumentou em quase em 20 vezes,  
segundo o Ministério da Previdência Social.

Com frequência, os doentes ficam mais de 100 dias 
longe de suas funções. Em todo o mundo, os gastos 
relacionados a transtornos emocionais e psicológicos 
podem chegar a 6 trilhões de dólares até 2030,  
mais do que a soma dos custos com diabetes,  
doenças respiratórias e câncer, apontam estimativas 
do Fórum Econômico Mundial. A previsão pode ser 
subestimada, já que dois terços dos indivíduos não 
procuram auxílio médico especializado.

A Organização Mundial da Saúde alerta que uma  
em cada quatro pessoas sofrerá com um transtorno  
da mente ao longo da vida. Apesar dos números,  
são raras as empresas que mantêm um programa de 
saúde psicológica e emocional para seus empregados.
A maioria dos casos ainda é tratada como tabu,  
por isso é preciso falar abertamente sobre o tema.  
A melhor forma de acompanhar o bem-estar psíquico  
e emocional é preparar a companhia para tratar  
da depressão, estresse e outros transtornos mentais 
como qualquer outra doença do corpo.

Primeiro, a equipe de Recursos Humanos deve estudar  
o assunto e levantar indicadores internos. Feito isso,  



é hora de buscar apoio. É preciso desenvolver uma 
cultura corporativa que englobe a saúde emocional,  
e isso significa comprometimento da liderança.  
Depois, é hora de usar as ferramentas de comunicação 
para alertar sobre o problema.

Destacamos seis elementos chave proteger  
a saúde mental dos trabalhadores, que devem  
ser implementados pela equipe administrativa:

1. Reconhecimento do esforço; 

2. Ajuda e apoio mesmo fora do trabalho

3. Entrevistas e formas de captação de feedback

4. Cuidado redobrado em grupos de risco  
e inexperientes

5. Monitoramento ativo dos expostos  
a eventos traumáticos

6. Manejo da culpa e construção de narrativa
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ESCUTA 60+ Psicólogos e psiquiatras se revezam
 para falar com pessoas com mais de 60 anos.

 Atendimento gratuito 11 3280 8537
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Faz atendimentos via WhatsApp, saiba mais

CVV Centro de Valorização da Vida.
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voltados para o cuidado da saúde mental
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