


Nos últimos anos, a saúde mental 
tem sido alvo de grande preocupação 
entre os profissionais da saúde 
em todo o mundo

A OMS considera a depressão 
a principal causa de incapacidade 
em todo o planeta
A depressão contribui de forma importante 
para a carga global de doenças.

Quando observamos a realidade 
do nosso país, encontramos 
um cenário ainda mais 
alarmante: o Brasil 
é um dos lugares mais 
preocupantes termos 
de problemas em 
saúde mental



Mulheres sofrem 
mais de depressão?

Já é bem estabelecido na literatura científica 
que as mulheres têm maior predisposição 
para algumas questões de saúde mental, 
especialmente a depressão, a ansiedade 
e transtorno bipolar.

Pode-se dizer que tendem a “internalizar” 
o sofrimento, enquanto nos homens há risco 
maior de “externalizá-lo”, ficando mais 
suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos 
associados ao uso de álcool e outras substâncias 
psicoativas, transtornos de personalidade 
antissocial e do controle de impulso, por exemplo



Fatores fisiológicos, 
ambientais e sociais

Alguns fatores contribuem com essas diferenças de gênero. 
Os próprios hormônios femininos, especialmente o estrógeno, 
atuam na modulação do humor – o que explicaria, em parte, 
a maior predisposição aos transtornos de humor e ansiedade. 

Existem autores que reforçam a hipótese de susceptibilidade 
biológica, propondo que haveria um “desbalanço” entre 
a área responsável por regular a fisiologia do ovário 
e outros neuromoduladores.

Assim, o funcionamento relacionado à reprodução 
seria vulnerável às mudanças e altamente afetado 
por fatores psicossociais, ambientais e fisiológicos



O puerpério pode ser 
uma das causas

O ambiente é considerado
um fator de risco

Ainda, há evidências que o período pós-parto esteja 
associado a um aumento substancial das taxas de depressão. 

Outras situações de variação hormonal, como o período 
pré-menstrual, menopausa, uso de contraceptivos orais 
e terapia de reposição hormonal também podem 
ter relação com questões de humor.

Além dos aspectos fisiológicos, os fatores ambientais, 
sociais, culturais, as experiências ao longo da vida, as 
vulnerabilidades à violência física e psicológica, exploração 
nas relações, fazer parte de uma minoria (exemplo: lésbicas 
e bissexuais) e crescer ou residir em meio a um ambiente de 
pobreza, potencializam surgimento ou agravamento  
de sofrimento mental nas mulheres. 



Saúde mental das 
mulheres e a relação 

com o trabalho
O local de trabalho é o lugar em que o indivíduo passa a maior 
 parte do seu dia – e ainda que não necessariamente favoreça 

 o desenvolvimento de problemas de ordem mental, ele certamente 
 será impactado com o adoecimento de seus funcionários. 

Especialmente em relação às mulheres, a Organização Internacional 
 do Trabalho (OIT) aponta que mesmo com diversos esforços nas últimas 

décadas, elas continuam enfrentando obstáculos significativos no que 
tangem as questões laborais. No mundo todo, quando comparadas aos 
homens, as mulheres sofrem mais com o desemprego, têm menos 

oportunidades de participar no mercado de trabalho e não são 
poucas as vezes que têm de aceitar empregos de qualidade inferior. 
Independente do cargo que ocupam, estão mais propensas a serem alvos 

de tratamento injusto, abusivo e vítimas de assédio nesse ambiente. 
 Tais práticas, além do impacto direto na pessoa, reforçam um contexto 

 de hostilidade e desconforto para as mulheres no trabalho.



No relatório “Iniciativa Mulheres no Trabalho: 
o Impulso para a Igualdade”, da OIT, os autores 
reforçam que o mundo do trabalho foi originalmente 
modelado “pelos homens para os homens” e não 
se adaptou com a integração das mulheres, exigindo 
que elas se adequassem ao padrão. Isso se mantém 
até os dias de hoje.

O emprego remunerado foi adicionado  
à sua lista de tarefas. Para se ter uma ideia,  
estima-se que as mulheres realizam, mesmo  
com diversos avanços em termos educacionais  
e laborais, cerca de 2,5 vezes mais tarefas  
domésticas não remuneradas e de cuidados  
que os homens. Além de estressante e desgastante,  
essa realidade muitas vezes limita as chances  
de elas dedicarem mais tempo ao trabalho, reduzindo 
possibilidades de crescimento profissional. 



Duplo desafio: 
tempos de 
pandemia 
e isolamento 
social

Além de todos os fatores estressores  
já citados, a ONU (Organização das Nações  
Unidas) destacou uma preocupação ainda 
maior com o sofrimento psicológico 
das mulheres em tempos de pandemia.  
Isso porque grande parte delas está fazendo  
malabarismos para dar conta do trabalho,  
das tarefas de casa e da educação dos filhos

Um estudo nacional realizado 
entre abril e maio de 2020, divulgado 
pela Fiocruz, com mais de 

Constatou que as mulheres são  
as mais impactadas com a pandemia 
de coronavírus

Entre os homens, constataram 26%  
e 35% de sintomas depressivos  
e ansiosos, respectivamente.

Disseram sentir-se muitas 
vezes tristes/deprimidas 

Disseram sentir-se muitas 
vezes ansiosas/nervosas  



Em um mundo fora da pandemia, 
era possível dosar um pouco 

mais as responsabilidades
Porém, com o isolamento social, o mundo 

 precisou se adaptar a essa nova perspectiva, 
 e os momentos de “descompressão” que 

 antes eram possíveis passaram a ser 
 inviáveis – seja o café com os amigos, 

 a aula de pilates no fim do dia ou o simples 
percurso entre trabalho-casa, no qual 

 se era possível dar um respiro.



Reduzindo os impactos 
negativos no ambiente 
de trabalho

Pensando em boas práticas em saúde mental no ambiente  
de trabalho, pode-se destacar três aspectos importantes  
a serem abordados em diferentes níveis:

• A nível organizacional inclui diagnosticar e propor mudanças  
na cultura e nos fatores físicos e ambientais da instituição; 

• A nível social, melhorando e/ou desenvolvendo  
a comunicação interpessoal, suporte social e políticas  
contra bullying e assédio moral;

• A nível pessoal/individual, que corresponde  
ao desenvolvimento e fortalecimento de recursos  
psíquicos e fortalecimento de habilidades  
para o indivíduo lidar com o estresse. 



Todos estão susceptíveis a se deparar com 
 situações de estresse e outros desconfortos 

emocionais, dentro ou fora do trabalho
Independentemente da possibilidade de ações nos níveis 

 organizacional e social, fortalecer habilidades de enfrentamento 
 a nível pessoal/individual pode auxiliar as pessoas a lidarem 
 com as situações estressantes de maneiras mais saudáveis



Veja algumas estratégias para lidar com o estresse

• Reflita sobre situações anteriores. Recorde situações  
difíceis com as quais teve que lidar no passado e quais  
ferramentas te ajudaram a superá-las. 

• Pensamento positivo. Afirmações positivas como “vai passar”, 
“consigo lidar com isso”, “sou capaz de passar por isso”, entre outras, 
podem ajudar e muito nos momentos difíceis. Os pensamentos, 
muitas vezes, guiam nossos sentimentos. 

• Respire fundo. Isso ajuda a respirar mais pausadamente, 
auxiliando o cérebro a se acalmar e relaxar músculos tensionados. 

• Alongue-se. Essa também é uma ótima e simples  
ferramenta para relaxar os músculos. 

• Saia de cena. Em momentos mais complicados, pare o que  
está fazendo e tente mudar de ambiente por alguns instantes. 

• Compartilhe. Conversar com pessoas de confiança ajuda  
a olhar o problema sob perspectivas diferentes. 

• Respeite suas necessidades. Se estiver se sentindo desgastado, 
cansado e fadigado, faça pausas. O trabalho renderá muito mais. 



• Reflita sobre formas de resolver o problema. Diante do problema,  
pense (e até anote em um papel) o máximo de alternativas possíveis, refletindo  
sobre as consequências (boas ou ruins) para tal. Selecione a melhor solução.

• Priorize tarefas. Faça uma lista com as pendências. Coloque em ordem  
de importância e evite colocar mais tarefas/metas do que pode realizar no dia.  

• Medite. Existem técnicas que podem ser realizadas apenas  
por alguns minutos e que trazem uma melhora importante no bem-estar. 

• Evite lidar com as emoções de forma nociva. Não use bebidas alcoólicas,  
cigarro e outras drogas, ou mesmo medicação que não seja prescrita  
com o intuito de aliviar os sentimentos negativos. A médio e longo prazo,  
isso pode se tornar disfuncionais e gerar problemas ainda mais graves.

• Se for o caso, converse com seu(s) familiar(es) sobre a divisão  
de tarefas. Tente partilhar de forma mais equilibrada e justa as tarefas  
que dizem respeito a família e ao lar, para dosar o tempo dedicado ao trabalho. 

• Busque apoio com um psicólogo ou psiquiatra se você sentir necessidade.  
Se as suas emoções são intensas a ponto de você se questionar ou atrapalhar  
suas atividades cotidianas, talvez seja hora de buscar ajuda.
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