
SAÚDE MENTAL
NO TRABALHO

CARTILHA INFORMATIVA SOBRE

O mês de janeiro remete ao início de um ciclo, sendo o
primeiro dos doze meses do ano, é nele que as metas
são traçadas para o novo período, com a inserção de
hábitos e cuidados com a saúde e o bem-estar. Desta
forma, esse mês é considerado próprio para dialogar
sobre os cuidados com a saúde mental. ⁶

O Janeiro Branco é um movimento social dedicado à
construção de uma cultura da Saúde Mental na
humanidade. ⁶

O seu objetivo é chamar a atenção
dos indivíduos, das instituições, da
sociedade e das autoridades para
as necessidades relacionadas à
Saúde Mental dos seres humanos. ⁶

Uma série de aspectos da situação de trabalho
podem atuar conjuntamente no desencadeamento
de transtornos mentais. ⁷

Percebe-se que o excesso de
trabalho e a pressão por
produção ocorrem em todos os
degraus da hierarquia.

De maneira geral, pode-se
afirmar que quanto menor a
autonomia do trabalhador na
organização da sua atividade,
maiores as possibilidades de que
a atividade gere transtornos à
saúde mental. ⁴

Diante disso, a célula de Gestão de Pessoas do NGH
realizou essa cartilha informativa com o objetivo de
conscientizar sobre o tema e dar a devida atenção a
saúde mental.



Os distúrbios do sono podem acarretar alterações
significativas no funcionamento físico, ocupacional,
cognitivo e social do indivíduo, além de comprometer
substancialmente a qualidade de vida.  ⁸

Especialmente quando esses estão
preocupados ou com excesso de
problemas, de trabalho, pressão,
responsabilidades e demandas. 

DISTÚRBIOS DO SONO

DEPRESSÃO

É um estado emocional baixo, infeliz,
desanimado e triste com pensamentos
constantes de cunho negativo, sentimento
de culpa e sensação de inutilidade. ²
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ANSIEDADE

1

2

3

BURNOUT

4

5

É um conjunto de emoções, formado pela
emoção dominante do medo, onde são
associadas com outras como a amargura, a
culpabilidade, a vergonha e o interesse-
excitação. ¹⁰

É uma síndrome através da qual o
trabalhador perde o sentido da relação
com o trabalho, gerada a partir do
contato direto e excessivo com outros
seres humanos. ³

É uma sensação natural do
corpo. Porém, quando o
desconforto é constante e
prejudica o dia a dia, a
ansiedade passa a ser
considerada patológica. 

É uma sensação natural
do corpo. Porém, quando
o estresse é constante e
prejudica o dia a dia,
passa a ser considerado
patológico. 

É um quadro de distúrbios físicos e
emocionais provocado por diferentes tipos
de fatores que alteram o equilíbrio interno
do organismo, realizado para adaptação as
situações novas, que nos incomodam,
ameaçam ou emocionam. ¹

Um indivíduo portador de
distúrbio do sono
provavelmente sofrerá
consequências no trabalho
devido à má qualidade do
sono. 

Diminuição do prazer e do ânimo
para atividades cotidianas e de
lazer e perda da capacidade de
planejamento para o futuro.



Sintomas da ansiedade no trabalho:

- Dificuldade de se concentrar em uma coisa por vez;
-Sensação de aceleração, pânico, angústia e
inquietação;
- Preocupação profunda, intensa e persistente;
- Respiração rápida e falta de ar;
- Inabilidade de ficar quieto e calmo.

O que fazer?

- Evitar ingerir bebidas estimulantes quando ansioso(a);
(café, chá mate, refrigerantes de cola e energéticos)
- Fazer intervalos para respirar entre as atividades;
- Realizar atividades físicas;
- Procurar ajuda profissional.

Sintomas da depressão no trabalho:

- Fadiga e exaustão;
- Ausência de energia e lentidão;
- Sensação de vazio, tristeza, e desinteresse contínuo;
- Baixa autoestima e afastamento social;
- Pensamentos negativos e suicidas.

ANSIEDADE

DEPRESSÃO

O que fazer?

- Não impor demais a si mesmo;
- Praticar atividades físicas para despertar o corpo;
- Partilhar o que está sentindo com alguém de confiança;
- Procurar ajuda profissional.



Sintomas da burnout no trabalho:

- Fadiga extrema e cansaço;
- Inabilidade de se desconectar do trabalho;
- Desprezo das necessidades pessoais;
- Afastamento da vida social;
- Baixa autoestima associada no trabalho;
- Ansiedade, depressão  e estresse.

ESTRESSE

BURNOUT

Sintomas de estresse no trabalho:

-  Cansaço, inquietação e dores no corpo;
- Impaciência, pessimismo e irritabilidade;
- Diminuição da criatividade e  concentração;
- Dificuldade nos relacionamentos interpessoais;
- Humor variável e explosivo.

O que fazer?

- Reestruturar a agenda, cumprindo seus limites;
- Realizar pausas entre as tarefas para alongar o corpo;
- Praticar exercícios relaxantes com frequência;
- Procurar ajuda profissional.

O que fazer?

- Balancear a vida pessoal e profissional;
- Adicionar momentos de autocuidado na agenda;
- Ficar off-line fora do horário de trabalho;
- Dialogar com pessoas de confiança sobre o que está
vivenciando;
- Buscar ajuda profissional.



Sintomas da privação do sono:

- Declínio das funções cognitivas, com pioras da qualidade
de vida;
- Aumento de distúrbios de humor pré-existentes, tais
como raiva, depressão, estresse e ansiedade;
- Mudanças de humor e de comportamento;
- Quanto maior a duração da PS, piores serão os sinais e
sintomas.

O que fazer para melhorar o sono?
 
- Dormir aproximadamente sete a oito horas por dia;
- Praticar atividade físicas, elas contribuem para redução
do risco de doenças crônicas e melhora do padrão de sono;
- Dormir é o segredo, com qualidade e a quantidade
necessária.
- Evitar bebidas estimulantes e telas de aparelhos
eletrônicos próximos ao horário de dormir.

 

DISTÚRBIOS DO SONO

O QUE A FUNCAMP OFERECE?
Apuração das denúncias de assédio, elas são recebidas
por Psicólogos da Funcamp com garantia de sigilo e não
retaliação. 

psicologia@funcamp.unicamp.br

(19) 3521-2786

Isto é, realizam o combate ao assédio em suas
dependências, adotando medidas necessárias para
reprimir qualquer discriminação no ambiente de trabalho.

agendamento@cecom.unicamp.br

(19) 3521-9020

Centro de Saúde da Comunidade - CECOM
 

Oferece atendimento ambulatorial gratuito a sua
comunidade em diversas especialidades médicas, como:
saúde mental, fisioterapia, nutrição, enfermagem e
odontologia.



Local: Clínica Escola de Psicologia, PUC-Campinas
Telefone: (19) 3343-6846 e (19) 9 7166-5474.

Não é egoísmo
querer o melhor
para si mesmo!

COMO EU POSSO...

Fale sobre o que voce está
sentindo com familiares,

amigos e colegas de
confiança.

 
Busque ajuda da área de
Recursos Humanos e dos

seus Gestores.
 

Procure ajuda de
psicoterapeutas, CAPS e

Unidade Básica de Saúde.
 

Centro de valorização da
vida (CVV) - apoio

emocional gratuito para
prevenção do suicidio 24h,

ligue 188.
 

Emergências acione o
SAMU 192 ou Bombeiros

193.

Ofereça escuta,
companhia e empatia;

 
Ouça sem julgamentos;

 
Dê incentivos e elogios;

 
Reforce que existe

tratamento para saúde
mental;

 
Busque ajuda da área de
Recursos Humanos e dos

seus Gestores.
 

...PEDIR AJUDA? ... AJUDAR ALGUEM?

SERVIÇOS GRATUITOS DISPONÍVEIS
NA REGIÃO DE CAMPINAS

Local: Universidade São Francisco (USF) - Campus
Campinas (Unidade Swift) 

Telefone: (19) 3779-3327 e (11) 98961-2141

Local: Serviço de Psicologia Aplicada, Unisal 
Telefone: (19) 99873-4326

Local: Centro de Psicologia Aplicada, UNIP Swift 
Telefone: (19) 3776-4001

Local: Centro de Saúde Barão Geraldo
Telefone: (19) 3289-9691 e (19) 3289-8507

Local: Clínica Escola de Psicologia, Anhanguera Campinas
Telefone: (19) 3512-3198
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