
Se lhe fosse
diagnosticada uma
depressão, contava
ao seu chefe?
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Trabalho e depressão em
debate em Lisboa. Custos
da depressão atingem os

92 mil milhões de euros
na União Europeia
A pergunta era, em traços gerais, es-

ta: se estivesse com uma depressão,
contava ao seu chefe? Quase 40%
dos inquiridos em 19 países respon-
deram que não, 28% disseram que
sim e os restantes não sabem o que
fariam nessa situação. O mesmo es-

tudo mostra que não são pouco co-
muns as depressões nas empresas:
dois em cada dez adultos questiona-
dos dizem que já tiveram ou têm um
diagnóstico de depressão atestado

por um profissional de saúde.
Estes são alguns dos dados de um

estudo da Aliança Europeia Contra
a Depressão, feito em Setembro de

2012, que serão hoje postos â dis-
cussão por Lucinda Bastos, psiquia-
tra do Hospital de Santa Maria, em
Lisboa, e membro da Sociedade
Portuguesa de Psiquiatria e Saúde
Mental (SPPSM), num simpósio que
tem como tema Depressão e recessão

económica: depressão no trabalho.
No encontro promovido pela SPP-

SM, a psiquiatra analisará em que
medida os dados da Aliança dão
pistas para compreender o que se

passa no país - o estudo, no âmbito
do qual foram inquiridos em 19 esta-
dos mais de sete mil adultos entre os

16 e os 64 anos, não abrangeu Por-

tugal. Mas, como nota a psiquiatra,
em muitos aspectos, "as diferenças
de país para país, incluindo a Espa-

nha, não são muito significativas".
Estima-se que em 2030 a depres-

são seja a maior causa de incapaci-
dade em todo o mundo. E que em
2010 os custos da doença tenham
atingido os 92 mil milhões de euros
na União Europeia. Estes custos es-
tão relacionados, entre outros, com
baixas de produtividade, baixas mé-
dicas, tempo de trabalho perdido.

O estudo europeu questionou di-
rectamente os inquiridos com de-

pressão clinicamente diagnostica-
da sobre quantos dias de trabalho
tiveram de tirar da última vez em
que a doença os impediu de tra-
balhar. "A média é de 35,9 dias. É

muito, mas tem a ver com o facto
de a depressão ser uma doença que
demora algum tempo a tratar", diz
Lucinda Bastos.

Na suas consultas no hospital, a
médica tem vindo a contactar com
mais pessoas que, nas primeiras
consultas, apresentam quadros de
ansiedade e depressivos desencade-
ados por mudanças no mundo do
trabalho. "Não se pode dizer que é

essa a razão, mas é o que desenca-
deia. 0 receio das mudanças, a inse-

gurança em relação ã continuidade
no posto de trabalho, a precarieda-
de..." A verdade é que o trabalho,
elemento essencial "no bem-estar,
na auto-estima" e até, sublinha, na
forma como as pessoas definem a

sua identidade, também pode ser
um factor de risco. E se noutros tem-

pos se falava sobretudo dos riscos
físicos, hoje, a chamada medicina do
trabalho vai prestando mais atenção
aos riscos para a saúde mental.

No Hospital de Santa Maria, por
exemplo, há uma consulta de psi-
quiatra ocupacional para os funcio-

nários da unidade de saúde. As psi-
copatologias com as quais ali se lida
estão relacionadas, por vezes, com a

situação profissional, "seja porque
as pessoas não guardam tempo para
si e para a família, porque se sen-
tem pouco valorizadas, porque há
conflitos". Nalguns casos, há neces-
sidade de fazer medicação. Mas o

papel de Lucinda Bastos também é

fazer com que as pessoas "tentem
relativizar um conflito com a chefia,
por exemplo".

"Tem de começar a criar-se alian-

ças com os empresários, no sentido
de os sensibilizar para este proble-
ma", defendeu recentemente Luísa

Figueira, presidente da SPPSM.
O encontro de hoje acontece na

Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa e antecipa o Dia
Europeu da Depressão (1 de Outu-
bro).

Dois em cada 10 adultos já
tiveram uma depressão


