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O TRABALHO É TÃO VELHO
QUANTO O MUNDO
Pode até parecer que não… há
quem diga que o trabalho
surgiu durante a Revolução
Industrial, quando no
surgimento do capitalismo e
das formas de trabalho. Mas
não é bem assim.

De fato, a institucionalização,
oficialização e classificação do
trabalho, com criação de
regras, leis, sindicatos,
hierarquia, horário de trabalho,
relações trabalhistas e tantas
outras questões tais como
conhecemos hoje… isso tudo
pode até ter surgido mesmo
com a Revolução Industrial,
quando na abertura das
primeiras indústrias e
empresas de grande porte, com
uma estrutura tal que
justificasse a contratação de
funcionários – ou
colaboradores, como hoje
conhecemos.



Mas o trabalho, em si, é algo tão velho quanto o próprio
mundo ou a história da humanidade! Fosse nas caças,
protegendo o bando, cuidando dos mais novos, curando
os feridos, preparando os alimentos ou buscando abrigo,
desde a Antiguidade o homem usa de sua força de
trabalho para sobreviver e aprimorar sua existência,
como fosse preciso. 

E mesmo desde então, mesmo antes de saber se
comunicar com palavras, o ser humano já parecia ter
noções bem organizadas do papel social do trabalho e o
grande valor dele para sua vida.

As primeiras movimentações grupais ou individuais do
ser humano surgiram a partir de uma organização de
trabalho. O homem começa a perceber padrões na
natureza, passa a orientar-se aproveitar-se disso ao
próprio favor.

Claro que o surgimento do sistema capitalista, assim
como qualquer outro na história da humanidade, mudou
várias das configurações, definições e relações de
trabalho entre os homens e mulheres da sociedade, até
chegarmos ao ponto de vista que a maioria tem hoje.



FUNCIONÁRIO OU
COLABORADOR?

No começo desse processo, existiam ainda muitas
empresas que enxergavam os seus funcionários com
base num modelo biomédico de funcionamento do ser
humano, levando em consideração apenas suas funções
físicas básicas – como sono, fome ou dor – e
desconsiderando fatores como o bem-estar, saúde
mental ou relacionamento com os colegas, que hoje
sabemos serem tão fundamentais para o bem viver (e
produzir) de qualquer pessoa.

As constantes e rápidas mudanças decorrentes do atual
e crescente desenvolvimento tecnológico podem ser um
fator de aumento de tensão e ansiedade entre muitos
profissionais, que talvez sintam com mais força a
pressão social acerca das auto expectativas geradas, já
que a comparação do potencial humano com o das
máquinas é tão desleal e injusto.



A  MAIORIA DAS
EMPRESAS JÁ SE

ALERTOU QUE
PRECISA ENXERGAR
OS COLABORADORES

COMO UM TODO,
INDIVÍDUOS FÍSICOS,

ESPIRITUAIS,
EMOCIONAIS E
PSICOLÓGICOS.

Mas, felizmente, a grande maioria das empresas já se
alertou para o fato de que precisa enxergar os seus
colaboradores completamente, como um todo,
indivíduos físicos, espirituais, emocionais e
psicológicos.

Atualmente, as empresas “modelo”, consideradas
grandes cases de sucesso do mundo empresarial, 
estão também entre aquelas que mais cuidam de seus
colaboradores. São as empresas que mais se
preocupam com o bem-estar, saúde mental e física
deles, que mais levam em consideração suas opiniões e
sugestões – as que mais e melhor ouvem sua equipe.



De repente, surgiu no horizonte
da revolução digital, novas
possibilidades de trabalho que
envolvem o cuidado com o
colaborador a um nível mais
emocional e holístico – e as
empresas perceberam logo
isso ao analisar os dados
estatísticos e perceberem que
as formas mais constantes de
afastamentos das atividades
são por adoecimentos
psíquicos, ao invés de físicos.

Já é realidade o fato de que as
empresas também consideram as
emoções de seus colaboradores
como uma variante importante
para a obtenção do sucesso nas
suas tarefas e metas diárias. E as
concepções acerca do trabalho,
antes baseadas em modelos
ultracompetitivos ou de
comparações, passa a envolver
um processo de maior
colaboração e incentivo mútuo
para o crescimento
interdependente entre os
membros do time.



O jogo virou, e agora, empresas de sucesso são
aquelas que têm um clima organizacional positivo e
uma equipe que tem segurança em lidar com suas
emoções. 

A tomada de consciência do papel da sociedade e das
organizações na saúde emocional do trabalhador
redefinem uma rota importante no campo dos
cuidados em saúde mental, já que, com um olhar mais
afinado para essas questões, é possível identificar
quais estratégias de enfrentamento existem e quais
modelos de gestão se enquadram nas necessidade
individuais e coletivas de cada organização, buscando
reconhecer assim os aspectos ali presentes
implementar propostas que visem a construção de
ambientes cada vez mais saudáveis e frutíferos para
ambos colaboradores e gestão.

Os antes funcionários – que existiam para cumprir uma
função, apenas – viraram colaboradores – partes
humanas e essenciais de um time que colaboram
entre si para alcançar um objetivo em comum.



EXISTE AUTOCUIDADO NO
AMBIENTE DE TRABALHO?

Mas como é, de fato, esse novo formato de trabalho da
atualidade?

Muito se fala, e o que todos os trabalhos têm em
comum hoje se refere a uma grande correria. Muito vai e
vem, agendas cheias de compromissos, tempo escasso,
metas, prazos, objetivos a cumprir… isso tudo sem falar
nas apreensões sociais, relações interpessoais,
cuidados com a casa, educação, família, e tudo o mais
que precisamos dar conta, diariamente.

SE NÃO TOMARMOS CUIDADO,
TANTA PRESSÃO, DE TODOS OS
LADOS, PODE CULMINAR NUM
ESGOTAMENTO, AGRAVAMENTO OU
MESMO PROPICIAR O SURGIMENTO
DE UM TRANSTORNO MENTAL.



Segundo pesquisa feita pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), uma em cada quatro pessoas do mundo
sofrerá com algum transtorno mental durante a vida
(seja ele estresse, depressão, ansiedade, burnout, entre
outros.). 

O Brasil, particularmente, tem liderado o ranking
mundial do estresse, com cerca de 9,8% da população
sofrendo com o estágio mais severo do transtorno de
ansiedade. Somos também o país com o maior
percentual de depressão, com cerca de 5,8% dos
brasileiros diagnosticados com a doença – percentual
bem acima da média global, de 4,4%.

Estes dados podem parecer assustadores – e são
mesmo! Diante disso, a única conclusão plausível é
que cuidar da Saúde Mental do brasileiro é URGENTE!
E para que isso aconteça, antes de mais nada, é
importante que reconheçamos o papel imprescindível
do autocuidado – porque, ao cuidar de si mesmos, não
estará mais negligenciando seu eu, o que, posso
garantir, já ajuda bastante.

da população
do mundo
sofrerá com
algum
transtorno
mental 

da população
sofre com o
estágio mais
severo do
transtorno de
ansiedade

dos brasileiros
foram diagnos-
ticados com
depressão 

1/4 9,8% 5,8%



O QUE É AUTOCUIDADO
MESMO?

O autocuidado pode ser
definido como qualquer
ação deliberada que você
toma em prol da sua saúde
mental, física e emocional
e que tenha como foco seu
relacionamento e conexão
consigo mesmo. 

Portanto, em vez de definir
o autocuidado estritamente
como saúde física (que
também é uma parte
importante da equação,
mas não a única variável)
lhe convido a prestar
atenção a um conjunto mais
amplo de critérios, incluindo
aí também os cuidados com
a mente, emoções,
relacionamentos, ambiente,
tempo e recursos. Isso
significa também que isso é
tudo o que precisa para o
seu EU ser mais construtivo,
eficaz e autêntico.



Para praticar o autocuidado, é
preciso criar hábito! É preciso gerar
a consciência de que inserir esses
momentos de autocuidado no dia a
dia se trata de um grande
investimento que faz em si mesmo,
que trará incontáveis benefícios à
sua carreira de forma geral.

Mas e aí… como fazer para inserir o
autocuidado como hábito no
ambiente de trabalho? O nosso
incentivo é que, ao invés de fazer
com que o autocuidado seja algo à
parte da sua rotina de trabalho,
você possa integrá-lo naturalmente
em seu curso.



DICAS DE AUTOCUIDADO 
NO TRABALHO

MANTENHA SEU
CRÍTICO 
INTERNO SOB
CONTROLE! 

INVISTA EM HÁBITOS
SAUDÁVEIS. 

FAÇA PAUSAS CURTAS
NO TRABALHO

O autocuidado é uma prática altamente pessoal, por
isso, não se cobre em ter uma lista exaustiva de ações.
As ideias têm como objetivo tornar o autocuidado mais
fácil. Claro que você precisará se concentrar em
algumas destas ações, sempre que possível. Para fazer
isso, tente fazer as pazes com seu eu interior e dê um
tempo para si mesmo.

Sabe aquela voz (sua
própria), que fica
julgando e criticando
as coisas que faz?
Peça silêncio e tome o
controle da situação.
Para isso, você pode
criar as condições
psicológicas certas
para acelerar os
períodos de reflexão
ou dúvida sobre si
mesmo.

Mantê-los é uma boa forma
de praticar o autocuidado no
ambiente de trabalho, uma
vez que você mantém mente
e corpo conectados. 

para atender às suas
necessidades emocionais, físicas
e mentais. São estas pausas que
restauram as energias e
garantem mais produtividade. E,
ao mesmo tempo, demonstram
um cuidado com a mente.



CERTIFIQUE-SE DE
DORMIR O SUFICIENTE 

ORGANIZE SEU ESPAÇO
DE TRABALHO

RESPEITE OS
SEUS LIMITES 

Durma bem e passe
tempo com as pessoas
que melhoram seu
humor.

Também é essencial
ter um espaço bem
organizado, limpo e
arrumado, para assim
manter a mente mais
focada.

não negligencie os
cuidados com a sua
saúde mental –não
aceitar qualquer
demanda também é
uma forma de
incentivar o
autocuidado no
ambiente de trabalho.
Afinal de contas, dessa
forma você respeitará
seu corpo e mente,
evitando aquela
sobrecarga e um
possível esgotamento.



Caso você negligencie essas sensações e emoções,
saiba que está optando em deixar de lado o
autocuidado e a sua saúde mental.

Peça e aceite ajuda quando precisar, e cerque-se
sempre de boas pessoas – não há benefício algum em
ser um herói ou mártir. Pedir ajuda quando precisa não
é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é indicação de
que você é alguém que se conhece bem e é um bom
jogador de equipe. Considere que outras pessoas
podem se sentir bem com o fato de que você confia o
suficiente nelas e em seu trabalho para lhes pedir
ajuda.

Busque também investir na ajuda ao próximo. Avise
seus colegas quando tiver algum tempo livre e puder
ajudá-los com algo. O mesmo vale para seus
relacionamentos fora do trabalho. Não deixe o trabalho
fazer com que você negligencie as pessoas mais
importantes da sua vida. 

Use os intervalos durante o dia, seu tempo de
deslocamento, folgas ou horário de almoço para ligar
para amigos e entes queridos, e reserve bastante
tempo fora do trabalho para cultivar esses
relacionamentos.

SÓ VOCÊ SABE O QUE
É MELHOR PARA SI



Valorize seu tempo e comemore suas conquistas – o
que você conseguiu cumprir semana passada? A maioria
de nós não consegue se lembrar porque, assim que
concluímos uma entrega ou passamos por uma crise
difícil, já passamos para a próxima tarefa ou dificuldade. 

Além disso, ao longo de um determinado dia de trabalho,
outras pessoas frequentemente pedem nosso tempo ou
recursos, distraindo-nos de prioridades mais
importantes.

Proteja o seu tempo para pensar, comemore os
pequenos sucessos à medida que ocorrem e aprenda a
perceber quando começar a sair do seu modo saudável.
Autocuidado significa também honrar o valor, o
impacto e a contribuição que você traz à empresa, ao
gestor, aos colegas e ao mundo.

CONFORME AS
DEMANDAS
CHEGAM,
CONSIDERE O
IMPACTO EM SUAS
PRIORIDADES
ANTES DE
OFERECER UM SIM
AUTOMÁTICO. 



Praticar e
implementar bons
hábitos gera todo
tipo de benefício
para sua saúde
física, mental e
emocional e também
pode transformar
você em uma pessoa
mais produtiva. 

Então, o que você
está esperando? 

Busque o
autoconhecimento,
coloque-se em
primeiro lugar e
comemore cada
conquista no
caminho do
autocuidado.
Sempre é hora de
colocar em prática o
que aprendeu aqui
sobre o autocuidado.

AUTOCUIDADO
É HÁBITO!



amarelosaudemental.com.br

nossolarhospital.com.br

A C E S S E  C L I C A N D O  N O S  B O T Õ E S
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