
Setembro Amarelo e saúde mental
Pesquisa publicada em abril deste ano pela FGV (Fundação Ge-
túlio Vargas), em parceria com a Rede Humanidades Covid-19, li-
gada à Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), aponta que 9 a cada 10 
médicos respondentes, que atuam na saúde pública, relataram 
ter tido problemas de saúde mental no contexto da pandemia. O 
estudo, intitulado “A pandemia de Covid-19 e os (as) profissio-
nais de saúde pública no Brasil – 4ª fase”, consultou 1.829 profis-
sionais, no período de 1º a 20 de março de 2021.

Entretanto, esse problema está longe de se restringir ao âmbito da 
saúde pública e da pandemia. O médico Marcelo Bendhack ponde-
ra, em artigo publicado em março no site da revista Veja, que “não 

foi a pandemia do novo coronavírus que desencadeou a piora na 
saúde mental e emocional dos médicos no Brasil e no mundo”. Se-
gundo ele, muito antes disso, uma boa parte dos médicos e profis-
sionais da saúde já apresentava sintomas de transtornos depressi-
vos, ansiedade e estresse. Um indicador da gravidade do problema 
seria a taxa de suicídio que, entre os profissionais da saúde é de 
três a cinco vezes maior do que na população em geral.

Nesse contexto, e em sintonia com o Setembro Amarelo, mês 
dedicado à conscientização e prevenção do suicídio, esta edi-
ção do Jornal do Médico é dedicada à saúde mental. Confira 
artigos de colegas e acadêmicos sobre o tema.

O que você tem feito por você?
Nós, médicos, trabalhamos demais, não temos 
tempo para nada, vivemos na correria do dia 
a dia.

Nos dedicamos ao cuidado dos outros, sabemos 
o que precisa ser feito para manter a boa saúde 
física e mental, mas quase não colocamos esse 
conhecimento em prática.

Então, quero lhe perguntar: O que você tem feito 
por VOCÊ?

Vamos parar pra refletir um pouquinho sobre 
os nossos HÁBITOS, pois é preciso criar novas 
práticas para conquistar um estilo de vida mais 
saudável.

Qual praxe você quer introduzir ou mudar na sua 
vida?

Provavelmente você já ouviu o ditado: “basta ter 
força de vontade para mudar um costume”, mas se 
fosse só isso, creio que seria mais fácil. Entretanto, 
o hábito tem mais a ver com a maneira como você 
realiza algo do que com a própria ação.

O nosso cérebro gasta energia em seu funciona-
mento, a atividade mental dispende tanta ener-
gia e provoca cansaço quanto a atividade física. 
Entretanto, cerca de 50% das atividades que re-
alizamos no cotidiano, será que as executamos 
automaticamente? 

A resposta para essa questão é sim, fazemos sem 
pensar, sem raciocinar, sem de fato decidir, apenas 
implementamos por estarmos habituados. 

Ou seja, você acorda, pega o celular na cabeceira, 
levanta, vai ao banheiro, escova os dentes, toma o 
café, sai dirigindo o seu carro com a mente povo-

ada de pensamentos.  Portanto, tudo aquilo que 
você faz automaticamente, mesmo que pensando 
em outra coisa, é um hábito. Então, criar hábitos 
bons economiza energia, a qual pode ser canaliza-
da para aquilo que desejamos. 

Não é à toa que Steve Jobs, Marc Zuckerberg e 
Barack Obama decidiram manter um guarda 
roupa simples, com peças muito semelhantes 
como uma espécie de uniforme, pela conveni-
ência de não ter que pensar no que vestir, para 
poupar energia mental e decidir coisas mais im-
portantes.

E como faço para criar no-
vos hábitos, ou abandonar 
hábitos ruins?

Primeiramente, é neces-
sário desejar, o desejo 
será a força motriz para a 
decisão. E dessa forma se 
estabelecerá o caminho 
para a ação. 

É importante ressaltar que três aspectos se inte-
gram para formar o hábito: contexto, repetição e 
recompensa.

O ambiente é crucial na formação e na manuten-
ção de hábitos, mudanças aparentemente insig-
nificantes em seu meio podem mudar sua vida. 
Se você quer melhorar a sua alimentação, por 
exemplo, não deixar disponível aquilo que não é 
saudável já contribuirá com a decisão de mudança 
de consumo.

Se você quer iniciar uma atividade física, inicie de-
vagar e progressivamente. Caso esteja sedentário 
e decida iniciar o treino na academia, há grande 

probabilidade de sentir dores musculares, poden-
do inclusive fazer você decidir abandonar o seu ob-
jetivo. Então, estabeleça metas menores e factíveis 
e vá aumentando gradualmente. 

Se você desejar perder peso, por exemplo, não 
tenha como foco o quanto deseja perder, mas 
estipule pequenas metas as quais você poderá 
alcançar por etapas e se sentir recompensado. 
E, caso você falhe na meta proposta, isso deverá 
ser encarado como um novo recomeço, em que o 
mais importante é retomar de onde parou,  nunca 
desistindo, mesmo que sejam necessárias mais 
repetições, até que se transforme em um hábito 
na sua vida.

Os hábitos permitem falhas, imperfeições e inter-
rupções, podendo sempre ser retomados.

Aristóteles já dizia: “Nós somos o que fazemos 
repetidamente, a excelência não é um feito, e sim 
um hábito”.

Quando optamos por inserir bons hábitos, adquiri-
mos resultados que nos estimulam a mantê-los, e 
hábitos bons acabam atraindo mais hábitos bons, 
criando uma rotina positiva.

Se você inicia uma atividade física, tende a querer 
se alimentar melhor, abandonar vícios como o ta-
baco, dormir mais cedo e, sem perceber, adquiriu 
novos hábitos.

Uma reflexão é necessária quando se confrontam 
os hábitos e costumes e uma pergunta necessita 
ser respondida:

O que você tem feito por você?

Karine Higa, psiquiatra
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Suicídio
Este mês, iremos contribuir intensamente com a cam-
panha “Setembro Amarelo”, com o intuito de cons-
cientizar a população sobre a prevenção do suicídio. 
O suicídio constitui, atualmente, gravíssimo pro-
blema de caráter social, tendo se tornado uma 
questão de saúde pública e, atualmente, figura 
em muitos países como uma das principais 
causas de morte no geral. 
O suicídio, quando ocorre numa estrutura familiar, 
deixa feridas incuráveis para os que ficam, pais, 
irmãos, cônjuges, filhos, amigos, bem como para o 
profissional cuidador e toda a equipe de saúde que 
esteve ocupada com o paciente.
As supostas causas que levam a esse comporta-
mento autodestrutivo, em grande parte decorre 
da presença de uma doença mental, permeada por 
componentes depressivos, quadro esse associado 
com certa frequência ao uso abusivo de álcool e 
outras drogas, de caráter entorpecente, que têm o 
intuito de anestesiar as dores de alma que a pes-
soa carrega, dores essas que concorrem para que a 
vida perca o sentido. 
O suicídio é a denúncia maior do intenso sofrimen-
to, é a expressão alarmante da desesperança que 
assola as bases da autoestima, da crença de se 
encontrar um futuro melhor, de saber-se amado, 
desejado, necessário para o outro. 
Quando a pessoa conclui e propõe que a melhor 

saída é se matar, há de convir, o indivíduo se per-
deu de si mesmo!
Assim, é muito importante que familiares, amigos, pes-
soas próximas, atentem para os sinais e ajudem essa 
pessoa o mais rápido possível, pois ela está perdida de 
si, carente de sentido existencial, “doente de alma”. 
Ao perceber que a pessoa não está bem do ponto 
de vista mental, importante que ela seja acompa-
nhada por um especialista: ela precisa de ajuda!
Essas pessoas que estão doentes se isolam, tor-
nam-se muito tristes, desanimadas, sem pers-
pectiva de futuro; aqueles que as conhecem, per-
cebem sempre mudanças no comportamento que 
alertam para essa emergência! 
Quando existe uma ideação com planejamento 
para tirar a própria vida, isso é gravíssimo e a in-
tervenção precisa ser imediata. Nesses casos, não 
resta dúvida, o paciente precisa ser internado. Os 
tratamentos psicológico e farmacológico podem 
ajudar muito o paciente. 
Suicídio é assunto sério e grave e o quanto an-
tes ocorrer a intervenção, maior a chance de a Vida 
voltar a ser soberana!

David Alves de Souza Lima, 
psiquiatra, vice-presidente 
da APM SJCampos

Pandemia e saúde 
mental das crianças
Infelizmente, temos a pandemia. E com ela, 
mudanças na vida das crianças.

Uma foi a aula on-line, um modo novo de 
ir à escola, para o qual as pessoas não es-
tavam preparadas, e todos precisaram se 
adaptar. 

Precisar assistir diariamente aulas por 5 
horas ou mais é um desafio. O tempo pelo 
qual uma criança consegue se manter 
concentrada aumenta conforme a idade. 
Então, essa situação se torna mais difícil 
quanto mais nova a criança. E a dificulda-
de de concentração piora quando não se 
tem os meios adequados para se assistir 
às aulas. É necessário possuir uma cone-
xão estável e uma tela maior do que a de 
um celular.

Tudo isso são fatores de risco para o fracas-
so escolar, o que pode levar os adolescen-
tes e crianças a apresentarem sintomas de 
depressão e ansiedade.

O isolamento social, quando estendido por 
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muito tempo, também pode precipitar crises 
de ansiedade. As perdas de pessoas queridas 
devido à pandemia também podem afetar a 
saúde mental das crianças. 

Houve um aumento dos transtornos mentais 
entre crianças e adolescentes nesta fase. O 
que nos deixa um pouco mais tranquilos é que 
muitos desses sintomas podem melhorar com 
uma conversa, um apoio e a identificação dos 
fatores que estão precipitando esses sintomas.

Quando o assunto é abordado pela família ou 
um profissional de saúde, quando alguns ajus-
tes são feitos, há uma melhora. 

Os pais podem ficar atentos às mudanças de 
comportamento na criança: um maior isola-
mento, sorrir menos, se irritar com mais fa-
cilidade, queda no rendimento escolar, perda 
de prazer por atividades que anteriormente 
eram prazerosas, apresentar mais sintomas no 
corpo, como dor de cabeça, náusea, tremores, 
vontade de ir ao banheiro a todo momento. 
Tudo isso são sinais que chamam a atenção de 
que algo na vida emocional do seu filho não vai 
bem. Sinais mais graves são posts na internet 
falando que a vida não tem sentido, que seria 

melhor não estar ali, ou cartas com o mesmo 
conteúdo. 

Ao perceber esses sintomas, os pais podem 
procurar ajuda profissional, mas podem tam-
bém tentar entender o que possa ter aconte-
cido, podem expor para a criança que obser-
varam que ela está diferente e que, por vezes, 
esses sintomas podem indicar que algo não vai 
bem, que eles gostariam de saber se ela teria 
alguma ideia do que poderia estar acontecen-
do. Podem, então, se colocar disponíveis para 
conversar ou disponibilizarem um profissional 
para conversar com elas. 

Se o isolamento social está em excesso, por ve-
zes pode ser interessante aumentar um pouco 
o círculo social, de modo protegido. 

Se a dificuldade que gera ansiedade parece ser 
escolar, os pais devem observar as condições 
de estudo: se estão com uma tela adequada, se 
o método de estudo está adequado, se ele está 
longe de fatores distratores, como celulares, 
por exemplo.

Ter pausas adequadas, fazer alongamento, fazer 
atividade física, tudo isso é importante, não só 
para a saúde física, mas para a mental também. 

Se essas medidas não surtirem efeito, pode-se 
buscar ajuda profissional. 

Um psiquiatra deve ser procurado quando 
houver um prejuízo grande na vida da criança, 
seja na esfera social, familiar ou dos estudos, 
e as medidas tomadas para ajudar não tiverem 
surtido efeito. 

Estados de desânimo, isolamento ou irrita-
bilidade persistente, conversas nos celulares 
ou postagens com falas de baixa estima, ou 
de cansaço em relação ao mundo são sinais 
de alerta, e a ajuda profissional deve ser 
buscada rapidamente. Ansiedade em crises, 
com o coração acelerado, insônia e tremores, 
também são sintomas de sofrimento mais 
intenso, que necessitam de uma consulta 
médica.

Galiano Brazuna Moura, 
psiquiatra e psicotera-
peuta, com residência 
médica em psiquiatria 
de adultos e da infância 
e adolescência pela US-
P-FMRP; diretor cultural 
da APM SJCampos

Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirurgias, 
videolaparoscopia e cirurgia robótica. 
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Por que a saúde mental dos estudantes de hoje interfere nos médicos de amanhã?
A mudança no padrão de concorrência das escolas 
médicas no Brasil acarretou o ingresso de alunos 
cada vez mais jovens, exigindo uma transformação 
precoce de adolescentes em profissionais, por im-
por o desenvolvimento da maturidade para escolhas 
individuais, relacionadas à atuação profissional e ao 
relacionamento com futuros colegas e pacientes. Ao 
ingressar no curso de medicina, o aluno passa por 
diversas mudanças impactantes, saída da casa dos 
pais para morar sozinho, novas amizades, adapta-
ção ao novo modelo de ensino, excesso de estudo, 
abdicação da vida pessoal e social, competitividade 
acadêmica, além de lidar com cenários caóticos, 
muitas vezes distantes de sua realidade. 

Os cursos de medicina são 
orientados a utilizar meto-
dologias ativas de apren-
dizagem, uma proposta 
em que o ato de ensinar 
cede espaço para o ato 
de aprender, ocasionando 
uma ruptura no método 
tradicional, o que consiste 
no cerne da dificuldade 

de adaptação. Essa nova realidade e a imaturidade 
desses jovens, além do medo, da ansiedade e da 
insegurança, podem resultar em estresse. 

O estresse é o estado que é manifestado pela Sín-
drome Geral da Adaptação, a qual é desenvolvida 
em três fases: fase de alerta, caracterizada por 
manifestações agudas; fase de resistência, quan-
do as manifestações agudas desaparecem e; fase 
de exaustão, quando há a volta das reações da 
primeira fase e pode haver colapso do organismo. 
Caso não haja mecanismos de restauração, pode 
evoluir para um estresse destrutivo, com efeitos 
prejudiciais à saúde física e psicológica, que, no 
estágio crônico, desencadeando a Síndrome de 
Burnout (exaustão emocional, desumanização e 
reduzida realização pessoal no trabalho). 

Alguns estudantes, diante 
desse caminho intenso da 
graduação, desenvolvem 
métodos que os auxiliam, 
como a resiliência, contri-
buindo para uma maior 
plenitude das atividades. 
O indivíduo resiliente 
possui a capacidade 
de adaptação após (ou 

nas) adversidades, devido à sua força interior, 
competência e flexibilidade, tornando-o mais 
forte, favorecendo potencialidades. Os estudos 
mostram que os indivíduos que enfrentam as 

adversidades de forma saudável, conseguem 
evitar adoecimento.

Nesse contexto, a crença de que o médico apenas 
é um cuidador e não adoece é enraizada desde a 
graduação, dificultando a discussão sobre a saúde 
mental dos estudantes e, por muitas vezes, sendo 
ignorada a sua importância nesse ambiente. Devi-
do à intensidade da vida do estudante de medicina 
ser o caminho para gerar bons profissionais, há 
a necessidade, por parte dos estudantes, de de-
senvolver resiliência para obter esse resultado, 
porém, em contraponto, há os estudantes que não 
desenvolvem esse mecanismo, gerando alunos 
frustrados e com lacunas de questionamentos 
sobre sua formação. 

Por isso, é importante um olhar diferenciado para 
esse novo perfil de jovens acadêmicos, pois talvez 
as faculdades de medicina e os professores preci-
sem cobrar de diversas formas a responsabilidade 
destes alunos e, até mesmo, direcioná-los para 
que estes desenvolvam mecanismos de adapta-
ção, porém preservando a saúde mental dos futu-
ros médicos.

Louise Bonora e Marina Lourenço, estudan-
tes do 6º período do curso de medicina da 
Faculdade Humanitas

Louise Bonora

Marina Lourenço



Felicidade, a competência do futuro 
O cansaço infeliz vem da construção de pedaços
De coisas para outrem
Um que não tem nome
Um que te frequenta e não é você
Por isso cansaço vem
Vem muito
Cansamos por não amar o que criamos
Por sermos pedaços a criar pedaços

Para a psicodinâmica do trabalho, torna-se inacei-
tável a separação entre trabalhador e ser humano, 
ou seja, o indivíduo dentro do trabalho e o indiví-
duo fora do trabalho.

Essa abordagem foi desenvolvida na França na dé-
cada de 1980 pelo psicanalista Christophe Dejours, 
que investiga os mecanismos de defesa dos traba-
lhadores frente às situações causadoras de sofri-
mento decorrentes da organização do trabalho.

Atualmente, o estudo aborda a identidade do tra-
balhador, suas vivências, o indivíduo sendo um 
ser completo no qual não se pode separar a vida 
profissional da pessoal, quando se fala da mente.

Em 2018, a saúde mental já era considerada um 
dos maiores desafios para as empresas, sem 
considerar a pandemia que estava por vir e que 
tornou a saúde mental o centro das discussões. 
Indicadores assustadores colocam os transtornos 
mentais como principal causa de afastamento nas 
empresas e, de tabu, o tema virou pilar.

O bem-estar do indivíduo está na mesa de discussão 
das grandes empresas e das pequenas também, afi-
nal o absenteísmo (falta da mão de obra) e o presen-

teísmo (a mão de obra presente, mas não produtiva) 
podem levar qualquer empresa à falência.

Mas, o que faz alguém adoecer pelo trabalho? O 
sofrimento pode estar relacionado à organização, 
à condição e ou às relações laborais.

O que faz alguém adoecer está relacionado à divi-
são de tarefas entre os trabalhadores, repartição, 
cadência, carga horária, ao meio de gestão, à divi-
são de pessoas, repartição das responsabilidades, 
hierarquia, comando, controle, ao ambiente físico, 
às condições de higiene e de segurança, às carac-

terísticas antropométri-
cas do posto de trabalho 
e às relações com as 
pessoas.

O médico, em relação 
à organização, está em 
uma posição de tomada 
de decisão, controle e co-
mando. Trabalha por mui-

tas horas seguidas, uma carga horaria exaustiva, 
por cultura. Atua muitas vezes em um ambiente 
com riscos, sem segurança e sem ergonomia. E 
as relações com os pacientes nem sempre são as 
esperadas, assim como com os próprios colegas.

Por isso, os médicos estão no topo do ranking de 
trabalhadores que mais adoecem mentalmente. O 
Conselho Federal de Medicina (CFM) revelou que, 
no decorrer da pandemia, houve um aumento do es-
tresse de médicos, bem como uma diminuição nas 
horas de sono e tempo dedicado a refeições e famí-
lia. Os dados apontam que 96% dos 1.600 médicos 

brasileiros que participaram da pesquisa relataram 
ter sofrido impacto da pandemia em suas vidas. 

Destes, 22,9% relataram aumento no nível de es-
tresse, 14,6% destacaram o sentimento de medo e 
pânico, 14,5% afirmaram ter reduzido o tempo de-
dicado à família, refeições e lazer e 7,6% destaca-
ram a diminuição do tempo e da qualidade do sono 
como o grande impacto de um dos momentos mais 
críticos para a saúde pública brasileira e mundial. 

E os impactos não param por aí. Ao mesmo tempo 
em que aumentou a carga de trabalho nos pron-
tos-socorros, a Covid-19 causou uma diminuição 
dos atendimentos eletivos, com redução das con-
sultas no setor privado e público.

Ser médico é fator de risco para transtornos men-
tais relacionados ao trabalho?

Não precisa ser. Os médicos devem buscar aplicar 
o que orientam os seus pacientes, aplicar na prá-
tica o que estudam e incluir em sua rotina ativida-
des de prevenção de transtornos mentais, como 
exercícios físicos, psicoterapia e atividades de 
bem-estar. Devem se organizar para trabalhar de 
modo que não afete a sua saúde mental e física. O 
médico precisa entender, o que não se aprende na 
faculdade, que é um trabalhador e que pode virar 
um paciente.

É preciso entender que o sucesso não está dire-
tamente ligado ao status financeiro e social, tem 
sucesso quem é feliz!

Nathalia Caterina, médica do trabalho, 
diretora de Comunicação da APM SJCampos

Deslumbrada
Onde você escondeu o seu gostar? Perguntamos para várias pessoas e a 
maioria titubeou e não soube responder. Alguns disseram que foi na última 
mudança, outros que perderam no caminho da distância.

Para tentar entender, a autora, vestida com o 
pseudônimo Deslumbrada, viaja e nos convi-
da a transitar por sensações provocadas por 
situações do cotidiano. Dirigindo-se a alguém 
ou algo que pode ter sido o causador da ale-
gria, da dor, da saudade, o livro Deslumbrada 
– Onde você escondeu o seu gostar, aguça a 
reflexão sobre os desejos que deixamos de 
vestir. Fala de amor, raiva, autoestima, grati-
dão, amizade, cumplicidade, frustração, per-
dão, esperança e outros sentimentos.

Se, para você, as emoções não obedecem 
a ordem na fila para acontecer, então, com certeza irá se surpreender e se 
identificar com vários textos do livro.

Escrito por Ozana Ramos e com ilustrações de Paulo Filho da @veladesign, o 
livro está disponível para compra nas plataformas digitais Amazon, Magalu, na 
livraria Leitura do Shopping Colinas e na Loja Eletrofabrica.

Nathalia Caterina

Curta nossa página no Facebook!
@apmregionalsjc

Siga-nos no Instagram
@apmsjcampos



Para a saúde do corpo e da mente
A pedido do Jornal do Médico, vários colegas envia-
ram fotos em que aparecem durante a prática de 
alguma atividade física. Ninguém melhor do que 
nós sabe que movimentar-se é o melhor remédio 
para a saúde do corpo e da mente, não é? As ima-
gens são inspiradoras!

Andréia Villela, ginecologista Helena Proni, ginecologista
Karine Higa, psiquiatra, e Claudia 
Balbino, ginecologista

Flávia Magalhães, emergência Ana Karina Figueiredo, pediatra

Lilian Rosinha, nefrologista

Cláudia Mangini, infectologista / Foto: CL21 Fotografias

Walter Miyamoto, colo-
proctologista e cirurgião 
geralFábio Baptista, cardiologista Tassia Paixão, radiologista

Raquel Rangel, dermatologista

Israel Diamante Leiderman, endocrinologista Juliana Branchini, ginecologista

Heitor Tognoli, médico de família e comunidade

Walesca Cardoso, anestesista e especialista em dor


