
D O E NÇ A S  
E MO C I O NA I S
VO C Ê  C ON H E C E  O S
S I N T OM A S?

PREVENÇÃO E SAÚDE



Síndrome de  
Burnout

Transtorno de  
ansiedade

Suicídio

Depressão

Divulgue essas informações e 
faça como a Seguros Unimed: 
ajude a cuidar das pessoas, 
principalmente aquelas que 
convivem com você.



 

voltar

Um pouco de ansiedade nos deixa em alerta, com 
maior foco e motivação. Porém, quando é que essa 
sensação se torna um problema de saúde? Se 
compromete o desempenho de atividades cotidianas 
ou causa muito sofrimento, pode-se estar diante de 
um transtorno de ansiedade ou depressão.

Transtorno de ansiedade

• tremores; 

• sensação de “bolo” na garganta; 

• irritabilidade; 

• medo de algo ruim que parece estar 
para acontecer.

Veja alguns sintomas  
de ansiedade:



 

voltar

A depressão é uma doença crônica e psiquiátrica  
que faz com que a pessoa se sinta triste a maior 
parte do tempo. Para caracterizar a doença, esse 
estado deve persistir por um período de, pelo  
menos, duas semanas.

Depressão

• perda de interesse e prazer em 
atividades antes prazerosas; 

• falta de energia para atividades 
habituais (cansaço constante); 

• falta de esperança, astral “para baixo”; 

• tendência ao isolamento social.

Veja alguns sintomas  
da depressão:



 

voltar

É um estado de tensão emocional crônico (arrastado, 
por meses) que tem como pano de fundo condições 
de trabalho desgastantes, capazes de levar a uma 
série de sintomas emocionais. Essas condições, 
associadas a algumas características pessoais, como 
perfeccionismo e dificuldade de trabalhar em equipe, 
potencializam o risco do surgimento de sintomas.

Síndrome de Burnout

• dificuldade de concentração; 

• mudanças repentinas de humor; 

• problemas digestivos; 

• abuso de álcool, drogas, comida etc.

Veja alguns sintomas  
de Burnout:

ou esgotamento profissional



 

voltar

Existem vários motivos e características pessoais 
que, juntos, podem levar alguém a tentar se matar. 
Alguns fatores, quando presentes em conjunto, 
aumentam o risco. Homens cometem mais suicídio 
do que as mulheres, mas elas fazem mais tentativas. 
Adolescentes e jovens adultos (15-35 anos) e 
pessoas acima dos 75 anos estão nas faixas etárias 
de maior risco.

Suicídio

• tristeza prolongada e persistente;

• distanciamento da família, de amigos 
e do cônjuge ou da pessoa com quem 
namora;

• falta de interesse por atividades que 
antes davam prazer à pessoa.

Veja alguns sinais 
e sintomas:
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