O estresse no
banco dos réus

No julgamento de advogados, médicos e psicólogos, o estresse é condenado como um dos maiores
malefícios do exercício da advocacia hoje. E até o Judiciário cumpre a pena

V

ocê está ouvindo esse barulho?”, perguntou a advogada,
psicoterapeuta e educadora
Fernanda Graudenz Muller,
enquanto corrigia algumas
provas. Não se tratava de nenhum chiado do telefone, como se poderia supor.
Ela estava diante de uma cachoeira da
cidade de Águas Mornas (SC), a 36 quilômetros de distância de Florianópolis,
e distraía-se com o ruído da natureza
enquanto falava ao celular. O município é famoso por suas águas termais,
recomendáveis para o tratamento de
diversas doenças associadas ao estresse.
Entrar em contato com as cachoeiras de Águas Mornas foi apenas uma
das iniciativas de Fernanda Graudenz
Muller para combater as aflições provocadas por seu cotidiano. Os problemas
começaram quando ela decidiu cursar
Direito, por influência do marido advogado. “Percebi que não era feliz na
advocacia. Sabe por quê? O Judiciário
tem um ambiente conflituoso, hostil.
Quando você vai para uma audiência,
acaba travando uma verdadeira guerra
para provar que a sua tese é a vencedora. Mesmo se ganhava uma luta, eu
saía arrasada do campo de batalha. Não
consigo ver um casal se atacando meses
depois de fazer juras de amor. Isso não
é para mim”, conta. Fernanda abdicou
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da advocacia e curou o seu estresse com
uma nova profissão. Como psicóloga,
ela defende tese de doutorado sobre
“Nexo técnico epidemiológico, transtornos mentais e do trabalho” e ajuda
antigos colegas de profissão a também
derrotarem o estresse – não necessariamente abandonando suas carreiras.
A tendência é que a clínica de Fernanda Graudenz Muller ganhe cada
vez mais pacientes. Uma pesquisa
patrocinada pela International Stress
Management Association (ISMA), realizada nos Estados Unidos, Alemanha,
França, Brasil, Israel, Japão, China,
Hong Kong e em Fiji aponta que nosso país já ocupa o segundo lugar em
número de trabalhadores acometidos
pela Síndrome de Burnout – “estado
de esgotamento físico e mental cuja
causa está intimamente ligada à vida
profissional”, segundo definição do
psicanalista norte-americano Herbert
J. Freudenberger. Cerca de 70% dos
profissionais brasileiros são afetados
pelo estresse ocupacional; e 30% deles
acabaram vitimados pela Síndrome de
Burnout. Presidente da ISMA no Brasil,
Ana Maria Rossi destaca que a principal
meta da entidade é “colaborar para que
o mundo seja menos estressante”. Ela
sempre responde aos seus e-mails com
um desejo de “saúde”.

O mesmo engajamento que norteia
Ana Maria Rossi motivou a psicóloga
Fátima Antunes a desenvolver uma
pesquisa inédita em relação ao nível
de estresse dos advogados brasileiros.
Casada com um advogado há dezessete anos, ela convive frequentemente
com profissionais da área e percebeu
que a atividade é altamente estressora.
O empirismo ficou comprovado com
números. Recorrendo a um dos métodos de análise mais utilizados internacionalmente no estudo de aspectos
psicossociais e doenças relacionadas ao
trabalho, o modelo Demanda-Controle-Suporte, do professor Robert Karasek, ela aplicou um questionário para
702 advogados. Os entrevistados eram
de ambos os sexos (havia 53,7% de homens, e 46,3% de mulheres), predominantemente da região Sudeste do
Brasil e com idades que variavam de
20 a mais de 60 anos. “Os resultados
obtidos mostraram exatamente o que
se percebe no dia a dia. As demandas
psicológicas da profissão são diversas,
e os advogados percebem certo controle sobre o trabalho que exercem.
Isso de alguma maneira minimiza um
pouco os impactos do estresse, mas, na
maioria das vezes, os profissionais não
possuem suporte social nem apoio de
colegas e superiores em suas realiza-
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ções”, relata Fátima Antunes, que atua
há dezenove anos na área de Recursos
Humanos e está envolvida há uma década com treinamentos e programas
de saúde mental e comportamento
seguro no trabalho.
A ameaça invisível
A classificação do estresse como
“ameaça invisível” para os advogados
partiu da advogada Lara Selem e da
médica Raquel Heep Bertozzi, em artigo produzido para a Selem, Bertozzi
& Consultores Associados. Com o notório aumento de casos de Síndrome
de Burnout na advocacia, a empresa
elevou a sua preocupação com a saúde
mental dos funcionários durante a gestão de serviços jurídicos. “Passou a ser
o centro das minhas atenções, uma vez
que se trata da mola mestra de todo
o desenvolvimento organizacional no
mercado jurídico. É preciso manter
um time de profissionais saudável para
que um escritório obtenha sucesso. O
estresse é um dos maiores obstáculos
nesse campo”, diz Lara, especialista
em Gestão de Serviços Jurídicos pela
Fundação Getulio de Vargas de São
Paulo e em Liderança de Empresas
de Serviços Profissionais pela Harvard
Business School, dos Estados Unidos,
contando com o amparo clínico de
Raquel Bertozzi. “Quando entrei em
contato com o mundo jurídico, percebi que o estresse e muitas outras
peculiaridades dessa área se tornavam
armadilhas. Apenas a clínica médica,
minha formação inicial, não daria
conta do recado para lidar com isso.
Resolvi me especializar em psiquiatria
e, hoje, consigo alertar os advogados
em relação aos efeitos do estresse em
suas carreiras, reduzindo muitas complicações físicas e psíquicas”, complementa a médica.
Os impactos do estresse para o organismo, de fato, são os mais variados
– há o enfraquecimento do sistema
imunológico, a maior suscetibilidade
a distúrbios psicossomáticos, gastrointestinais, dermatológicos e musculares,
além de doenças cardiovasculares, diabetes e transtornos de tireóide, conforme lista Fernanda Graudenz Muller.
“Já lidei com alguns casos extremos no
consultório. É difícil convencer um
advogado que a profissão dele pode,
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sim, matá-lo. Você sabia que a advocacia é a atividade laboral que apresenta maior índice de trabalhadores com
problemas cardiovasculares?”, comenta a psicoterapeuta, que apresentou alguns dos sintomas do estresse na época
em que advogava.
Raquel Heep Bertozzi também
costuma encontrar pacientes com
estresse crônico. “Certa vez, um advogado bem-sucedido me procurou
por indicação de seu cardiologista.
Ele havia sofrido um infarto agudo do
miocárdio, passado por cateterismo,
angioplastia, alguns dias de UTI e
corria um sério risco de morte. Tinha
uma vida bastante típica (mas nada
saudável): obesidade, hipertensão arterial, má alimentação, sedentarismo,

Clientes exigentes,
necessidade de
ganhar bem, alta
competitividade:
com esse estilo de
vida não sobra tempo
para se alimentar
bem, praticar
exercícios físicos,
dormir e relaxar
muito estresse causado pela profissão
e também apresentava um quadro
ansioso severo. Tive a árdua tarefa de
convencê-lo que a profissão deveria
salvar a sua vida, e não condená-lo”,
conta a médica, que ficou feliz com
os resultados alcançados. “Comecei a
alertá-lo para os sinais de adoecimento, para exageros (como passar noites
em claro e comer apenas bobagens),
e ensinamos como retomar atividades
saudáveis (exercícios físicos e férias
anuais) e ter mais qualidade de vida.
Depois disso, sei que as implicações
para ele e seu escritório foram de muito êxito, conseguindo unir o amor e
a dedicação à profissão ao respeito ao
corpo e à mente.”
Para Fernanda Graudenz Muller,

todas as etapas de um processo judicial
possibilitam que a “ameaça invisível”
faça mais vítimas como a mencionada por Raquel Bertozzi. “O primeiro
encontro do advogado com o cliente
é às vezes permeado por medos e angústias. Afinal, o indivíduo está em
um momento de crise sócio-afetiva
ou sob risco de prisão. Quem procura
um advogado em períodos em que não
enfrenta nenhum problema? Depois,
inicia-se o mergulho no caso, a tentativa de colher dados processualmente
relevantes, misturada à aflição pelo
tempo que não para e à responsabilidade do caminho a seguir. Ajuizada a demanda, surgem incertezas oriundas de
situações incontroláveis, como prazos
e provas e testemunhos e depoimentos
baseados na frágil interpretação humana. Não raro, o cliente se mostra – por
causa do temor reverencial à Justiça e
ao magistrado – o primeiro adversário.
Com a sentença, vem a verdade. Mas
qual é a verdade? Cada um tem a sua.
O processo termina. A luta continua.
O cliente, depois, já não dá o mesmo
valor para o advogado. Quem está envolvido neste ofício tem receio de não
atender a contento, de não ser admirado e de ser destroçado pelo adversário,
além de culpa e exigência excessiva”,
afirma. Dias antes de fazer esse discurso, a psicoterapeuta havia recebido
uma evidência da competitividade de
advogados. Graudenz Muller foi convidada para participar da banca julgadora
de um projeto acadêmico sobre a Lei
Maria da Penha, que traçava um perfil psicológico dos homens agressores.
“Quando disse que a legislação era louvável por proteger um sexo mais frágil,
um advogado presente na plateia me
interpelou e respondeu que o meu argumento era inconstitucional, pois todos somos iguais. Você acredita nisso?
A advocacia acaba adoecendo as pessoas”, conclui a ex-advogada, sorrindo.
Lara Selem e Raquel Bertozzi concordam com o raciocínio. “A advocacia é uma profissão que se resume a
resolver problemas, e os advogados
trabalham sob pressão dos clientes
(que querem resposta imediata), dos
prazos (especialmente os processuais)
e da responsabilidade sobre as causas
que defendem”, aponta a advogada.
“O nível do estresse já passou do to-

lerável. O pior: os advogados se dão
conta disso muito tarde. São muitas as
queixas: clientes exigentes, escritórios
desorganizados, equipes pouco disciplinadas, necessidade de ganhar bem,
competitividade e tantas outras. Com
um estilo de vida tão atribulado, não
sobra tempo para se alimentar bem,
praticar exercícios físicos, dormir e relaxar”, acrescenta a médica.
Para não deixar dúvidas sobre o
assunto, a psicóloga Fátima Antunes
apresenta uma pesquisa realizada por
Jean Wallace, do departamento de Sociologia da Universidade de Calgary,
no Canadá. O sociólogo assinala que
os advogados homens dedicam 50 horas semanais em média ao trabalho,
enquanto as mulheres doam 46 horas
de seu tempo – no restante da semana, eles estão envolvidos em encontrar
uma solução para os processos. “Na
prática, isso significa que o advogado
exerce 24 horas por dia a sua profissão”,
constata Antunes.
Operadores do Direito em risco
Os advogados não são as únicas vítimas do estresse no ambiente de trabalho. O Poder Judiciário também cumpre
a pena: a qualidade do ofício cai, os jurisdicionados ficam insatisfeitos e a balança da Justiça fica desequilibrada. Mas
tradicionalmente o Judiciário conta com
os serviços de sua equipe de psicólogos
– e os magistrados sabem a rotina de sair
de licença. Mas os escritórios perdem
volumosas quantias de dinheiro por não
adotar políticas de atenção. De acordo
com a ISMA, os Estados Unidos gastam
US$ 300 bilhões por ano em decorrência de indenizações pagas a profissionais
estressados. Segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), as
empresas norte-americanas arcam com
outros US$ 200 bilhões por causa de funcionários que perderam a produtividade,
faltaram ao trabalho ou foram internados. Na União Europeia, o custo supera
3% do Produto Interno Bruto (PIB). Há
episódios até curiosos. Em 2006, uma
funcionária pública inglesa recebeu
uma indenização equivalente a R$ 500
mil por ter sido promovida contra a sua
vontade. Embora fosse bem-remunerada, ela ingeria medicamentos para suportar a rotina de 80 horas semanais de
trabalho e o estresse ocupacional.

No Brasil, ao contrário, a preocupação com os riscos do estresse ainda é
incipiente – embora que uma pesquisa
do Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília (UnB)
aponte para o crescimento de 260% de
afastamentos do trabalho por motivos
associados aos transtornos mentais e de
comportamento. “Só estamos despertando para tratar de assuntos voltados à
saúde mental dos advogados agora. Até
onde é do meu conhecimento, este não
é um assunto em discussão entre os escritórios”, diz Fátima Antunes.
Com a experiência de quem lida diretamente com a gestão de escritórios,
Lara Selem também não vê muita preocupação por parte de administradores.
“Infelizmente, esse não é um tema co-

Advogados homens
dedicam 50 horas
semanais em média
ao trabalho; as
mulheres doam
46 horas – no
restante, ambos
estão envolvidos em
encontrar solução
para suas causas
mum nas reuniões dos gestores de departamentos jurídicos ou de escritórios
de advocacia. A agitação do dia a dia é
vista como natural entre os advogados,
que preferem não demonstrar fraqueza
ao encarar situações estressoras. O estresse só será alarmante quando atacar
a saúde e provocar um susto”, lamenta.
Para Fernanda Graudenz Muller,
no entanto, o panorama está mudando: “Começamos agora a dar atenção
para isso, apesar de 35% da população brasileira sofrer de algum tipo de
transtorno de ansiedade. Ainda estamos longe de ter qualidade de vida no
trabalho, mas alguma coisa já passou
a ser feita. Tenho sido chamada por
empresas e pelo Poder Judiciário para
proferir palestras e aconselhar as pes-

soas. É algo paliativo, porém podemos
evoluir em todas as áreas”, confia.
Vencer o estresse
Quando sai da frente da cachoeira
em Águas Mornas, Fernanda Graudenz Muller tenta usar o seu exemplo
de vida para auxiliar os antigos colegas
de profissão a também derrotarem o estresse. Ela garante que é possível. “Sei
que nem todo mundo tem a opção de
ir para a zona rural e ser contemplada
com uma cachoeira”, ri. “Mas é possível ter um pouco mais de contato com
a natureza. Que tal caminhar três vezes
por semana? Realizar uma atividade física? Ou dança de salão? As mulheres
adoram dançar. Procurem coisas que
gostem de fazer! Se não tiverem ânimo
nem para tentar, a solução é se consultar com um psicoterapeuta”, aconselha.
A médica Raquel Heep Bertozzi é
outra que encoraja: “É preciso que as
pessoas se conheçam melhor. Quando a
pressão arterial está aumentando, o peso
só cresce, não resta fôlego ao fazer atividades físicas leves e o sujeito está sempre irritado, é hora de mudar. Ninguém
deve parar de trabalhar ou de se dedicar
à advocacia, mas tem de saber gerenciar
o organismo, o tempo e a vida pessoal”. Para a psicóloga Fátima Antunes,
a vítima de estresse “deve se perceber
como vulnerável e criar novos hábitos,
administrando melhor a vida e a carreira”. “O que pode socorrer os advogados
é a conscientização de que, sem um
corpo saudável, não haverá mente nem
advocacia saudáveis e de longo prazo”,
enfatiza Lara Selem. Entre os conselhos
mais simples das especialistas, estão o
sono regulado (preferencialmente de
sete horas, indo dormir antes das 23 horas), a ingestão de bastante água (com
moderação de café e refrigerante), a
alimentação balanceada, os exercícios
físicos e a atitude mental positiva.
Para casos extremos, existem também medidas radicais. “Conheço
algumas pessoas, não muitas, que
começaram a lidar com uma área do
Direito menos conflituosa ou passaram
a lecionar, prestar concursos. E houve
até alguns pacientes que largaram tudo:
desistiram da advocacia e foram viajar
pelo mundo”, suspira Graudenz Muller, antes de voltar a corrigir provas e
admirar a cachoeira.
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