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SETEMBRO AMARELO
Setembro amarelo: Como equilibrar 

vida profissional e pessoal?

Jornadas de traba-
lho exaustivas 
e tarefas em 

casa são um desafio 
para homens e 
mulheres atualmente. 
O equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal é 
importante até mesmo 
para o desempenho do 
funcionário; veja dicas 
valiosas que podem te 

ajudar nessa tarefa.
Cada vez mais o mercado de trabalho tem exigido tempo 

e disposição dos trabalhadores. No entanto, as empresas 
têm percebido que o foco não pode ser apenas a entrega de 
resultados, outros pontos devem ser observados no ambiente de 
trabalho.

O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal continua sendo 
um grande desafio para os trabalhadores e não só os brasileiros. 
Reflexo disso é o número alto de profissionais com bournout e 
outras questões de saúde mental.

Dicas para equilibrar a vida profissional e pessoal
O setembro amarelo põe no centro do debate um ponto muito 

importante, a saúde mental, que deve ser observada no meio 
familiar e no trabalho; confira dicas que podem te ajudar a manter 
o equilíbrio:

1. Priorize a sua saúde
É “normal” a gente se apegar a ideia de que amanhã a gente 

resolve as questões de saúde, hoje o foco é o trabalho. Acontece 
que algumas situações poderiam ser evitadas se procurássemos 
profissionais logo no começo.

Se você sentir qualquer mal-estar, busque ajuda e, jamais 
negligencie a sua saúde mental.

2. Aproveite o momento
Sabe aquela história de que a gente precisa apreciar a vista 

enquanto viaja? Isso também é válido para o trabalho. Aproveite 
as suas conquistas, até porque boa parte das vezes elas não 
vieram de forma fácil.

3. Tenha uma equipe confiável
As vezes a gente não tem a opção de escolher a equipe de 

trabalho que vai ter por perto, mas, é possível selecionar os 
colegas que você deseja que sejam mais próximos.

Ofereça a eles o suporte necessário para o trabalho e busque 
o mesmo neles, uma equipe de trabalho deve tornar as atividades 
mais simples e complexas.

4. Planejamento
Tenha uma lista do que planeja fazer no seu dia, mas essa 

lista precisa ser realista, você pode, inclusive, definir a sua 
prioridade para aquele dia e atividades secundárias. Isso vale 
tanto para a vida profissional quanto pessoal.

Lembrando que esses planejamentos devem ser flexíveis.

5. Seja mais gentil consigo
O mercado de trabalho já cobra muito dos profissionais, 

precisamos nos olhar com mais cuidado. É importante lembrar 
sempre que somos seres humanos antes de sermos profissionais, 
ou seja, ter cuidado com a forma como tratamos as pessoas no 
ambiente de trabalho é essencial.

6. Tenha momentos de lazer
De preferência diários, seja lendo um livro em casa, assistindo 

a um filme, indo a um restaurante.
Enfim, fazendo aquilo que te deixa relaxado, que te dê 

momentos de alegria não incluem compromissos profissionais.
Fonte: https://fdr.com.br/2022/09/15/setembro-amarelo-como-

equilibrar-vida-profissional-e-pessoal/
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Saúde mental: alimentação balanceada 
contribui no combate da depressão

Os alimentos podem sim ser importantes aliados quando 
o assunto é depressão. Alguns alimentos ajudam na 
produção de serotonina – o hormônio responsável 

por regular o bem-estar, humor e relaxamento do corpo. Cuidar 
da alimentação traz benefícios não apenas para a saúde física, 
mas também para a mental, por isso, a escolha dos alimentos é 
importante diante de um tratamento e da luta pela cura.

No caso da depressão, segundo a nutricionista, Deise 
Baldo, seguir uma alimentação adequada pode ajudar o 
paciente, entretanto, os alimentos não substituem o tratamento 
medicamentoso, quando recomendado, ou terapia. Ela destaca 
que diante das dificuldades e novos cenários desencadeados 
pela pandemia, mais pessoas passaram a apresentar distúrbios 
psicológicos e aquelas que já tinham esses quadro, em diversos 
casos, potencializaram os sintomas.

“Para a produção cerebral da serotonina há necessidade 
de cofatores para as sínteses como vitamina B e C, ácido fólico, 
magnésio, ômega 3, cálcio, triptofano (aminoácido), fibras, 
entre outros. A dica é que a pessoa, de fato, opte pelo consumo 
de alimentos que sejam ricos em nutrientes antioxidantes que 
estimulem a queda de nível de estresse”, aponta.

ALIMENTAÇÃO BALANCEADA – Deise comenta que cada 
cardápio é elaborado de acordo com as necessidades do paciente. 
Ela cita que, durante a avaliação nutricional, é realizada a avalição 
que envolvem diversas aspectos para que seja elaborado a 
combinação de alimentos que melhor irá atender ao paciente.

“Os alimentos que contribuem para o aumento da serotonina 
estão presentes no cardápio do paciente que está lutando 
contra uma depressão (contudo, como já frisado, cada cardápio, 
bem como cada paciente, têm suas particularidade). Peixes 
que possuem gordura de ação anti-inflamatória, oleaginosas, 
verduras e frutas ricos em fibras e azeite que é fonte de gorduras 
monoinsaturadas podem estar no cardápio e contemplam uma 
alimentação balanceada”, orienta.

MUDANÇA DE HÁBITO – A técnica em contabilidade, Josiane 
Souza, recorda que, no período em que enfrentou a doença, mudou 
os hábitos alimentares. “Foi um momento muito difícil, mas depois 
que aceitei que precisava de ajuda – foi como ‘virar uma chavinha’ 
–  as coisas começaram a melhorar. Na época, meu psiquiatra 
orientou que eu buscasse atendimento de um profissional de 
nutrição e de educação física, pois emagrecer com qualidade de 
vida e saúde seriam importante no processo de cura”.

Josiane passou a fazer acompanhamento nutricional e a 
praticar atividade física. Ela cita que eram atividades atreladas 
ao acompanhamento clínico, medicamentoso e terapêutico. 
“Adotar hábitos saudáveis como mudar a alimentação e praticar 
atividades física com comprometimento não foram fáceis, era mais 
um desafio diante do enfrentamento da doença. Contudo, dia após 
dia, era como se alimentação me deixasse com mais energia, 
mais disposição, mais vontade de treinar, de trabalhar, de fazer 
as atividades de casa, de viver. Hoje, continuo cuidando da minha 
alimentação, da minha saúde e reforço que é possível superar”, 
comenta.

Fonte: https://www.jornaldooeste.com.br/saude/saude-mental-
alimentacao-balanceada-contribui-no-combate-da-depressao/

Fonte: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/09/04/setembro-amarelo-entenda-como-sur
Fonte: https://www.jornaldooeste.com.br/saude/saude-mental-alimentacao-balanceada-contribui-no-comba
Fonte: https://www.jornaldooeste.com.br/saude/saude-mental-alimentacao-balanceada-contribui-no-comba
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