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Panorama da Saúde dos Trabalhadores da 

Saúde 

 

 

 Como está a saúde física e mental dos 

profissionais que atuam na área da saúde? 



Saúde Mental 

 Dentre as três principais causas de 

afastamento pela Previdência Social – 

Transtornos Mentais. 

 

 Dentre as cinco principais causas de 

afastamento nos Hospitais/Serviços de 

Saúde Pública e Privada – Transtornos 

Mentais. 

 



 

Será que o transtorno mental tem alguma 

relação com o trabalho? 

 

 

Qual o entendimento que se tem do 

adoecimento mental? 

 



  
 Visão Organicista 
- Herança Genética / Transtorno Orgânico 

 

 Visão Psicologizante 
- Problemas ligados a 1ª infância / conflitos familiares 

 

 Visão Sócio-Cultural 
- Problemas Baixa escolaridade / Baixa renda / Violência 

  

 Visão Organizacional 
- Problemas ligados a Divisão dos Homens / Divisão das Tarefas 



Visão Integradora 

- Combater uma visão reducionista; 

 

- Admitir que o trabalho também possui 

aspectos patogênicos! 

 

Satisfação x Sofrimento 



 SATISFAÇÃO: 
- Reconhecimento social / participação na produção de riqueza; 

- Identidade social; 

- Ganhos emocionais (sentir-se útil, autonomia) e materiais (conquista de 

bens próprios); 

 

 SOFRIMENTO: 
 

- Pressões relacionadas as condições de trabalho (disposição ou falta de 

materiais, tecnologias e aparelhos, recursos de proteção, etc); 

 

- Pressões de ordem relacional ( sentimentos diversos como raiva, medo, 

insegurança) competitividade x solidadriedade; 

 



Ainda sobre o SOFRIMENTO 

 MEDO DA INCOMPETÊNCIA, ou seja, não estar a altura 

ou se mostrar incapaz de resolver problemas no trabalho; 

(o que é exigido está de acordo com as habilidades do 

profissional????) 

 PRESSÃO PARA TRABALHAR MAL, o profissional sane 

o que fazer mas sofre impedimentos diversos; 

 

 AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, os esforços e a 

dedicação não são considerados 



 RECONHECIMENTO 

 

- Transforma o sofrimento em PRAZER e 

SATISFAÇÃO. 

 

- Oferece sentido aos esforços, angústias, dúvidas, 

desânimos mobilizados durante a execução. O 

sofrimento não foi em vão. 

 

- Oferece alívio, eleva e melhora aspectos da identidade 

profissional. 



Perda da SATISFAÇÃO 

 

 

Fixação no SOFRIMENTO  

  

 

 

 

TRANSTORNO MENTAL 



LISTA DOS TRANSTORNOS MENTAIS 

RELACIONADOS AO TRABALHO 

PORTARIA/ MS Nº 1.339/1999 

 Demência em outras doenças... (F02.8) 

 Delirium (F05.0) 

 Transtorno cognitivo leve (F06.7) 

 Transtorno orgânico de personalidade (F07.0) 

 Transtorno mental orgânico ... (F 09.-) 

 Alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho) F10.2 

 Episódios depressivos (F32. -) 

 Estado do estresse pós-traumático (F43.1) 

 Neurastenia (sindrome da fadiga) (F48.0) 

 Neurose profissional (F48.8) 

 Transtorno ciclo de vigília-sono (F51.2) 

 Sensação de estar acabado (Burn-out, Sindrome do Esgotamento) (Z73.0) 
 



Alcoolismo relacionado ao trabalho 

Aspecto Funcional: Como uma ferramenta de trabalho - tornar 
suportável, se dar prazer trabalhando, enganar a própria 

consciência para enfrentar o próximo dia. 

 

1. Atividades socialmente desprestigiadas por envolverem atos ou 
materiais considerados desagradáveis ou repugnantes; 

 

2. Atividades com grande densidade da atividade mental 
(responsabilidade); 

 

3. Trabalho Monótono; 

 

4. Isolamento; 



Episódios Depressivos 

 Perda do prazer e do sentido no trabalho; 

 

 Experiências sucessivas de fracasso (perdas); 

 

 Esforço não reconhecido; 

 

 Perda da autoconfiança e do conhecimento construído com 

a profissão; 

 

 Falta de perspectiva de melhora da carreira; 



Estado do Estresse Pós-Trauma 

 Vivência relacionada a uma experiência 

traumática (violência / ameaça); 

 Reação a acidente catastrófico,  

 

CASO REAL  

 

- Sr. Luis, 43 anos, casado, Auxiliar de Enfermagem 



- História: trabalhando no plantão do hospital foi agredido por 

um paciente em crise que empurrou o Sr. Luis contra uma 

parede. (Ano de 1996) 

 

- Fratura Frontoparietal – dores de cabeça 

 

- Sintomas de “alerta”: pesadelos com o acidente, pensamentos 

recorrentes sobre o episódio, não conseguia desligar-se, 

sentimento de desespero, culpa, tristeza, isolamento social, 

irritabilidade, sobressaltos, tensão muscular, frieza nas mãos. 

 

- Afastamento por 6 meses: Cefaléia incapacitante. 

- Retorno ao trabalho sem sucesso 



 Tratamento Psiquiátrico / Psicológico. 

 

 Histórico de Saúde/ Vida / Trabalho. 

 

 Revisão do diagnóstico e conclusão em 2003. 

 

 Quadro de TEP após acidente no trabalho 

(evento de caráter traumático grave). 

 



Síndrome de Burnout 

1ª ETAPA: Exaustão Emocional 

- Desânimo 

- Fraqueza 

- Falta de Energia / Esgotamento 

- Irritabilidade 

- Desesperança 

- Depressão + Reações Somáticas (doenças 
infecciosas) 



Síndrome de Burnout 

2ª ETAPA: Despersonalização 

 

- Distanciamento 

 

- Atitudes negativas, indiferentes ou impacientes 

 



Síndrome de Burnout 

3ª ETAPA: Baixa realização profissional 

 

- Sensação de incapacidade. 

 

- Insatisfação com o trabalho e tudo que se 

relaciona a atividade profissional. 



Para todos os casos 

 Tratamento multiprofissional. 

 

 Intervenção no local de trabalho. 

 

 Mudanças / Melhorias dos aspectos 

adoecedores. 

 



“É um organizador da vida e deve promover a 

saúde física e mental” 

 

 

“Ambientes de trabalho marcados pela 

cooperação, solidariedade e respeito 

contribuem para a saúde mental” 

 

 



OBRIGADA! 

 

Contatos 

 

E-mail: tatianamnds@gmail.com 

 

Consultório: (19) 3402-3653 / 3434-0801 

 

Celular: (19) 98125-9644 
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