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RESUMO- Esse estudo visa divulgar a saúde mental no ambiente de trabalho, mostrar que os transtornos estão 

cada dia mais em foco. Expor que o transtorno é uma doença, por vezes silenciosa, mas que acomete grande 

número de trabalhadores, nos diversos setores. Os transtornos mentais no Brasil, é hoje o terceiro motivo de 

afastamento no trabalho, acarretando ao INSS um grande número de concessões do benefício e afastamentos no 

trabalho. A solicitação do auxílio-doença pode ser de modo temporário em casos leves e por vezes definitivo em 

casos graves e crônicos, onde o trabalhador está completamente incapacitado para retornar a sua atividade laboral.                                     

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental, trabalhador, benefício previdenciário e afastamentos. 

 

ABSTRACT- This study aims to promote mental health in the work environment, showing that disorders are 

increasingly in focus. To explain that the disorder is a disease, sometimes silent, but that affects a great number of 

workers, in the various sectors. Mental disorders in Brazil, is today the third reason for leaving at work, leading to 

the INSS a large number of benefit grants and leave at work. The application for the sickness benefit may be 

temporary in light cases and sometimes definitive in serious and chronic cases, where the worker is completely 

incapable of returning to work. 

 

KEYWORDS: Mental health, worker, social security benefit and leave. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que o trabalhador, na tentativa de se adaptar ao sistema, adota estratégias de defesa que 

vão auxiliar no enfrentamento, como mediadoras do sofrimento, tais como a dissimulação, a 

hiperatividade, o cinismo, o desprezo, a desesperança em ser reconhecido, a negação dos riscos 

inerentes ao trabalho, a comunicação distorcida (BERNARDO, 2011). Afinal, o adoecimento 

psíquico relacionado ao trabalho é, atualmente, um enorme desafio com o qual se defrontam os 

profissionais dedicados ao cuidado da saúde dos trabalhadores. 

  Indiscutivelmente, o adoecimento mental tem causado incapacidade grave e definitiva, 

inclusive, de executar atividades laborativas; as taxas de mortalidade são elevadas, com 

prejuízos nas funções sociais e físicas e existência de aposentadoria precoce. A OMS, estima 

que os transtornos mentais leves acometem 30% dos trabalhadores e os transtornos graves 

acometem cerca de 5% a 10%. No Brasil, dados previdenciários, mostram que os transtornos 

mentais, principalmente o alcoolismo, ocupam o terceiro lugar entre as causas dessas 

ocorrências (OMS, 2001) 

 Ressalta-se que nem sempre o indivíduo identifica seu sofrimento como sendo de ordem 

psíquica. E mesmo que o faça, muitas vezes não considera que tenha relevância a ponto de 

buscar ajuda. E quando faz, raramente vai relacionar seu sofrimento a situações de trabalho, até 

porque todas as questões consideradas de cunho pessoal, somente vem à tona depois da jornada 

de trabalho (BORSOI, 2007). 

 Neste sentido, sugere-se que seja mais aceitável ao trabalhador, reconhecer que tenha 

um problema médico ou cirúrgico do que um problema mental, até porque, por motivos de 

desinformação e preconceito, a simples hipótese de um diagnóstico relacionado a um transtorno 

mental acarreta reações imprevisíveis do próprio trabalhador frente a esta realidade, reações de 

seus familiares e colegas  (KAPLAN, H.I., et al, 1997) 

 O presente artigo buscou realizar uma breve revisão bibliográfica sobre os transtornos 

mentais e comportamento humano incapacitante para a atividade laborativa. Serão apresentados 

os conceitos teóricos relacionados ao tema da pesquisa situando o transtorno mental como 

sendo a terceira causa de afastamento do trabalho.  

 Esta pesquisa justifica-se pela repercussão que tem a saúde mental do trabalhador no 

que envolve a esfera tanto individual como organizacional, afinal este trabalhador deve estar 
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em condições físicas e emocionais adequadas para que possam desempenhar sua função com 

qualidade, dinamismo e segurança. 

Abordou-se considerações acerca de alguns transtornos mentais vinculados ao trabalho, 

relacionando os meios utilizados de afastamento do trabalhador, o tempo de afastamento ou 

prazo determinado para favorecer a recuperação do seu equilíbrio psíquico. Analisou-se ainda, 

a posição da Previdência social diante dos transtornos mentais e os critérios adotados pelo órgão 

para determinar a existência da psicopatologia, através dos dados da previdência social 

brasileira 

Frente ao exposto, o objetivo deste estudo de revisão foi descrever a relação entre saúde 

mental e incapacitação do trabalhador e como afeta todos os setores de uma empresa.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Realizou-se uma revisão da literatura, para o alcance do objetivo da pesquisa, por meio de 

pesquisa eletrônica nas bases de dados da biblioteca virtual SciElo Brasil (Scientific Eletronic 

Library Online), revistas científicas e fontes secundárias da previdência social. Para a busca nas 

bases de dados, os termos foram localizados na lista de Descritores em Ciências da Saúde, 

disponível no portal da Biblioteca Virtual em Saúde. As palavras chaves utilizadas foram: 

“saúde mental, “benefício previdenciário” e “trabalho”, existindo a necessidade de estarem no 

corpo do resumo. Para melhor refinar os resultados foram definidos dois critérios de inclusão e 

exclusão: foram utilizados apenas publicações entre os anos de 2010 e 2015 e somente trabalho 

que estivesse especificidade com o tema proposto e a problemática em questão.  A análise 

inicial do material foi feita pela leitura exploratória, selecionando assim o material que 

realmente se enquadrava nos objetivos deste estudo, excluindo aqueles que não se encontravam 

dentro dos critérios adotados. Em seguida foi realizada uma leitura mais aprofundada do 

material pré-selecionado, buscando informações relevantes para a discussão do tema. A partir 

dos descritores, a busca nas bases de dados selecionadas levou à identificação de 33 títulos 

potenciais para inclusão na revisão, sendo  a inclusão de 4 e exclusão de 29 artigos que não 

contemplavam, diretamente, o objetivo da presente revisão. 
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TRANSTORNOS MENTAIS RELACIONADOS AO TRABALHO   

 

 É preciso ir além dos cuidados com a saúde física, e por isso impõe-se um olhar zeloso 

para a saúde mental, ainda mais porque ambas são indissociáveis. Uma dor nas costas, uma 

crise de gastrite, ou uma cefaléia pode originar-se da tensão provocada pelo conflito com 

clientes, superiores hierárquicos ou colegas de profissão (FIORELLI, et al, 2015) 

 Ao que se sabe, no Brasil, grande parte das aposentadorias precoces por incapacidade 

grave e definitivas impeditivas de atividades laborais, juntamente com taxas elevadas de 

mortalidade e prejuízo das funções sociais e físicas são causadas por transtornos mentais 

(PINHO, P.S; ARAÚJO, T.M, 2007)  

 Quando a saúde mental do trabalhador está prejudicada, automaticamente seu 

desempenho no âmbito familiar, social, pessoal, laboral, nos estudos, na compreensão dela 

mesma e dos outros na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e na 

possibilidade de ter prazer na vida em geral também ficam prejudicados (BARBARO, 2009). 

Trata-se de sinais e sintomas associados a vários aspectos que perturbam o equilíbrio emocional  

principalmente  quando as exigências do meio e do trabalho vão além da capacidade de 

adaptação do sujeito, ampliando neste, os sentimentos de indignidade, além de provocar a 

sensação de inutilidade, afetando por sua vez a capacidade e produção (BARBARO, 2009; 

PINHO, P.S; ARAÚJO, T.M, 2007) 

 Alguns dos sintomas mais comuns são, insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somáticas, que tem relação direta com variáveis 

relacionadas às condições de vida e à estrutura ocupacional. Tais sintomas  podem ser 

duradouros ou transitórios e recorrentes, mas raramente são fatais. Por não existir muitas vezes 

preocupações  mínimas com a saúde do trabalhador, tais questões  podem ser a resposta  do 

corpo e da mente às condições desfavoráveis de trabalho (ZAMBRONI-de-SOUZA, 2006; 

PORTO et al, 2006) 

 Diante destes fatos, pesquisadores buscaram identificar quais as reais consequências que 

estas grandes cargas de estresse possam acarretar na vida do trabalhador, e algumas delas serão 

reveladas neste estudo. 
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DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA 

 

 Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o absenteísmo é caracterizado pela 

seguinte forma: “O período de ausência laboral que se aceita como atribuível a uma 

incapacidade do indivíduo, exceção feita para aquela derivada de gravidez normal ou prisão” 

(OIT, 1991). A falta ao trabalho por problema de saúde ou doença relacionado ou não a 

atividade laboral realizada é considerado como absenteísmo-doença (GEHRING JUNIOR et 

al., 2007).  

 No Brasil cabe ao INSS avaliar a incapacidade laboral do trabalhador, sendo ela 

comprovada através de perícia médica para obter o benefício chamado de auxílio-doença 

(FERNANDES E CHEREM; 2005). Para Moura et al., 2007; Siano et al., 2008 o benefício é 

concedido pela Previdência Social do Brasil, possui caráter temporário e só é liberado quando 

o segurado comprove o efetivo comprometimento.  

 

RESULTADOS  

 

Os artigos foram publicados nos periódicos: Revista de Saúde Pública, Revista 

Brasileira de Epidemiologia, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas e Revista 

Caderno Saúde e Desenvolvimento. Estes quatro artigos foram redigidos por 13 autores, com 

período de publicação entre 2010 e 2015. A seguir, detalha-se a síntese dos mesmos contendo 

o objetivo de cada pesquisa, tipo de estudo, local da pesquisa, sujeitos estudados e conclusões. 

 Objetivo Ano 

Publicação 

Tipo de 

estudo 

Ano 

coleta/ 

Local da 

pesquisa 

Sujeitos 

estudados 

Resultados Conclusões  

1 Estimar a 

prevalência 

dos 

transtornos 

mentais 

comuns 

(TMC) entre 

os 

industriários 

da Bahia e 

verificar a sua 

associação 

2014 

estudo 

transversal 

 

2009 

Bahia 

41.639 

trabalhadores 

de empresas 

industriários 

cadastrados 

no 

"Diagnostico 

de saúde e 

estilo de vida 

do 

Trabalhador 

a prevalência de TMC na 

população foi de 11,6%. A 

associação dos TMC com os 

GG mostrou maior prevalência 

no GG4-trabalhadores de 

serviços administrativos 

(13,2%; RP=1,3; p<0,05). Após 

o ajuste pelas co-variáveis, os 

grupos GG1-dirigentes do 

poder público e de empresas 

(RP=2,4, p=0,00) e GG2-

profissionais das ciências e das 

o estudo permitiu traçar a 

distribuição dos TMC 

entre as ocupações dos 

industriários da Bahia, 

gerando informações que 

podem subsidiar a análise 

de variáveis sobre 

condições e organização 

do trabalho e a criação de 

estratégias que 
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com a 

ocupação. 

 

da indústria 

(DSEV) 

   

 

artes (RP=2,3, p=0,0) 

apresentaram as maiores 

prevalências em relação ao 

grupo de referência (GG3-

técnicos de nível médio). 

 

contribuam para a saúde 

mental dessa população. 

 

 

2 Explorar as 

relações entre 

demandas 

psicológicas, 

grau de 

controle e 

presença de 

suporte social 

no trabalho e 

prevalência 

de transtornos 

mentais 

comuns 

(TMC) em 

trabalhadores 

da rede básica 

de saúde. 

 

2010 

estudo 

populacional 

de corte 

transversal  

 

2003 

Botucatu, 

SP 

378 

profissionais 

que compõem 

o efetivo da 

rede básica  

Constatou-se que 42,6% dos 

trabalhadores apresentavam 

Tanstorno Mental Comun 

(TMC). A observação de 

associação - alta prevalência de 

TMC com elevado desgaste 

(classificação de Karasek) e 

baixa prevalência de TMC com 

baixo desgaste - indica que, no 

município estudado, as 

condições de trabalho na 

atenção básica constituem fator 

contributivo não negligenciável 

ao adoecimento dos 

trabalhadores.  

 

Revela-se a necessidade 

de intervenções 

direcionadas ao cuidado 

aos trabalhadores, 

melhoria das condições de 

trabalho e aumento do 

suporte social no trabalho. 

 

3 Avaliar 

fatores 

associados ao 

afastamento 

do trabalho 

por 

transtornos 

mentais 

relacionados 

ao trabalho, 

em especial a 

percepção 

dos 

trabalhadores 

sobre fatores 

psicossociais 

no trabalho 

2015 

Transversal 

Analítico 

2011 

São Paulo 

131 

requerentes 

de auxílio-

doença por 

transtornos 

mentais 

- Transtornos depressivos mais 

frequentes – 40,4% 

 23,7%  dos requerimentos 

relacionados ao trabalho 

Perfil:  

68,7% sexo feminino   73,3% 

idade até 40 anos 51,1% 

casado/união estável 80,2%  

escolaridade igual ou superior a 

11 anos  80,9% não tabagista       

84% não ingeria bebida 

alcoólica                     77,9% 

fazia atividade física Sobre os 

fatores psicossociais, 

prevaleceu trabalho de alta 

exigência (56,5%), baixo apoio 

social (52,7%), desequilíbrio 

esforço-recompensa (55,7%) e 

comprometimento excessivo 

(87,0%).  

 

A concessão do benefício 

auxílio-doença acidentário 

não foi associada a 

variáveis 

sóciodemográficas, 

hábitos/estilo de vida ou 

fatores psicossociais no 

trabalho. A exposição 

ocupacional a estressores 

psicossociais esteve 

presente no relato da 

maioria dos trabalhadores 

afastados do trabalho por 

transtornos mentais. 

Entretanto, diversos casos 

não foram reconhecidos 

pela perícia médica 

previdenciária como 

relacionados ao trabalho, 

o que pode ter 

influenciado nos 

resultados das 

associações.  

 

4 Analisar os 

prontuários 

2014 2011 servidores de 
vinte e três 

 Foram concedidos 3.079 

afastamentos por licença saúde, 

A prevalência de 

transtornos mentais e 
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das licenças 

no trabalho 

por motivos 

de saúde, 

enquadradas 

no grupo F, 

de acordo 

com a 

Classificação 

Internacional 

de Doenças 

CID-10.  

 

Descritivo-

exploratório 

transversal  

 

Rondônia instituições 

públicas 

federais  

 

aos servidores públicos federais 

sendo que destes, 296 (9,6%) 

foram motivados por 

transtornos mentais e 

comportamentais. Observou-se 

diferenças na prevalência de 

afastamentos entre os sexos, as 

licenças saúde concedidas às 

mulheres (70,6%) foram 

superiores ao número 

concedido aos homens (29%), 

entretanto houve diferença nos 

diagnósticos entre os sexos. O 

uso de substâncias psicoativas 

foi superior entre os homens 

(10,3%) em relação às 

mulheres (1,4%), já para as 

mulheres prevaleceram os 

transtornos de humor 

associados aos transtornos 

neuróticos (11,4%) em relação 

aos homens (1,5%). 

 

comportamentais 

encontrada nesta 

investigação alerta para a 

magnitude do problema, 

evidenciando-se a 

urgência da implantação 

de ações de promoção e 

prevenção, para que as 

políticas de ação voltadas 

à melhoria das condições 

psicossociais do trabalho 

sejam mais bem 

direcionadas e, de fato, 

efetivas no setor público. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As informações obtidas por meio desta revisão confirmam que o transtorno mental e 

comportamental está entre as principais causas de absenteísmo e afastamento no trabalho. 

Mostra que se deve compreender e avaliar os mecanismos de adoecimento e a dimensão em 

que está e que ainda vai chegar. 

Sabe-se que o transtorno mental está em crescimento no Brasil e no mundo e para tentar 

entender e controlar deve ser criado estratégias no trabalho e na Saúde Pública, para que todos 

os trabalhadores possam ter a garantia de um tratamento com possibilidades. O foco agora é no 

empoderamento do trabalhador, a garantir que a gestão é sua aliada, para que o mesmo consiga 

expor o seu sofrimento, vincular e compreender os sinais e sintomas, e assim conseguir 

construir novas possibilidades para sua vida e o retorno ao seu local de trabalho. A gestão deve 

estar presente diariamente com o seu trabalhador, interagir, garantir novas formas de avaliação 

e estratégias no trabalho, afim de minimizar o sofrimento de seus colaboradores e assegurar a 

eficiência e qualidade do serviço prestado. 

 



13 
 

REFERÊNCIAS 

 

BÁRBARO, Alessandra Marino et al. Transtornos mentais relacionados ao trabalho: 

revisão de literatura . SMAD. Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em 

Português), Ribeirão Preto, v. 5, n. 2, p. 1-18, aug. 2009. 

 

BERNARDO, Marcia Hespanhol et al. Ainda sobre  a saúde mental do trabalhador. Revista. 

Brasileira de Saúde ocupacional. São Paulo, 36 (123): 8-11, 2011. 

BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. Da relação entre trabalho e saúde à relação entre 

trabalho e saúde mental. Psicologia e Sociedade.,  Porto Alegre ,  v. 19, n. spe, p. 103-111, 

BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. Da relação entre trabalho e saúde à relação entre 

trabalho e saúde mental. Psicologia e Sociedade.  Porto Alegre ,  v. 19, n. spe, p. 103-

111,    2007 .  

GEHRING Junior G, Correa Filho HR, Vieira Neto JD, Ferreira NA, Vieira SVR. 

Absenteísmo-doença entre os profissionais da enfermagem da rede básica do SUS 

Campinas. Revista Brasileira de Epidemiologia. 2007; 10 (3): 401-409. 

FERNANDES FC, Cherem AJ. Dano Corporal e mensuração da incapacidade. Revista 

Brasileira de Medicina do Trabalho. 2005; 3 (2): 123-134. 

FIORELLI, J.O et al. Psicologia Aplicada ao Direito. 4A edição. São Paulo: Ltr, 2015. 

KAPLAN, H.I.; SADOCK, B.J. & GREBB, J. A. – Compêndio de Psiquiatria. Porto Alegre, 

Artes Médicas, 1997. 

MOURA AAG, Carvalho EF, Silva NJC. Repercussão das doenças crônicas não-

transmissiveis na concessão de benefícios pela previdência social. Revista Ciencia e Saúde 

Coletiva. 2007; 12 (6): 1661-1672. 

Organização Mundial da Saúde. Organização Panamericana da Saúde. Relatório sobre a 

saúde no mundo 2001: Saúde mental - nova concepção, nova esperança. Genebra: Organização 

Mundial da Saúde; 2001.  

OIT – Oficina Internacional Del Trabajo. Enciclopedia Del Salud, Seguridad e higiene em 

El trabajo. España. Centro de Publicaciones Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 

1991. 

 

PINHO, P.S, ARAÚJO, T.M. Trabalho de enfermagem em uma unidade de emergência 

hospitalar e transtornos mentais. Revista de Enfermagem UERJ. V. 5 n.3: p.337-48,2007. 

 

SIANO AK, Ribeiro LC, Santiago AE, Ribeiro MS. Relevância dos transtornos mentais 

entre as perícias médicas de requerentes de auxílio doença na Gerencia Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Juiz de Fora- Minas Gerais. Hu Revista. 

2008; 34 (4): 235-242.  

 

SILVA JUNIOR, João Silvestre da; FISCHER, Frida Marina. Adoecimento mental 

incapacitante: benefícios previdenciários no Brasil entre 2008-2011. Revista de Saúde 

Pública, São Paulo ,  2014; v. 48 (1), p. 186-190. 

 


