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TRANSTORNO MENTAL RELACIONADO AO TRABALHO 
•  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
até 2.020 a depressão será a 2ª colocada entre as 
principais causas de incapacidade para o trabalho 
no mundo.  

• Atualmente estima-se que 121 milhões de pessoas 
sofram com a depressão, sendo 17 milhões só no 
Brasil. Em relação aos trabalhadores ocupados,   
cerca de 30% sofrem de transtornos mentais (TM) 
menores e 10% sofrem de TM graves. 

• No Brasil, segundo dados da Previdência Social, os 
transtornos mentais já são a segunda causa de                
auxílio-doença e a segunda causa de incapacidade 
permanente e invalidez.   

Apesar das estatísticas apontarem para esse grave problema, no Sistema Único de Saúde 
(SUS)  os dados de transtornos mentais relacionados ao trabalho são escassos, devido   
principalmente à sub-notificação. Diante deste panorama é fundamental alertar os        
gestores da saúde pública no sentido de disponibilizar oficinas para sensibilizar todos os        
profissionais, tanto da atenção básica, quanto dos Centros de Apoio Psicossocial—CAPS. 

Lista de transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, de acordo 
com a Portaria/MS N.° 1.339/1999: 

• Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais (F02.8) 

• Delirium, não-sobreposto à demência, como descrita (F05.0) 

• Transtorno cognitivo leve (F06.7) 

• Transtorno orgânico de personalidade (F07.0) 

• Transtorno mental orgânico ou sintomático não especificado (F09.-) 

• Alcoolismo crônico (relacionado ao trabalho) (F10.2) 

• Episódios depressivos (F32.-) 

• Estado de estresse pós-traumático (F43.1) 

• Neurastenia (inclui síndrome de fadiga) (F48.0) 

• Outros transtornos neuróticos especificados (inclui neurose profissional) (F48.8) 

• Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos (F51.2) 
• Síndrome de Burnout, síndrome do esgotamento profissional) (Z73.0) 
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Além das tradicionais doenças que afetam a 
psiquê do trabalhador, como a depressão, o 
pânico e a ansiedade generalizada, uma outra 
patologia que vem atingindo de forma brutal 
os trabalhadores é a Síndrome de Burnout, 
mais conhecida como Síndrome de Exaustão. 
 

Em português Burnout tem o significado de 
"queimar completamente", portanto, o        
trabalhador portador desta síndrome sente-se 
realmente exausto. 
 

Um dos sintomas mais marcantes da Síndrome de Exaustão Profissional é a despersonaliza-
ção, seguida da fase de sentimento de incompetência e inadequação para o trabalho, fase 
na qual o trabalhador passa a duvidar de sua capacidade de realizar as mais simples        
tarefas, não conseguindo mais se adequar a organização.  

Diante da necessidade de estruturar a linha de cuidado do transtorno mental relacionado 
ao trabalho no intuito de melhorar a identificação, o monitoramento e a notificação deste 
evento, o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST/MS promoverá 
um encontro no dia 23 de fevereiro de 2016. Nesse encontro será formado um Grupo de 
Trabalho composto por profissionais da Secretaria de Estado de Saúde e das Secretarias 
Municipais de Saúde com o objetivo de enfrentamento desse grave problema. 

Síndrome de Burnout 

SAÚDE MENTAL É UMA RESPONSABILIDADE ORGANIZACIONAL 

Um mundo globalizado, com mudanças rápidas e intensas, exige organizações e pessoas 
preparadas para enfrentar demandas de ordem social e profissional. O acelerado desenvol-
vimento tecnológico e suas implicações na automação e o incremento de atividades no  
setor de prestação de serviços, aliados, a forte concorrência no mercado, impuseram      
novas demandas às organizações. Este cenário tem gerado consequências negativas à      
saúde do trabalhador, alertando os profissionais de saúde para questões relacionadas ao 
incremento de doenças ocupacionais que incidem sobre os trabalhadores, interferindo em 
seus processos mentais, tanto numa dimensão individual quanto coletivamente.  

Nas organizações, muitos trabalhadores vivenciam algum tipo de sofrimento físico ou     
psíquico decorrentes das atividades de trabalho. Sentimentos e emoções são componentes 
intrínsecos à experiência humana e por isso permeiam também as relações de trabalho. 
Diante deste fato, as organizações devem estar alertas, pois a saúde mental dos seus      
trabalhadores faz parte também de sua atribuição. 

Caravana da  

Saúde: 20 de  

fevereiro em  

Jardim 


