
A relação entre saúde mental e trabalho tem recebido crescente 

atenção nas últimas décadas devido às mudanças ocorridas 

no ambiente de trabalho: intensifi cação das tarefas, alta pro-

dutividade, avanço tecnológico, dentre outros, tem ampliado o 

número de trabalhadores com problemas de saúde envolvendo o 

estresse, depressão, perda de memória e de atenção, ganho de 

peso, sensação de impotência, etc.

O número de afastamentos previdenciários devido a patolo-

gias psiquiátricas tem aumentado gradativamente. 

Alta competitividade, grande 

volume de trabalho e pouco 

tempo para realizá-lo, ameaça de 

desemprego, tarefas repetitivas e 

pouco gratifi cantes, mudanças na 

estrutura da empresa, aumen-

to de responsabilidades com 

promoção ou não, cobranças ex-

cessivas (da chefi a ou do próprio 

trabalhador), baixos salários, bus-

ca de perfeição nas tarefas, mau relacionamento com os colegas 

de trabalho, ferramentas de trabalho inadequadas são algumas 

das situações que aumentam os níveis de estresse dentro do 

ambiente de trabalho. Ele se acumula com as situações des-

gastantes emocionalmente.

Níveis mais altos de estresse podem desencadear patologias 

psíquicas como depressão, síndrome do pânico, transtorno 

obsessivo compulsivo, por exemplo.

Saúde Mental no Trabalho

Cabe lembrar que este “nível de estresse alto” é muito indi-

vidual e ele será desencadeado após ultrapassar o limite que 

o funcionário suporta. Logo, é difícil e muito subjetivo mensu-

rá-lo, mas alguns sinais e sintomas devem ser valorizados, tais 

como: ansiedade, angústia, nervosismo, irritação, impaciência, 

problemas de concentração e memória, difi culdades em tomar 

decisões, cometer mais erros que o habitual, sensação de perda 

de controle, dor de cabeça, queda de cabelo, insônia, facilidade 

em fi car doente, problemas cardíacos e gástricos.

Hoje, existem questionários voltados para a saúde mental que 

podem ser utilizados pelos 

serviços de saúde ocupacional 

para “mensurar” e identifi car pos-

síveis grupos de riscos e serem 

tomadas medidas e ações junto à 

empresa. Também é uma forma 

de avaliar individualmente cada 

trabalhador.

Reavaliar a organização de 

trabalho da empresa como um todo, as ferramentas de tra-

balho, orientar todos os funcionários para os sinais de alerta 

mencionados acima, criar um programa de qualidade de vida 

reeducando seus colaboradores para cuidados com a saúde 

envolvendo hábitos de vida saudável com alimentação e prática 

de atividades físicas, melhorias na comunicação entre gestor 

e subordinado são ações que podem ser realizadas pelos em-

pregadores com a intenção de tornar seu ambiente de trabalho 

mais agradável.
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