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Resumo: Este trabalho apresenta breves considerações sobre a saúde mental dos 
trabalhadores da política pública de saúde. As reflexões buscam compreender como as relações 
de trabalho a que estão submetidos os sujeitos interferem diretamente no processo de 
saúde/doença. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica, através das 
contribuições de autores que estudam esta área. A pesquisa identificou que tais trabalhadores 
estão inseridos em ambientes com alto nível de estresse, os quais os expõe a exaustão física e 
emocional, sendo fatores que comprometem sua vida no âmbito profissional e também 
psicossocial. A pesquisa também evidenciou que, atualmente, pouco se investe em recursos 
físicos, materiais e humanos que auxiliem estes profissionais no processo de enfrentamento 
dessas doenças. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em meados da década de 1970, a emergência dos movimentos sociais e 

do movimento de reconceituação do Serviço Social, trouxeram à tona o 

questionamento de como estruturavam-se as políticas até então vigentes, 

através do movimento da Reforma Sanitária. Nesse sentido, a área da saúde foi 

um dos setores que passou por esse processo de reestruturação, abrangendo 

também a saúde mental, ensejando o que denominou-se Reforma Psiquiátrica.  

O processo de desinstitucionalização trazido pela Reforma Psiquiátrica 

iniciado em 1970, implica no redirecionamento do modelo de tratamento e 

cuidados de indivíduos com transtornos mentais. O movimento pressupõe a 

desospitalização da grande maioria dos pacientes, que até então haviam sido 

condicionados a uma forma padrão de tratamento onde não possuíam 

autonomia para optarem por outras alternativas terapêuticas.  

Não é novidade que a sociedade, de modo geral, possui grande 

dificuldade no tratamento e na convivência com pessoas diferentes. Nesse 

sentido, os doentes psiquiátricos durante anos permaneceram em manicômios, 
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onde possuíam pouca ou nenhuma convivência com outros membros da 

sociedade, familiares ou espaços sociais. 

Dentre as alterações previstas com o sancionamento da Lei no 10.216, de 

6 de Abril de 2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais, transcorre o redirecionamento do modelo 

assistencial em saúde mental, onde encontra-se o estímulo a tratamentos 

através de serviços comunitários como os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Ambulatórios de Saúde Mental e Unidades de Saúde. A partir da 

implantação destas instituições de atendimento especializado, sucederam-se a 

realização de tratamentos menos invasivos, com respeito a autonomia dos 

sujeitos bem como no seu direito à liberdade e convivência familiar e comunitária.  

Desde então, criou-se uma nova forma de atendimento: mais 

humanizado, sem que fosse necessário fazer uso de violência, bem como isolar 

o paciente da família ou da sociedade, que segundo Amarante (1995, p. 494), 

viabilizaria a “ [...] criação de oportunidades concretas de sociabilidade”.  

Na atualidade, esses sofrimentos psíquicos se constituem cada vez mais 

potentes na população, em especial entre os trabalhadores, incluindo também 

nesta parcela os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). A lógica do 

sistema capitalista direciona a naturalização das condições de exploração no 

trabalho, bem como desconsidera a complexidade dos sofrimentos humanos, 

partindo para a negligência desses fenômenos. Isso acarreta o processo de 

adoecimento psíquico da população trabalhadora, em geral, bem como entre os 

profissionais da área da saúde. 

 

2. A SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

 

Mesmo com os avanços relacionados aos estudos sobre saúde mental, é 

possível perceber que ainda existe um grande estigma vinculado ao conceito de 

transtorno mental. Nesse sentido, o preconceito e a discriminação da sociedade 

quanto aos pacientes com transtornos mentais podem se tornar fator 

determinante em relação as famílias não procurarem os serviços adequados e 

disponíveis para o tratamento desses sujeitos, e que por sua vez apresentam 

interesse na hospitalização de seus membros, sendo que o próprio núcleo 



 

familiar não consegue observar o paciente no processo de adoecimento, 

enxergando-o apenas como “louco”. 

Para entender este processo de adoecimento dos sujeitos, torna-se 

necessário compreender o conceito de transtorno mental, que de acordo com o 

Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação 

Psiquiátrica Americana, entende-se como: 

 
[...] transtornos mentais são síndromes, padrões comportamentais ou 
psicológicos clinicamente importantes que ocorrem num indivíduo e 
estão associados a sofrimento ou incapacitação, ou com um risco 
significativamente aumentado de sofrimento, morte, dor, deficiência ou 
perda importante da liberdade (RIBEIRO; POÇO, 2007, p. 34, grifo do 
autor)  

 

Tal conceito nos remete a refletir sobre as inúmeras questões subjetivas 

que envolvem o transtorno mental, bem como as consequências psicossociais 

que desencadeiam na realidade onde este sujeito está inserido. Por isso, o 

conceito de transtorno mental não se refere apenas àquelas doenças 

psiquiátricas graves que incapacitam o sujeito para a vida civil, mas abrangem 

também outras doenças que interferem diretamente no comportamento destes 

indivíduos. 

Segundo a Folha Interativa da OPAS, Organização Pan Americana de 

Saúde, o acesso aos serviços especializados de saúde é condição fundamental 

para o atendimento dessas demandas. 

 
[...] Existem diversos transtornos mentais, com apresentações 
diferentes.[...] a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia 
e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos de 
desenvolvimento, incluindo o autismo. [...] O acesso aos cuidados de 
saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar tratamento e 
apoio social é fundamental.  

 

Nos dias de hoje, é possível perceber o aumento significativo de pessoas 

com transtornos mentais. Este elevado número de pessoas adoecidas reflete no 

uso de medicamentos psicotrópicos, e tais doenças são consideradas 

atualmente como as mais comuns entre a população. Entretanto, as formas de 

prevenção e enfrentamento desses transtornos ainda estão em processo de 

construção.  

Esse processo de construção se dá a partir da responsabilidade do Estado 

e da sociedade, bem como das famílias, na consolidação dos direitos da pessoa 



 

com transtornos mentais, seja no seu reconhecimento enquanto sujeito social 

bem como na estruturação de políticas públicas de saúde mental que, de fato, 

atendam as demandas desses sujeitos e também os respeite em suas 

particularidades e em sua liberdade, como podemos observar nos artigos 

apresentados a seguir através da Lei nº 10.216, de 6 de Abril de 2001. 

 
Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de 
saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos 
portadores de transtornos mentais, com a devida participação da 
sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de 
saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos 
mentais.                
Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem 
insuficientes. 

 

Entretanto, como bem sabemos, a lógica estatal parte da 

desresponsabilização da esfera pública na oferta de políticas para atender a 

população, e caminha para a responsabilização da família, da sociedade e outras 

organizações do terceiro setor para atender essas demandas, tornando-se fator 

dificultador do acesso dos sujeitos a atendimentos adequados e gratuitos.  

Se por um lado estamos inscritos nesta luta antimanicomial, por outro 

colocamos tais sujeitos sob a responsabilidade quase que exclusiva das famílias, 

visto que as políticas públicas que deveriam prover a assistência no tratamento 

destes usuários não conseguem suprir de maneira efetiva essa demanda. Esses 

fatores desencadeiam um processo de sofrimento intenso e colocam esses 

pacientes diante de diversas vulnerabilidades, condicionando a família ao 

inacesso a esses serviços públicos de saúde. 

Outra questão fundamental na construção da política de saúde mental é 

perpassar apenas o aspecto doença, entendendo o sujeito na sua totalidade, 

sendo que os profissionais “[...] devem analisar as relações que este sujeito está 

inserido, a sua relação com a família, com a comunidade, devendo intervir em 

todas as questões [...]” (PAES, 2017, P. 07).  

Por conseguinte, estamos submersos em uma cultura de desvalorização 

do outro, exaltação da produtividade, precarização das relações, fragilidades de 

vínculos e dificuldades de enfrentamento das frustrações pessoais. Assim, pode-

se perceber o desenvolvimento de diversos transtornos que trazem prejuízos em 



 

todos os âmbitos da vida dos sujeitos, e por vezes não os permite identificar que 

estamos em processo de adoecimento. Cultua-se o uso exacerbado de 

medicamentos e estigmatizam-se os transtornos ainda comuns como ansiedade, 

síndromes do pânico e depressão, que são tratados, por vezes, como falta de 

vontade e fraqueza. 

 

3. O PROCESSO DE ADOECIMENTO PSÍQUICO DO TRABALHADOR DA 

ÁREA DA SAÚDE 

 

O processo de adoecimento psíquico tem ganhado ênfase não apenas 

com a população, de modo geral, mas também entre os trabalhadores da área 

da saúde, que tem sofrido com o intenso processo de exploração e com a 

sobrecarga de trabalho. 

Nesse sentido, podemos associar o desenvolvimento de transtornos 

mentais às precárias condições de trabalho a que estão submetidos esses 

profissionais, sendo que possuem baixas remunerações aliadas a excessiva 

jornada de trabalho, a exposição a diferentes fatores de risco inerentes aos 

profissionais da área da saúde e também a desvalorização do trabalhador, como 

se este fosse apenas uma mercadoria substituível a qualquer momento, dentro 

da lógica dos moldes capitalistas de produção. 

Logo, percebe-se que os trabalhadores da política pública de saúde estão 

cada vez mais desgastados com o trabalho, pois não se considera que estes 

servidores também são sujeitos sociais, bem como possuem suas subjetividades 

e também necessitam dos serviços de saúde e, principalmente, que esta política 

se configure, antes de tudo, na oferta de condições de saúde para o servidor, 

para que este possa realizar suas atividades. 

Para além disso, é importante considerar que estes trabalhadores estão 

inseridos também no contexto das configurações do sistema capitalista, sofrendo 

as consequências do processo de desregulamentação de direitos sociais, 

políticos e civis. 

 
Longe de ser um termo apenas descritivo e sinônimo da Saúde 
Ocupacional, Saúde do Trabalhador refere-se a um campo de saberes 
e práticas com claros compromissos teóricos, éticos e políticos, e 
insere-se como uma política pública em saúde que demanda 
articulações intersetoriais (Saúde, Previdência Social, Educação, 



 
Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, dentre outras). A amplitude do 
campo teórico e prático da Saúde do Trabalhador exige a inter-relação 
de diversos saberes e a apreensão de múltiplos conceitos. 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2008b, p. 17) 

 

A saúde mental tem sido alvo de interesse cada vez maior nos serviços 

de saúde. No entanto, a saúde mental dos trabalhadores que dispõem seus 

serviços nesta área ainda é questão negligenciada dentro dos espaços em que 

desempenham suas funções, principalmente aqueles que estão inseridos na 

Atenção Primária à Saúde.  

Trata-se, portanto, de um descaso estatal com os próprios trabalhadores 

do Sistema Único de Saúde (SUS), contextualizando um processo de trabalho 

subalternizado, o qual não dispõe de amparo adequado tanto na estrutura dos 

ambientes de trabalho (recursos humanos, físicos, materiais, entre outros), como 

na assistência à saúde do próprio trabalhador, o qual recebe diariamente as 

demandas excessivas da população em seus locais de trabalho, e, por vezes, 

não possui condições emocionais/psicológicas tampouco técnicas/materiais 

para atender a essas demandas. 

Dentre as categorias de funcionários públicos, aqueles lotados em 

serviços de saúde estão entre as que experimentam mais estresse, sendo 

acometidos por outros sintomas que podem alertar o desenvolvimento de 

transtornos mentais. Os principais sintomas que as pessoas apresentam ao 

estarem desenvolvendo transtornos mentais são: dores sem causas específicas, 

formigamento pelo corpo, aperto no peito, mal-estar contínuo, desanimo e perda 

da vontade de realizar atividades rotineiras.  

Através do desenvolvimento desses sintomas, agregados em um 

cotidiano excessivo de trabalho, os trabalhadores do SUS tem desenvolvido 

síndromes oriundas dessas relações exploratórias no trabalho. 

 
Além disso, os problemas de adoecimento mental continuam a 
demandar atendimento em serviços públicos e têm motivado o 
afastamento do trabalho e a aposentadoria por invalidez de muitos 
trabalhadores do setor formal de trabalho (PAPARELLI et al, 2011, p. 
119 apud JACQUES, 2007; SAMPAIO; MESSIAS, 2002). 

 

Por isso, é preciso se preocupar com a saúde desses profissionais 

sobrecarregados pelo trabalho, analisando o aumento de transtornos mentais 



 

como um sinalizador de que o sofrimento psíquico é resultado do processo de 

exaustão no trabalho, assim como um produto da vida em sociedade. 

Partindo desse pressuposto, pode-se considerar que “Nesse modo de 

produção são intensificados o número de pessoas que apresentam sofrimento 

mental, devido ao contexto de intensa exploração que esse sistema apresenta” 

(PAES, 2017, p. 02), considerando a ampliação do trabalho precarizado a partir 

do desenvolvimento do neoliberalismo. Nesse sentido, no bojo das relações 

capitalistas de produção, a loucura pode estar associada ao conceito de 

improdutividade, pois, para o capital, o sujeito que não possui capacidade em 

vender sua mão-de-obra torna-se improdutivo.  

Para Bredow e Dravans (2010), ao pensar o sofrimento psíquico dos 

sujeitos, é necessário fortalece-los no que se refere a pensar suas próprias 

condições de saúde e o contexto de trabalho, assim como suas relações sociais, 

econômicas, políticas, entre outras.  

 
Os processos que compõem o sofrimento psíquico são produtos da 
vida em sociedade, incluindo fatores que podem ser sociais, culturais, 
econômicos, ou até mesmo políticos, e não necessariamente possuem 
causas físicas e orgânicas (BREDOW; DRAVANS, 2010, p. 231). 

 

Logo, o processo de intensificação dos transtornos de saúde mental está 

correlacionado ao modo de sociabilidade vigente, tendo a exploração e a 

presença de doenças como fenômenos inerentes ao modo de produção 

capitalista, entendendo a “[...] concepção de saúde e doença como processos 

resultantes do modo de vida cotidiana de pessoas e de suas historicidades” 

(BREDOW; DRAVANZ, 2010, p. 231).  

Como afirma PAPARELLI (et al 2011, p.122) 

 
Em síntese, a perspectiva da Saúde do Trabalhador parte da 
concepção de que a saúde configura-se como um processo e não um 
estado, sendo que o mais importante nesse processo é o ser humano 
ali comparecer como sujeito, como alguém com condições e 
instrumentos para interferir naquilo que lhe causa sofrimento. 

 

 Diante disso, é fundamental considerar as relações dos sujeitos com o 

meio em que vivem e com o trabalho, compreendendo-o em sua integralidade. 

A vida do sujeito trabalhador está conectada nesse emaranhado de relações 

sociais, desde o trabalho até suas vivencias familiares, comunitárias, entre 

outras. Pode-se “[...] entender o desgaste mental como processo constituído de 



 

“experiências que se constroem diacronicamente, ao longo das experiências de 

vida laboral e extralaboral dos indivíduos” (SELIGMANN-SILVA, 1994, p. 80). 

Por isso, o processo de adoecimento se dá no contexto dessas relações, como 

um todo, e não está isolado dos fatores que perpassam a vida em sociedade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Mesmo com os avanços relacionados a política de saúde, em especial a de 

saúde mental, ainda não foi possível atingir os objetivos propostos por essas 

políticas, considerando seus princípios e objetivos. Conseguir atingir a sua 

integralidade e universalidade é um trabalho constante, o qual impõe a 

participação imprescindível do Estado, mas também inclui a família e sociedade 

naquilo que as compete. 

Os trabalhadores da política de saúde se inserem em ambientes que os 

expõe a inúmeros elementos estressores, os quais tornam-se fatores de risco 

para o desenvolvimento de transtornos mentais ou o agravamento da doença. 

Podem ser considerados esses elementos, por exemplo, a divisão do trabalho, 

a forma como esse trabalho é realizado, qual o tipo de trabalho, correlações de 

poder, força e competitividade, avaliações constantes do trabalhador no seu 

desempenho, entre outras. Segundo PAPARELLI (et al, 2011, p.124), esses 

elementos são entendidos como “fontes laborais de tensão”, que por sua vez, é 

o que provoca o desgaste físico, mental, e também nas relações interpessoais. 

Sobre estes aspectos, identificaram-se poucos recursos no âmbito da saúde do 

trabalhador que efetivamente auxiliem no enfrentamento das condições que 

interferem no processo de saúde/doença desses indivíduos. 

Surge, neste sentido, a necessidade de refletir sobre os cuidados destinados 

ao cuidador, pois, quando não reconhecemos essa demanda, ela pode tornar-

se ainda mais nociva e desencadear em conflitos inter-relacionais, ou ainda levar 

ao afastamento deste sujeito tanto do trabalho quanto da sociedade. 

As ações de atenção e proteção à saúde dos trabalhadores devem ser 

priorizadas e deverão garantir intervenções que respeitem a singularidade e as 

habilidades dos trabalhadores, auxiliando-os no processo de autoconhecimento 

e de melhoria da qualidade de vida. 
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