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RESUMO

Esta pesquisa busca discutir o tema da saúde de pessoas relativo ao âmbito do trabalho. Nas últimas décadas o
trabalho tem sofrido intensas modificações, como aumento de serviços, a precarização dos contratos e a
flexibilização de leis trabalhistas, o que tem gerado adoecimento psíquico, social e biológico dos trabalhadores.
Como objetivo geral desta pesquisa se propõe compreender como a literatura científica tem abordado o trabalho
em condições adversas e as consequências para a saúde psíquica dos trabalhadores. Como objetivos específicos
se buscou analisar o que as publicações científicas apontam sobre as consequências do trabalho na saúde mental
dos trabalhadores; investigar o que as publicações apontam sobre prevenção ao adoecimento relativo ao trabalho;
e pesquisar quais as abordagens teóricas que as publicações científicas citam acerca da relação entre trabalho e
adoecimento psíquico. Esta pesquisa foi realizada através dos procedimentos de pesquisa qualitativa, descritiva e
bibliográfica. Os principais resultados indicam que o sofrimento psíquico está presente nas organizações de
trabalho, portanto precisa de uma atenção diferenciada, diante os grandes casos encontrados nas pesquisas.
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PSYCHIC SUFFERING AT WORK:
A BIBLIOGRAPHICAL ANALYSIS
ABSTRACT
This research seeks to discuss the issue of people's health related to the scope of work. In recent decades, work
has undergone intense changes, such as the increase in services, the precariousness of contracts and the
flexibilization of labor laws, which has generated psychic, social and biological illness among workers. The
general objective of this research is to understand how the scientific literature has approached work in adverse
conditions and the consequences for workers' psychic health. As specific objectives it was intended to analyze
what the scientific publications point out about the consequences of work on workers' mental health; to
investigate what the publications point out about the prevention of work-related illness; and to research which
theoretical approaches the scientific publications cite about the relationship between work and psychological
illness. This research was carried out through the procedures of qualitative, descriptive and bibliographical
research. The main results indicate that psychic suffering is present in work organizations, therefore it needs
differentiated attention, in face of the great cases found in the researches.
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1 INTRODUÇÃO
O presente estudo irá abordar a saúde mental do trabalhador, que vem tendo uma
atenção diferenciada nas últimas décadas, pelo aumento de recursos de afastamento por
doenças psíquicas. O sofrimento no trabalho é sempre um sofrimento social. Coletivos

inteiros são submetidos às exigências exageradas de ultrapassar metas elevadas de produção.
O sofrimento social abarca o coletivo de indivíduos e, nele, faz ocorrer o que se denomina
sofrimento no trabalho e sofrimento psíquico. A abordagem do Sofrimento Social é então
condizente com uma demanda urgente no campo da saúde coletiva, e pública, visto que ela
vai focalizar os aspectos patológicos das relações sociais no trabalho que engendram o
sofrimento psíquico dos indivíduos e o seu adoecimento (BOUYER, 2015).
O trabalhador passa uma grande parte da vida no ambiente de trabalho, que impõem
desgaste, incômodo e sofrimento. Em boa parte da literatura de psicologia social, do trabalho

e das organizações (PSTO), o tratamento específico dado a esta temática é o sofrimento no
trabalho, gerado pela organização do trabalho, que ocasiona um tipo específico de sofrimento
social altamente patológico. Produz, por exemplo, distúrbios mentais, estresse, DORT,
depressão maior e transtorno de ansiedade generalizada (TAG), entre outros. (BOUYER,
2015).
O trabalho, consegue gerar transtornos mentais e alterações psicossomáticas nos
trabalhadores, afetando o seu organismo, refletindo no trabalho e na sua vida pessoal. É

importante realçar que as doenças mentais e comportamentais não devem ser vistas com
preconceito, até porque muitas delas são mais comuns do que se pensa, e outras demoram a se
manifestar.
O trabalho tem grande importância para cada trabalhador, e desempenha um papel na
sociedade. Trabalhar pode ser fonte de realizações e de prazer. Acontece que, muitas vezes,
dependendo das condições em que o trabalho é realizado, ele também pode causar sofrimento,
adoecimento, e até mesmo a morte (BRASIL, 2014).
A adoção de novas tecnologias e métodos gerenciais facilita a intensificação do
trabalho que, aliada à instabilidade no emprego, modifica o perfil de adoecimento e
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sofrimento dos trabalhadores, expressando-se pelo aumento da prevalência de doenças
relacionadas ao trabalho, o surgimento de novas formas de adoecimento, como a Síndrome de
Burnout, o estresse, a fadiga física e mental, e outras manifestações de sofrimento
relacionadas ao trabalho. É impossível considerar o trabalho como um espaço de neutralidade
subjetiva e social, uma vez que as exigências do trabalho são uma ameaça ao próprio
trabalhador e as relações de trabalho, dentro das organizações, frequentemente despojam o
trabalhador de sua subjetividade, excluindo o sujeito e fazendo do homem uma vítima do seu
trabalho.
Tem-se tornado cada vez mais frequente o uso de substâncias psicoativas por
trabalhadores, a exemplo do álcool, e de drogas, como a cocaína. Algumas pessoas até mesmo
não conseguem lidar com elas, o que pode levar até ao suicídio, evidenciando a importância
científica para a realização deste estudo, sendo que a Psicologia tem como compromisso ético
minimizar o sofrimento e promover qualidade de vida.
Segundo Penido (2011) a saúde é um direito humano básico, intrinsecamente
conectada com o direito à vida. Sem saúde, a vida humana fica comprometida, e dependendo
da gravidade da doença de que padece o empregado, ele corre o risco de ficar incapacitado
para o trabalho temporário ou permanentemente, ou até mesmo de perder a vida. Sem saúde a
capacidade de trabalho também fica comprometida, evidenciando a relevância social deste
estudo.
Pode-se afirmar que enfrenta-se um problema que atinge pessoas em larga escala, e
que age, muitas vezes, de maneira silenciosa. Portanto, é de grande importância a criação de
estratégias visando à identificação e o combate a doenças, como medida de prevenção, bem
como orientar profissionais como atuarem, de modo a promover fundamentos científicos para
os mesmos, o que indica a relevância científica e acadêmica desta pesquisa.
As questões que envolvem o trabalho tornam-se pontos fundamentais de preocupação
para os que lidam com Saúde Pública. Diante disso, se questiona como problema de pesquisa:
O que a literatura científica tem abordado sobre o sofrimento psíquico do trabalhador? Esta
pesquisa foi realizada através de uma pesquisa bibliográfica.
Considera-se como hipótese de estudo que ao compreender a função psíquica do
trabalho e seus efeitos sobre a saúde mental significa, portanto, dar visibilidade a todos os
aspectos subjetivos mobilizados no ato de trabalhar. Assim, uma intervenção eficaz estaria,
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portanto, relacionada a uma compreensão do indivíduo em sua totalidade, considerando sua
história de vida, contexto sociocultural em que está inserido, papéis ocupacionais que exerce,
bem como sua estrutura psíquica e maneira de estabelecer relações e vivenciar afetos, dando
importância ao conteúdo simbólico do trabalho, as relações subjetivas do trabalhador com sua
atividade, o desgaste gerado pelo trabalho e os efeitos sobre a saúde física e mental dos
indivíduos (VIEIRA, 2014, p. 121)
Contudo, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como a literatura
científica tem abordado o trabalho em condições adversas e as consequências para a saúde
psíquica dos trabalhadores. Como objetivos específicos se propôs a analisar o que as
publicações científicas apontam sobre as consequências do trabalho na saúde mental dos
trabalhadores; investigar o que as publicações apontam sobre prevenção ao adoecimento
relativo ao trabalho; e pesquisar quais as abordagens teóricas que as publicações científicas
citam acerca da relação entre trabalho e adoecimento psíquico.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 PSICOLOGIA E TRABALHO
O presente trabalho é um estudo para realçar a importância da saúde mental no
ambiente de trabalho. Em meados do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, já
existiam práticas, investigações e experimentos no que tange aos problemas humanos no
contexto industrial, em vários setores, como demonstra o nascimento da medicina do trabalho.
Nesse cenário surgiram as primeiras pesquisar, a psicologia seguia os princípios de pesquisa
experimental, na tentativa de recriar em laboratório as situações cotidianas a fim de
decompor, controlar variáveis e predizer comportamentos. “A intenção era levar ao
laboratório os problemas práticos das indústrias e do comércio, como os acidentes, a relação
homem-máquina, entre outros”(LEÃO, 2012, p. 294).
Um tema fundamental a ser tratado é sofrimento psíquico e a necessidade de criação
de novos dispositivos de atenção psicossocial, e articulações com o campo da saúde do
trabalhador e seus dispositivos institucionais (LEÃO, 2012). Münsterberg (1913) (apud
LEÃO, 2012, p. 294), por exemplo, “analisou as relações entre jornada de trabalho,
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ocorrência de acidentes, fadiga e processos mentais, como a atenção, a memória, etc”.
Marcadamente era uma psicologia aplicada em que se buscava aplicar pesquisas e técnicas da
psicologia experimental e da psicologia diferencial nas atividades econômicas, seguindo o
padrão das ciências naturais. “Uma de suas características era a busca de qualidades mentais
por meio de testes psicológicos” (LEÃO, 2012, p. 294). “A patologia surgiria, então, quando
se rompe o equilíbrio e o sofrimento não é mais contornável”(VIEIRA, 2014, s.p.).
Se o indivíduo não encontra possibilidades de superação e transformação desse
sofrimento em prazer, este se transforma em fonte de sofrimento patológico. Ocorre
quando os trabalhadores não encontram meios de dar vazão a esse sofrimento, pois a
maneira como o trabalho é organizado bloqueia as possibilidades de expressão e de
negociação (VIEIRA, 2014, s.p.).

Após o esgotamento e frustração gerados pelo trabalho, gera um sofrimento de
totalidade, perdendo o sentido de sua vida e todas as questões que a envolvem. Segundo
publicação do Ministério do Trabalho de 2017 o transtorno mental é a 3º causa de afastamento
no trabalho, sendo que as condições dos ambientes e dos processos de trabalho das pessoas

podem desencadear esse tipo de adoecimento. Várias situações relacionadas ao ambiente de

trabalho podem acabar funcionando como um gatilho que, juntamente com outras situações,
pode desencadear um transtorno mental.
Por exemplo, situações de grande estresse no ambiente de trabalho com carga horária
elevada, com um ambiente de trabalho que exige do trabalhador um desempenho
além do que é possível, situações de assédio moral, de assédio sexual, são situações
que comprovadamente estão relacionados com o aumento da prevalência de
transtornos mentais (ANAMT, 2017, s.p).

No Brasil, a psicologia relacionada ao trabalho emerge especialmente em função dos
avanços técnico-industriais do início do século XX, contribuindo para a adaptação dos
trabalhadores aos ditames da produção a fim de obter máxima produtividade (CARVALHO,
1999). “Com as transformações de um país de economia agroexportadora para um país em
industrialização precisava-se desenvolver trabalhadores aptos para as indústrias nesse novo
ordenamento social rumo ao progresso” (LEÃO, 2012, p. 295). Assim, a psicologia é de
grande importância no processo do trabalho.
A psicologia, inicialmente, tomou forma não como uma disciplina ou uma área
profissional, mas como uma cadeia de pretensões de conhecimento sobre pessoas,
individual e coletivamente, que permitiria que elas fossem melhor administradas
(ROSE, 2008, p. 156).
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O trabalho é uma condição tão necessária ao ser humano para o seu ato de
sobrevivência, com isso, é o trabalho é considerado como um

direito e de intensa

importância do trabalho na vida do ser humano. Além do mais, a maior parte da população de
qualquer povo é formada por trabalhadores dos mais variados setores.
2.3 RELAÇÃO DO HOMEM COM O TRABALHO
No que se refere ao direito ao trabalho, também vale ressaltar que este tem ligação
com diversos aspectos da vida social, inclusive à classe social em que cada um se insere.
Existe, então, relação entre trabalho e identidade. Como diz a cultura popular, o trabalho faz
com que ‘sejamos alguém no mundo’. Essa ideia possui uma parcela de sensatez. Porque,
atualmente, o trabalho define o nosso lugar na sociedade, na medida em que existem
categorias trabalhistas melhor vistas e remuneradas, e outras desprezadas, tornando o
trabalhador alvo de preconceito e marginalização (FRANZ; FRANZ; BARCELLOS, 2014).
Buscando um meio de sobrevivência, o ser humano muitas vezes procura um
emprego pela sua remuneração, faz um serviço que particularmente não gosta, um serviço que
exige um desempenho, que ele não consegue acompanhar a demanda, e com isso vem as
doenças profissionais. Fazendo assim do homem uma vítima do seu trabalho. Entender a
importância de escolher uma carreira que se sinta realizado ao desempenhar, pode fazer toda a
diferença. A frustração pode ocorrer em todos os campos profissionais, mais deve-se estar
atentos a saúde mental e procurar ajuda.

Para Penido (2011) a saúde é um direito humano básico, intrinsecamente conectada
com o direito à vida. Sem saúde a vida humana fica comprometida, e dependendo da
gravidade da doença de que padece o empregado, ele corre o risco de ficar incapacitado para o
trabalho de modo temporário ou permanentemente, ou até mesmo de perder a vida. Sem saúde
a capacidade do homem para trabalho também fica comprometido.
A capacidade que o trabalhador tem para executar suas funções está relacionada com
seu estado de saúde e com suas capacidades físicas e mentais. A capacidade é um
processo dinâmico entre recursos do indivíduo em relação ao seu trabalho, assim
sendo sofre influência de diversos fatores, como aspectos sociodemográficos, e estilo
de vida. Entre os diversos fatores, a saúde é considerada como um dos principais
determinantes da capacidade para o trabalho. Quanto melhor a qualidade de saúde,
melhor a condição da capacidade para o trabalho. A força dessa associação aponta a
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relevância da saúde em sua integralidade, condicionando a qualidade da capacidade
para o trabalho (PENIDO, 2011, p.210-211).

O adoecimento do ser humano no ambiente de trabalho pode ocorrer de que aspectos
do dia a dia que vão se acumulando, e muitas vezes pensa-se ser normal, não se dá a atenção
devida, e acaba acarretando em algo mais sério. O conceito de estresse vem sendo
amplamente utilizado não só nos estudos e pesquisas científicas e acadêmicas, mas também
nos órgãos de comunicação e na linguagem cotidiana. Tal popularização, por um lado,
desvelou o vínculo entre trabalho e saúde/doença mental, vínculo este nem sempre
reconhecido, avaliado a prevalência concedida aos fatores hereditários, e às relações
familiares na etiologia do adoecimento mental. Por outro lado, constata-se uma imprecisão
conceitual e a utilização do termo tanto para qualificar um estado de irritabilidade, como um
quadro de depressão grave.
O termo estresse, de origem na física para definir o desgaste de materiais submetidos a
excessos de peso, calor ou radiação, foi empregado pelo fisiologista austríaco Hans Selye, em
1936, para designar uma “síndrome geral de adaptação”, constituída por três fases (reação de
alarme, fase de adaptação, fase de exaustão) e com nítida dimensão biológica. O processo
neuroendocrinológico envolvido foi objeto de estudos e pesquisas, destacando-se, no Brasil, a
sistematização de Vasconcelos (1992, apud JACQUES, 2003), sobre as inter conexões entre

córtex cerebral, hipotálamo, hipófise, glândulas supra-renais e as alterações bioquímicas
resultantes no organismo ( JACQUES, 2003).

Conforme apontam Glina e Rocha (2000, apud JACQUES, 2003) o estresse não é

uma doença, mas uma tentativa de adaptação e não está relacionado apenas ao trabalho, já que

tem relação com o cotidiano de vida experimentado. Ressaltam, no entanto, que a importância
conferida ao trabalho se deve a sua relevância neste cotidiano, transformando-o em um dos
principais fatores desencadeantes do estresse.
Diante ao estresse acumulados, as pessoas vivenciam síndromes, geradas em
decorrência do estresse. O endocrinologista Hans Selye em seus estudos, no ano de 1926,
percebeu que muitas pessoas sofriam de várias doenças físicas e apresentavam algumas
queixas em comum, tais como: desânimo, fadiga, hipertensão e falta de apetite.
Os principais fatores que desencadeiam o estresse no ambiente de trabalho envolvem
os aspectos da organização, da administração, do sistema de trabalho e da qualidade das
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relações humanas. Deve-se ressaltar, no entanto, que o estresse ocupacional não está
relacionado apenas às questões do meio externo no qual o trabalhador se relaciona, mas
também àquelas que são internas do trabalhador.
A Síndrome de Burnout, traduzida como síndrome de esgotamento profissional, foi
definida por Marlach e Jackson (1981) como uma reação à tensão emocional crônica e que
envolve três componentes: a exaustão emocional, a despersonalização e a diminuição do
envolvimento pessoal no trabalho. Foi reconhecida entre profissionais da área de serviços e
cuidadores e, mais recentemente, entre trabalhadores de organizações que estão passando por
transformações, como a reestruturação produtiva ( JACQUES, 2003).

Quando o organismo é exposto a um esforço e desencadeia um estímulo percebido

como ameaçador ao seu equilíbrio homeostático, seja ele um agente físico, químico, biológico
ou psicossocial, o corpo se organizará para responder sob a forma de adaptação. Tais agentes
foram denominados de estressores por sua característica de gerar estresse, os quais podem ser
internos ou externos. Os externos referem-se às situações vivenciadas no cotidiano, e os
internos, à própria personalidade – características pessoais, valores, crenças, a forma de se
enfrentar e interpretar a diversidade de situações ( MENEGHINI; PAZ; LAUTERT, 2011).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho foi elaborado através de abordagem qualitativa, descritiva, e com
revisão bibliográfica. Na abordagem qualitativa, pode-se compreender que
[...]a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos dados. O pesquisador mantém
contato direto com o ambiente e o objeto de estudo em questão, necessitando de um
trabalho mais intensivo de campo. Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente
em que elas se apresentam (PRODANOV, FREITAS, 2013, p.70).

Já a pesquisa descritiva, pode ser compreendida a partir da “descrição das
características de análise bibliográfica ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis’’ (GIL, 2008, p. 47). E conforme os autores apontam, a pesquisa bibliográfica pode

ser descrita como um estudo “a partir de material já publicado, com o objetivo de colocar o
pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa’’
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p.54).
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A coleta de dados foi realizado a partir de pesquisas em bases de dados como a
plataforma EBSCO e a base de dados da BVS-Psi, sendo que se utilizou para a pesquisa as
publicações científicas, como artigos, teses e dissertações sobre o assunto, as quais se
considerou fundamentais para a elaboração desta pesquisa. As palavras-chave que foram
utilizadas para a coleta de dados da pesquisa são: Sofrimento Psíquico e Trabalho; Sofrimento
e Trabalho; e Sofrimento, Trabalho e Psicologia. O período de publicação delimitado para as
publicações foram de 2010 a 2020.
Assim, se analisou os dados a partir do método de pesquisa bibliográfica. Quanto aos
procedimentos e vantagens deste tipo de análise, Gil (2002, p. 45) argumenta que uma
pesquisa bibliográfica
[...] permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito
dispersos pelo espaço. Essas vantagens da pesquisa bibliográfica têm, no entanto,
uma contrapartida que pode comprometer em muito a qualidade da pesquisa. Um
trabalho fundamentado nessas fontes tenderá a reproduzir ou mesmo a ampliar esses
erros. Para reduzir essa possibilidade, convém aos pesquisadores assegurar-se das
condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada
informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar fontes
diversas, cotejando-as cuidadosamente.

Assim, a análise dos dados coletados nesta pesquisa foram norteados a partir dos
preceitos da pesquisa bibliográfica apontados por Gil (2002).
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para a realização da pesquisa, foram pesquisados os estudos publicados nos últimos
dez anos - do ano de 2010 ao ano de 2020 - e identificados em bancos de dados disponíveis
como a EBSCO e a BVS-psi, buscando por palavras chaves. O Quadro 1 permite identificar
com detalhes o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica realizada.
Palavra-chave

Bases de Dados
EBSCO

Bases De Dados
BVS

Nº de Publicações
Selecionadas

Sofrimento Psíquico
e Trabalho

3.296

227

4

Sofrimento e

2.708

194

3

10

Trabalho
Sofrimento,
Trabalho e
Psicologia

4.979

250

5

QUADRO 1: Pesquisa nas Bases de Dados
FONTE: GOMES; WIGGERS (2020)

Do total, foram selecionados 12 (doze) artigos publicados, que serão resumidamente
apresentados a seguir. Cabe ainda salientar que os critérios para a seleção das publicações
científicas foram se as publicações tinham relação com o tema, com os objetivos da pesquisa,
e se estavam delimitados no período de publicação dos últimos dez anos. Esta seleção foi
realizada, inicialmente, a partir da leitura do título e do resumo das publicações. A escolha
destes artigos descritos a seguir ocorreu de forma que pudesse ser relevante para os objetivos
propostos nesta pesquisa, e que fosse o mais amplo possível dentro das pesquisas nacionais.

Ano de
publicação

Título

Autores

Tipo de Publicação

Bases de Dados

2020

Prevalência de
transtornos mentais
comuns em
servidores
técnico-administrati
vos em educação

MOTA, Cynthia
Araújo; SILVA,
Alda Karoline Lima
da; AMORIM,
Keyla.

Artigo Científico

EBSCO

2019

A síndrome de
burnout e o trabalho
de técnicos de
enfermagem em um
hospital privado

SOUZA, Caissa
Veloso; CABRAL,
Janaína Michelle
Santos; BATISTA
Nayara Kelly;

Artigo Científico

EBSCO

2019

A Psicologia do
trabalho e as
Clínicas do trabalho
no Brasil

ARAÚJO, José
Newton Garcia de;
BARROS, Vanessa
Andrade de;

Artigo Científico

EBSCO

2019

Trabalho e
Bem-Estar:
Evidências da
Relação entre
Burnout e
Satisfação de Vida

VAZQUEZ,Ana
Claudia Souza;
SANTOS, Annelise
Souza dos;
VARGAS, Paula
Costa; FREITAS,
Clarissa Pinto
Pizarro; WITTE,
Hans de;

Artigo Científico

EBSCO
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SCHAFELI,
Wilmar B;
2019

Análise descritiva
das dimensões do
burnout: um estudo
com jovens
trabalhadores

SOUZA, Marina
Batista C. Azevedo
de; HELAL, Diogo
Henrique; PAIVA,
Kely C. Martins de;

Artigo Científico

EBSCO

2019

Estresse e bem-estar
no trabalho: O papel
moderador da
regulação
emocional

HIRSCHLE,Ana
Lucia Teixeira;
GONDIM Sonia
Maria Guedes;
ALBERTON Gisele
Debiasi;
FERREIRA,
Aleciane da S.
Moreira;

Artigo Científico

EBSCO

2016

Sofrimento psíquico
e estresse no
trabalho de agentes
penitenciários: uma
revisão da literatura

BEZERRA, Cláudia
de Magalhães;
ASSIS, Simone
Gonçalves de;
CONSTANTINO,
Patrícia;

Artigo Científico

EBSCO

2016

A relção entre o uso
de drogas e o
trabalho: uma
revisão de literatura
PSI

JUNIOR, Itamar
Jose Felix;
SCHINDWEIN,
Vanderleia de
Lurdes Dal Castel;
CALHEIROS,
Paulo Renato
Vitória;

Artigo Científico

Bvs-psi

2015

Sofrimento social e
do trabalho no
contexto da área
"saúde mental e
trabalho"

BOUYER, Gilbert
Cardoso

Artigo Científico

Bvs-psi

2015

O impacto do
contexto de trabalho
e da resiliência
sobre o bem-estar
de profissionais dos
centros de Atenção
Psicossocial

ALVES, Haiana
Maria de Carvalho

Tese

Bvs-psi

2011

Mal-estar no
trabalho: do
sofrimento ao poder
de agir

BENDASSOLLI,
Pedro F.

Artigo Científico

EBSCO

2010

Sofrimento psíquico
e trabalho

JUNIOR, Osvaldo
Gradella

Artigo Científico

EBSCO
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intelectual
QUADRO 2: Publicações científicas selecionadas
FONTE: GOMES; WIGGERS (2020)

Diante das publicações apresentadas no quadro acima, conforme apontam Araújo e
Barros (2019), no artigo intitulado “A psicologia do trabalho e as clínicas do trabalho no
Brasil”, nos últimos cinquenta anos a psicologia do trabalho teve conexões com disciplinas no
campo das ciências humanas e sociais, assim como no campo das ciências da saúde. Esta
complexidade da psicologia do trabalho se deu
Ao longo dos anos, constituindo-se atualmente em atividades de pesquisas
relacionadas diretamente ao trabalho, acompanhando problematizações de
movimentos e grupos que interrogam o mundo laboral, como por exemplo: raça,
gênero e trabalho; sustentabilidade e trabalho; juventude e trabalho; migrações e
trabalho, trabalho em contextos de grandes riscos e exposições a produtos tóxicos,
trabalhos em locais e situações marginalizados, home office, trabalho no setor de
serviços, em bancos, em aplicativos, tudo isso transversalmente inserido em âmbitos
mais amplos, como direitos humanos, políticas públicas, saúde, educação, violência,
exclusão, corpo, desenvolvimento tecnológico, precarização e fragilização da vida,
criatividade, formação e transmissão (ARAÚJO, BARROS, 2019, p.3)

Como apontam os autores, “O campo da saúde do trabalhador surgiu, no Brasil, na
década de 1980, com a presença de sindicatos e do movimento sanitário, do qual participaram
profissionais da saúde, inclusive psicólogos, levando a Constituição Federal a incorporar
políticas públicas voltadas à saúde do trabalhador.’’ (ARAUJO, BARROS, 2019, p.3)
Contudo, saindo do contexto da saúde do trabalhador, identifica-se a seguir a relação
entre trabalho e adoecimento psíquico, já que este foi um dos objetivos do estudo. Como
pode-se perceber na publicação de Alves (2015) intitulada “O impacto do contexto de
trabalho e da resiliência sobre o bem-estar de profissionais dos centros de Atenção
Psicossocial”, os primeiros conceitos para o trabalho originalmente vinham de tortura. Com

isso, por muito tempo, as pessoas tinham uma concepção negativa do trabalho, e da vida do
trabalhador, e consequentemente, vinculava-se como a principal fomentadora do adoecimento
desse sujeito. Durante muito tempo, os contextos de trabalho estiveram focadas apenas na
produtividade e na lucratividade, desconsiderando os aspectos referentes ao bem-estar desses
trabalhadores” (ALVES, 2015).
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O contexto do trabalho precisa ter uma relação e ambientes saudáveis para que haja a
promoção do bem-estar do trabalhador. Nessa relação pela construção do bem-estar, cabe ao
trabalhador exercer sua função e suas atividades conforme o estabelecido, para que a
organização permaneça em crescimento, e, em contrapartida, a instituição empregadora deve
ofertar a esse profissional os recursos necessários para a execução de suas obrigações, mas,
acima de tudo, que não se prejudique a saúde desse trabalhador, zelando pelo seu bem-estar.
Trabalhar com valorização, gratificações e reconhecimento pessoal é satisfatório para a
empresa e para os funcionários (ALVES, 2015).
Considerando o artigo “Mal-estar no trabalho: do sofrimento ao poder de agir”,
apresenta uma compreensão referente a definição de sofrimento no trabalho;
O sofrimento no trabalho pode ser compreendido a partir das várias dimensões sobre
as quais ele incide ou é pensado: (i) do corpo (lesões, fadiga, carga excessiva de
trabalho, riscos ou ameaças à saúde, etc.); (ii) do psiquismo ou da subjetividade
(stress, burnout, transtornos mentais, enfraquecimento ou aniquilação do poder de
agir do sujeito etc.); (iii) do relacionamento entre os sujeitos (falta de
reconhecimento, enfraquecimento coletivos de trabalho, empobrecimento das
relações afetivas, competição exacerbada, etc.); (iv) da perspectiva do sujeito moral
(assédio, dominação de classes, exclusão social, invisibilidade social, etc.); e (v) do
ponto de vista do próprio trabalho (atividade impedida, esvaziada ou suspensa; perda
do significado ou da função psicológica do trabalho; ausência de atividade).
(BENDASSOLLI, 2011, p.76)

Na mesma direção de Alves (2015) e Bendassolli (2011), Bouyer (2015) ao publicar o
artigo intitulado “Sofrimento social e do trabalho no contexto da área "saúde mental e
trabalho”, considera o sofrimento no trabalho, como um sofrimento social, devido às
exigências de metas elevadas de produção, junto com as avaliações individualizadas e
exorbitantes. Pois acredita-se que quando não se tem o amparo do coletivo para, em conjunto,
transformar este sofrimento social, começam a emergir as diversas patologias. Cabe lembrar
que o ambiente da empresa é também um ambiente social, permeado por relações de poder,
chegando finalmente ao sofrimento social no trabalho (BOUYER, 2015)
Embora o termo “sofrimento social” seja muito mais amplo e genérico que os termos
“sofrimento no trabalho” e “sofrimento psíquico”, eles são indissociáveis, os três.
Conforme já dito, ele (o sofrimento social) abarca o coletivo de indivíduos e, nele,
faz ocorrer o que se denomina sofrimento no trabalho e sofrimento psíquico. É uma
verdadeira passagem do sofrimento social para o sofrimento individual (BOUYER,
2015, p.3).
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Compreender os sofrimentos sociais e seus impactos nos trabalhadores para preservar
e conservação da saúde física e mental é essencial. De acordo com Bouyer (2015) os aspectos
reais e concretos do trabalho geradoras do sofrimento são apreendidos pela vivência dos
trabalhadores. Compreender sua etiologia e morbidade permite adotar medidas preventivas
em saúde pública. Já que o processo social é patológico antes do indivíduo.
O artigo “Sofrimento psíquico e trabalho intelectual” nos apresenta dois conceitos de
sofrimento psíquico.
Em relação ao sofrimento psíquico, vemos ocorrer nesse processo histórico de
construção de conceitos e representações um fenômeno de dupla expressão. Por um
lado, a afirmação do sofrimento psicológico em relação com a doença mental, que
ainda localiza no indivíduo as suas causas, e para quem a terapêutica medicamentosa
ainda é predominantemente indicada. Por outro lado, temos a negação do sofrimento
psicológico, tão evidentemente explícita na clássica frase: “isso não é nada, é só
psicológico”, que reafirma a concepção de que as coisas “da cabeça” e do “coração”,
ou seja, os pensamentos e as emoções, devam ser resolvidos pela própria pessoa,
posto serem gerados por ela mesma. Tais expressões decorrem dos modelos
explicativos naturalizantes acerca dos homens e da sociedade, que, centrados no
paradigma biológico da relação organismo-meio, não recuperam a compreensão
dessa relação para além dos termos adaptativos (GRADELLA JÚNIOR, 2010, p.6).

Nesta interface entre saúde e adoecimento do trabalhador, Warr (2007 apud ALVES,

2015) afirma que a felicidade no trabalho é benéfico para os trabalhadores, e para os gestores
e organizações. Pois, caso haja estresse, infelicidade e sofrimento psicológico no trabalho, o
resultado aparecerá na perda da produtividade, diminuição do desempenho no trabalho,

aumento do risco de acidentes, relacionamentos conflituosos em ambiente laboral, aumento
do absenteísmo e licenças de curto ou longo prazo por doença ou deficiência, burnout,
aumento da taxa de rotatividade e aumento nos custos da saúde (ALVES, 2015).
Diante de patologias muitas vezes não identificadas, está a síndrome de burnout
considerada como um estado de estresse, no qual o organismo tenta reagir aos primeiros
sintomas, tais como: dores de cabeça, fadiga crônica, desordens gastrointestinais, tensão
muscular, hipertensão e distúrbios do sono. Estes sintomas, por sua vez, interferem nas
capacidades do indivíduo de executar o trabalho e está inserida com frequência em diversas
áreas de atuação, como aponta a publicação de Souza, Cabral e Batista (2019) realizada no
contexto hospitalar e intitulada “A síndrome de burnout e o trabalho de técnicos de
enfermagem em um hospital privado”.
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Na mesma direção do apontado por Souza, Carvalho e Batista (2019), Souza, Helal e

Paiva (2019) apontam sobre a Síndrome de Burnout.

O burnout é considerado como uma patologia do trabalho pela Classificação
Internacional de Doenças (CID-10). Alguns dos seus principais sintomas são: fadiga,
distúrbio do sono, dores musculares, cefaleia, irritabilidade, agressividade,
incapacidade de relaxar, falta de atenção, alterações de memória, lentidão,
isolamento, onipotência, perda de interesse pelo trabalho ou lazer, ironia,
absenteísmo, entre outros. O prognóstico está ligado a características pessoais e de
trabalho como idade, sexo, nível educacional, tipo de ocupação, tempo, instituição,
turno, relacionamento e assédio. (SOUZA, HELAL, PAIVA, 2019, p. 819)

Para Souza, Helal e Paiva (2019) no artigo intitulado “A análise descritiva das
dimensões do Burnout: um estudo com jovens trabalhadores”, descrevem que “A literatura

indica que jovens são mais suscetíveis a vivenciarem pressão e estresse no trabalho e apontam
que essa população é mais inexperiente, tem dificuldade de controlar sua atividade laboral e
de desenvolver papéis de agente” (SOUZA, HELAL, PAIVA, 2019 p. 817). Ainda, os autores

apontam que existem vários motivos para a inserção do jovem no mercado de trabalho, seja
pelo seu sustento pessoal ou da família, necessidade de autonomia, ou mesmo vontade de
pertencer ao mercado de trabalho. Foi constatado a partir de pesquisas a campo
[...] que a existência de jovens que apresentam sintomas de estresse crônico, ou com
indícios de um possível desenvolvimento do burnout leva a necessidade de maior
reflexão sobre a individualidade do trabalhador, e sobre os fatores subjetivos que
influenciam diretamente em participações positivas nas atividades da empresa
(SOUZA, HELAL, PAIVA, 2019, p. 826).

Conforme um dos objetivos deste artigo, podemos observar as consequências do

trabalho na saúde mental dos trabalhadores. Para Maslach, Schaufeli e Leiter (2001, apud

SOUZA, CABRAL, BATISTA, 2019) a definição para Síndrome de Burnout é entendida
como, exaustão emocional é caracterizada pela sensação de esgotamento e falta de

entusiasmo; despersonalização, caracterizada pelo distanciamento e pela falta de sensibilidade
do trabalhador para com as pessoas envolvidas no trabalho, sejam clientes ou colegas. Há
também a falta de realização pessoal no trabalho, quando o trabalhador não se reconhece no
seu trabalho e se sente insatisfeito com o seu desenvolvimento profissional, em que falta de
autoridade nas decisões sobre suas tarefas, dentre outras que surtem efeitos na saúde física e
psíquica dos profissionais (SOUZA, CABRAL, BATISTA, 2019)
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A síndrome de Burnout é um processo que pode ocorrer em diferentes níveis de
intensidade. Uma pessoa pode sentir três aspectos da síndrome em épocas diferentes de sua
vida, podendo ser no mesmo ou até em futuros trabalhos. “A diferença entre o estresse e o
Burnout é que o estresse pode apresentar pontos positivos, já o Burnout traz sempre um
aspecto negativo e está sempre relacionado às atividades ocupacionais” (SOUZA, CABRAL,
BATISTA, 2019, p. 65).
O estresse ocupacional pode ser identificado em diversas áreas das organizações com

as exigências e o ritmo de trabalho atuais, assim como a falta de autonomia ou um ambiente

profissional ruim. Dentro das organizações a área da saúde, destaca-se que, embora existam

indicadores que apontem casos de sintomas depressivos de menor incidência nestes
profissionais, há pesquisas que relatam aspectos mais marcantes da doença, como ansiedade,
estresse e Síndrome de Burnout com maior frequência em diversas áreas de atuação. Estes
quadros de adoecimento do trabalhador podem ser desencadeados por vários motivos dentre
eles: as longas jornadas de trabalho a que os profissionais são submetidos, os trabalhos em
turnos que se alternam, as tarefas fragmentadas, a falta de reconhecimento, o relacionamento
problemático entre as equipes multidisciplinares e a baixa remuneração destes profissionais,
gerando um dos principais problemas dos trabalhadores e organizações atualmente (SOUZA,
CABRAL, BATISTA, 2019).

Na mesma direção que apontam Souza, Cabral e Batista (2019), Bezerra, Assis,

Constantino (2016) apresentam em seu artigo “Sofrimento psíquico e estresse no trabalho de

agentes penitenciários: uma visão da literatura” a natureza estressante e perigosa de trabalhar
dentro do ambiente prisional. Apontam que fatores podem influenciar ainda mais nas doenças
psíquicas, como a postura “sempre alerta e à espera constante”, gerando ansiedade, e esse
“aguçamento sensorial necessário” que leva ao maior desgaste psíquico (BEZERRA, ASSIS,
CONSTANTINO, 2016 p. 2) Entre os sinais biológicos que podem ser desencadeados em
trabalhadores em ambiente prisional podem ser citados a “tensão muscular, hiperatividade,
aumento da sudorese, taquicardia, entre outros. Em termos psicológicos podem ocorrer
sintomas como ansiedade, tensão, angústia, insônia, dificuldades interpessoais, dúvidas
quanto a si próprio, preocupação excessiva, entre outros” (BEZERRA, ASSIS,
CONSTANTINO, 2016 p. 2). Ainda, os autores apontam sobre o trabalho neste contexto
prisional em que
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Eles precisam trabalhar em equipe, demonstrar atenção, autocontrole, pró-atividade,
iniciativa e capacidade de contornar situações adversas. Esses profissionais mantêm
o ambiente de segurança nas prisões e estão frequentemente expostos a diversas
situações geradoras de tensão, como ameaças e agressões. Trabalham sob pressão
constante, sujeitos a risco de morte e com pouca visibilidade e reconhecimento
social (BEZERRA, ASSIS, CONSTANTINO, 2016 p. 2).

O estresse pode ser classificado como agudo ou crônico. O agudo pode durar
horas/dias ou três semanas e depois cessam. Já o crônico, os sintomas duram mais tempo
prejudicando a vida do indivíduo, podendo acarretar problemas de saúde física ou mental
sérios, causando repercussões negativas para os indivíduos, às suas famílias, às organizações
que trabalham e toda a sociedade (SOUZA, CABRAL, BATISTA, 2019).

Conforme apontam Coopper e Dewe (2004, apud HIRSCHLE, GONDIM,

ALBERTON, FERREIRA, 2019) sobre a singularidade do trabalhador, destacam que

Em uma perspectiva cognitiva do estresse, destaca-se o modelo teórico de Lazarus e
Folkman (1984), cujo pressuposto é o de que os indivíduos percebem as mesmas
demandas de forma diferente em função de sua avaliação cognitiva. Enquanto uma
pessoa percebe um estressor como uma ameaça, outra pode percebê-lo como um
desafio. Dessa forma, o estresse só ocorre quando a situação é avaliada pela pessoa
como sobrecarregando ou excedendo os recursos que dispõe para manejá-la,
colocando em perigo seu bem-estar (HIRSCHLE, GONDIM, ALBERTON,
FERREIRA, 2019 p. 2).

Segundo Mota, Silva e Amorim (2020) apresentam no artigo intitulado “Prevalência
de transtornos mentais comuns em servidores técnico-administrativos em educação”, a maior
fonte de sofrimento dos trabalhadores se encontra na impossibilidade de serem reconhecidos
em suas funções, trabalhadores que sentem não alcançar as expectativas institucionais, sendo
assim, favorecendo o desgaste emocional. “Quando a organização do trabalho não oferece os
recursos para que os sujeitos consigam realizá-lo conforme consideram adequado, é possível
que ocorra o impedimento da atividade de trabalho, e, consequentemente, o sofrimento do
trabalhador” (MOTA, SILVA, AMORIM, 2020 p.895). Ainda, acrescentam que, “Caso
identifique essa relação, o trabalhador em geral não procura ajuda e dificilmente associa seu
sofrimento às situações de trabalho. Muitas vezes, questões pessoais ocultam que o ambiente
laboral também é adoecedor” (MOTA, SILVA, AMORIM, 2020 p.894).
Seguindo os objetivos propostos neste estudo, pode-se analisar apontamentos sobre a
prevenção ao adoecimento relativos ao trabalho, portanto é necessário que o indivíduo
perceba e avalie os eventos do trabalho como estressores. Assim, o evento passa a ser
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estressor quando percebido como ameaça, ou quando o indivíduo avalia que seus recursos não
são suficientes para lidar com a situação (HIRSCHLE, GONDIM, ALBERTON, FERREIRA,
2019).
Uma vez que o estresse não seja reduzido, através da remoção dos fatores que o
geram ou do uso de estratégias de enfrentamento, ele poderá atingir sua fase final,
quando doenças graves podem ocorrer nos órgãos mais vulneráveis, como enfarte,
úlceras e psoríase. A depressão também faz parte do quadro de sintomas
(BEZERRA, ASSIS, CONSTANTINO, 2016, p. 2).

O artigo intitulado “A relação entre o uso de drogas e o Trabalho: uma revisão da
literatura PSI” apresenta, como aspecto que podemos destacar, que “o debate sobre
sofrimento tem se acentuado nos últimos anos e passou a ser estudado em vários lugares do
mundo e em diferentes setores do trabalho” (JÚNIOR, SCHLINDWEIN, CALHEIROS,
2016, p 106). Já que a questão dos problemas relacionados ao trabalho têm se intensificado
em diversos fatores, desencadeando o sofrimento psíquico. “Essa exacerbação do sofrimento
no trabalho leva à crescente prescrição de antidepressivos e ansiolíticos” (JUNIOR,
SCHLINDWEIN, CALHEIROS, 2016, p 106).
Contudo, uma das estratégias para fugir da realidade é com o uso das substâncias
psicoativas. Estudos apontam que o adoecimento tem nexo causal com o trabalho, pois
apontam existir uma relação entre o adoecimento, certas formas de organização e
determinadas condições de trabalho. Com isso, demonstram que o uso de drogas no local de
trabalho produz efeitos negativos, tanto para a saúde do indivíduo, quanto para as empresas,
por conta da baixa produtividade decorrente do alto absenteísmo e de dificuldades no
desempenho das atividades. O uso de drogas pode acarretar problemas no trabalho que vão
desde punições, transferências compulsórias, rebaixamento de função, imposição de tarefas
menos interessantes ou o isolamento e demissão (JUNIOR, SCHLINDWEIN, CALHEIROS,
2016).
Conforme aborda Azevedo (2004, apud JUNIOR, SCHLINDWEIN, CALHEIROS,

2016) com relação aos trabalhadores que fazem uso de drogas,

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2003) revelam que
funcionários dependentes de drogas têm três vezes mais que os não dependentes a
necessidade de tirar licenças médicas e cinco vezes mais, a probabilidade de sofrer
ferimentos ou incapacitações resultantes de acidentes de trabalho (JUNIOR,
SCHLINDWEIN, CALHEIROS, 2016, p 107).
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O consumo de substâncias psicoativas pode ser utilizado como uma válvula de escape
para a dura rotina e o estresse no trabalho, situação que pode levar ao esfacelamento da vida
social, laboral, assim como o surgimento de efeitos deletérios (cognitivos e orgânicos).
Quanto maior as condições de trabalho desgastante, estressoras e desmotivadoras para o
trabalhador, maior o índice de uso de drogas lícitas ou ilícita (JUNIOR, SCHLINDWEIN,
CALHEIROS, 2016).
Conforme as pesquisas apresentam, sabemos da presença do sofrimento psíquico no
trabalho, e com isso, pode-se criar estratégias que auxiliar na proteção e enfrentamento do
estresse e do sofrimento psíquico, como, o apoio social para amenizar os efeitos da tensão do
trabalho sobre a saúde. Ter um suporte social, espaços de acolhimento para reflexão,
reestruturação e reorientação emocional para os trabalhadores, e até mesmo o atendimento
psicológico. Propor treinamentos com foco específico nos sintomas de estresse e burnout,
além do ensino do uso de técnicas efetivas em seu enfrentamento e gerenciamento. Uma
liderança de boa qualidade é analisada como um fator de proteção contra o estresse no
trabalho. Funcionários que percebem apoio de seus supervisores relataram menos estresse e
níveis de satisfação mais elevados (BEZERRA, ASSIS, CONSTANTINO, 2016).
Em relação ao uso de drogas como observado no artigo “A relação entre o uso de
drogas e o Trabalho: uma revisão da literatura PSI”, como estratégia de enfrentamento
pode-se citar a experiência vivenciada na Marinha brasileira.
Na Marinha brasileira foi implantado um centro que trata especialmente do assunto,
o CEDEQ (Centro de Dependência Química), formado por uma equipe
multidisciplinar que ouve e dá voz a quem é acometido pelo uso abusivo de álcool.
Os autores salientam a partir dos atendimentos individuais e em grupos que, as
pessoas têm medo de falar sobre o assunto, pois o alcoolismo é considerado ato
vergonhoso, que pode chegar a uma vivência de decadência moral, seja pública ou
privada (JUNIOR, SCHLINDWEIN, CALHEIROS, 2016, p 111).

A procura tardia pelo tratamento pelo sofrimento psíquico ocorre principalmente
quando o trabalhador tem medo de perder o emprego, ou sente vergonha, ou até sente
dificuldade em ter acesso ao tratamento adequado, levando ao agravamento do problema e
aumentando o sofrimento.
No artigo “Trabalho e Bem-Estar: Evidência da Relação entre Burnout e Satisfação de
Vida” os autores trazem uma visão positiva, pois “invés de associá-lo a um conjunto de
fatores com consequências negativas unívocas, são avaliados em conjunto os fatores de
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proteção à saúde dos trabalhadores, cujos consequentes principais são o bem-estar laboral”
(VAZQUEZ, SANTOS, COSTA, FREITAS, WITTE, SCHAUFELI, 2019, p. 373). Os
autores descrevem que “quando os mecanismos de compensação e recarga ocorrem de forma
saudável ao trabalhador, potencializam-se os desfechos positivos, como realização
profissional, orgulho pela atividade realizada e engajamento no trabalho” (VAZQUEZ,
SANTOS, COSTA, FREITAS, WITTE, SCHAUFELI, 2019, p. 373).
Há dois tipos de recursos laborais. Os recursos de trabalho – como feedback do
desempenho, controle das atividades e informações das expectativas – são aspectos
funcionais para o desempenho profissional. E os recursos pessoais – tais como
conhecimento especializado, autoeficácia ou estabilidade emocional – se referem à
capacidade de controlar de forma bem-sucedida e saudável o impacto das demandas
em suas atividades profissionais (VAZQUEZ, SANTOS, COSTA, FREITAS,
WITTE, SCHAUFELI, 2019, p. 373).

Visando, então, a satisfação de vida para o bem estar laboral, faz-se necessário uma
maior atenção e investimento no desenvolvimento e prática profissional, direcionando para
um trabalho saudável e uma realização profissional (VAZQUEZ, SANTOS, COSTA,
FREITAS, WITTE, SCHAUFELI, 2019).
Cabe salientar que não foi possível identificar quais as abordagens teóricas que as
publicações científicas citam acerca da relação entre trabalho e adoecimento psíquico. É
possível perceber um viés da Psicologia Cognitiva Comportamental em algumas publicações,
e um viés da Psicologia Social em outras. Mas, não é citado explicitamente uma abordagem
teórica da Psicologia nestas publicações que abordam aspectos relativos ao trabalho e ao
adoecimento psíquico do trabalhador.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como objetivo analisar estudos que abordassem o sofrimento
psíquico no trabalho. Todas as publicações científicas selecionadas e pertinentes aos objetivos
do estudo demonstram que essa problemática não é nova, mas nos últimos anos começou a
ter uma atenção especial. Mas, percebe-se que ainda há grande número de afastamentos no
trabalho, o que indica que ainda há um grande caminho a percorrer.
Seguindo os objetivos propostos, observa-se que existem muitas temáticas sobre o
sofrimento psíquico no trabalho, mas, para ocorrer melhora na saúde do trabalhador, segundo
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a análise dos artigos selecionados para essa pesquisa, é preciso que haja melhora nas
condições e na organização do trabalho, a fim de que existam boas relações
socioprofissionais, pois é isto o que favorece substancialmente o bem-estar no trabalho.
Entende-se que os objetivos propostos neste trabalho foram atingidos, sendo que foi
possível compreender que os sofrimentos psíquicos e seus impactos nos trabalhadores é
essencial, para preservação e conservação da saúde física e mental. A hipótese de que a
compreensão da função psíquica do trabalho e seus efeitos sobre a saúde mental significa dar
visibilidade a todos os aspectos subjetivos mobilizados no ato de trabalhar foi considerada
confirmada nesta pesquisa.
Assim, novas pesquisas cabem ser realizadas, nesse sentido, para que contribuam para
dimensionar o sofrimento psíquico dos trabalhadores, e para fomentar a discussão sobre os
fatores associados ao adoecimento mental, sendo que sugere-se também a realização de
pesquisas a campo para ampliação da compreensão desta temática.
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