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RESUMO 



    
   
 

Takayama GM. Saúde mental e trabalho: panorama das ações e programas desenvolvidos nas 

instituições financeiras, a partir da perspectiva de profissionais da área de saúde e segurança 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

INTRODUÇÃO: São diversas as abordagens teórico-conceituais que, atualmente, discutem e 

explicam a relação entre saúde mental e trabalho e, consequentemente, ancoram o 

desenvolvimento de ações neste âmbito. No contexto das instituições financeiras, a noção de 

risco psicossocial tem sido predominantemente adotada. OBJETIVO: Traçar um panorama, 

das ações e/ou programas destinados ao cuidado em saúde mental de trabalhadores inseridos 

em instituições financeiras, na perspectiva de profissionais que atuam no âmbito da saúde e 

segurança do trabalho. MÉTODOS: Pesquisa exploratória de abordagem qualitativa. Foi 

utilizada a técnica “bola de neve” para acesso aos participantes, que responderam a uma 

entrevista semiestruturada entre os meses de novembro de 2018 e junho de 2020. Para análise 

dos dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo temática, dando origem às seguintes 

categorias: Saúde e Segurança no Trabalho: possibilidades e limites de atuação da Área; 

Interface Saúde/Doença Mental e Trabalho; e Cuidado em Saúde Mental. RESULTADOS: 

Dos 19 profissionais indicados, oito foram entrevistados: três mulheres e cinco homens, com 

média de 12 anos de experiência na área, sendo metade vinculados à instituições públicas e a 

outra metade privadas. No geral, a área de saúde e segurança no trabalho possui pouco destaque 

no organograma dos bancos, com atribuições relacionadas: ao apoio a outras áreas 

normalmente consideradas mais centrais (Recursos Humanos e Jurídico); a responder às 

exigências legais, queixas e processos trabalhistas, além de gerenciar o trabalho de empresas 

terceiras de saúde ocupacional. A relação entre saúde mental e trabalho foi associada pelos 

entrevistados com processos de adoecimento mental e a prática de 

identificação/rastreio/diagnóstico foi descrita pelo uso de instrumentos quantitativos. Foram 

mencionadas ainda inúmeras dificuldades institucionais para reconhecimento do adoecimento 

mental relacionado ao trabalho e abertura da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT. As 

ações de cuidado aos trabalhadores bancários descritas pelos entrevistados foram muito 

semelhantes, com destaque ao retorno gradual às atividades de trabalho após período de 

afastamento, redução de metas durante período determinado e apoio especializado individual 

para aqueles que já apresentam algum tipo de comprometimento de saúde. DISCUSSÃO: O 

panorama do cuidado em saúde mental dos trabalhadores foi caracterizado pela oferta de ações 

assistenciais individuais, realizadas por empresas terceirizadas e com escassa ou inexistente 

discussão sobre o trabalho como determinante no processo saúde-doença mental. Foi 



    
   
 

evidenciada a adoção de abordagens teórico-metodológicas que não contemplam a 

complexidade do tema e são, por vezes, contraditórias entre si. Observa-se uma conduta 

institucional reativa, destinada ao cumprimento de obrigações legais, que impacta igualmente 

na saúde mental dos trabalhadores que têm como função o cuidado à saúde e à segurança de 

outros trabalhadores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Evidencia-se a necessidade de discussão 

e aprimoramento das bases epistemológicas que fundamentam o trabalho na área, para que as 

diretrizes que norteiam as ações de saúde e segurança dos trabalhadores possam ser 

homogêneas e coerentes aos seus objetivos, sobretudo no âmbito da interface saúde mental e 

trabalho. Ressalta-se a necessidade de considerar a determinação do trabalho no processo 

saúde-doença, para que a construção da saúde mental dos trabalhadores e o desenvolvimento 

profissional se deem também a partir de transformações nas atuais formas de organização do 

trabalho e não sejam unicamente focadas nos indivíduos. 

 

Descritores: Saúde mental; Saúde do trabalhador; Trabalho; Organizações; Processo saúde-

doença. 
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Takayama GM. Mental health and work: overview of actions and programs developed in 

financial institutions, from the perspective of professionals in the area of health and safety 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

INTRODUCTION: There are several theoretical-conceptual approaches that currently discuss 

and explain the relationship between mental health and work and, consequently, support the 

development of actions in this area. In the context of financial institutions, a notion of 

psychosocial risk has been predominantly adopted. OBJECTIVE: To draw an overview of the 

actions and / or mental health care programs of workers inserted in financial institutions, from 

the perspective of professionals who work in the field of health and safety at work. 

METHODS: Exploratory research with a qualitative approach. The "snowball" technique was 

used to access the participants, who responded to a semi-structured interview between the 

months of November 2018 and June 2020. For data analysis, a thematic content analysis 

technique was used, giving rise to the following categories: Occupational Health and Safety: 

possibilities and limits for the area's performance; Health/Mental Illness and Work Interface; 

and Mental Health Care. RESULTS: Of the 19 professionals indicated, eight were 

interviewed: three women and five men, with an average of 12 years of experience in the area, 

half of which were linked to public institutions and the other half to private institutions. In 

general, the area of occupational health and safety has little prominence in the organization 

chart of banks, with attributions related to: supporting other areas normally considered more 

central (Human Resources and Legal); to respond to legal requirements, complaints and labor 

processes, in addition to managing the work of third-party occupational health companies. The 

relationship between mental health and work was associated by respondents with processes of 

mental illness and the practice of identification/screening/diagnosis was described using 

quantitative instruments. Numerous institutional difficulties were also mentioned for 



    
   
 

recognizing work-related mental illness and opening the Work Accident Communication - 

CAT. The care actions for bank workers described by the interviewees were very similar, with 

emphasis on the gradual return to work activities after a period of absence, reduction of goals 

for a specified period and individual specialized support for those who already have some type 

of health impairment. DISCUSSION: The panorama of workers' mental health care was 

characterized by the offer of individual assistance actions, carried out by outsourced companies 

and with little or no discussion about work as a determinant in the mental health-disease 

process. The adoption of theoretical-methodological approaches that do not contemplate the 

complexity of the theme and are sometimes contradictory to each other was evidenced. A 

reactive institutional conduct is observed, aimed at complying with legal obligations, which 

also impacts the mental health of workers whose function is to care for the health and safety of 

other workers. CONCLUSIONS: The need for discussion and improvement of the 

epistemological bases that underlie the work in the area is evident, so that the guidelines that 

guide workers' health and safety actions can be homogeneous and coherent with their 

objectives, especially within the scope of the interface mental health and work. The need to 

consider the determination of work in the health-disease process is highlighted, so that the 

construction of workers' mental health and professional development also take place from 

changes in current forms of work organization and are not solely focused on individuals. 

 

Descriptors: Mental health; Occupational health; Work; Organizations; Health-disease 

process
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APRESENTAÇÃO 
 

 A ideia do presente estudo surge após algumas vivências no âmbito acadêmico e na 

atuação como Terapeuta Ocupacional em um Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT. Sobretudo no âmbito profissional, me 

chamou a atenção a dificuldade de se falar sobre o trabalho, sendo um desafio ainda maior 

quando relacionado aos seus aspectos subjetivos, distantes do modelo pautado em mensuração, 

hegemônico na área de Saúde e Segurança no Trabalho - SST. A minha entrada no mestrado e 

a conciliação com a atuação profissional também se constituiu um desafio e uma oportunidade 

importante no meu início de carreira, assim como para minhas reflexões sobre o tipo de trabalho 

que gostaria de fazer. 

Em momento anterior a esse, no final da residência multiprofissional1, para o trabalho 

de conclusão, escolhi estudar suicídio e trabalho a partir de registros de prontuários em um 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CRST. A priori não tinha o recorte da 

categoria profissional, mas os trabalhadores bancários foram maioria. Nesse serviço também 

tive a oportunidade de acompanhar alguns bancários no processo de retorno ao trabalho e entrar 

em contato com profissionais de SST das instituições financeiras, assim como de outras 

instituições também do ramo de serviços, responsáveis pelas ações e programas de saúde e 

segurança aos trabalhadores.  

Nesse contexto, foi constante a falta de intervenções no âmbito do trabalho que 

considerassem os motivos pelos quais esses trabalhadores estavam adoecendo mentalmente e 

tantos outros estivessem vivenciando constrangimentos no trabalho. Igualmente ausente, foi a 

discussão sobre ações e programas de prevenção de adoecimentos e promoção de saúde. Outro 

aspecto que ficou evidenciado, relacionou-se ao trabalho dos próprios profissionais de SST que 

apresentam como função o cuidado à saúde e segurança dos demais trabalhadores e que, por 

vezes, têm pouca flexibilidade e autonomia no desempenho de suas funções. 

Portanto, é dentro desse cenário que se inicia este trabalho e a necessidade de conhecer 

e analisar o panorama das ações e programas que se destinam ao cuidado em saúde 

mental dos trabalhadores de instituições financeiras considerando a perspectiva de quem 

vivencia essa realidade como escopo de atuação no trabalho, como os profissionais da área de 

 
1 Programa de Residência Multiprofissional em Promoção da Saúde e Cuidado na Atenção Hospitalar (Área de 
Concentração: Saúde Coletiva com Ênfase em Saúde e Trabalho) da Faculdade de Medicina da USP. 
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saúde e segurança no trabalho. Ressalta-se também que essa dissertação se construiu dentro de 

um cenário político, social e econômico muito atípico de constantes alterações nas leis de 

proteção aos trabalhadores e de modificações em todos os âmbitos em decorrência da pandemia 

de COVID - 19. 

 

*** 

 

A dissertação foi organizada em seis capítulos. O primeiro é composto por um breve 

histórico e contextualização de como o cuidado e proteção aos trabalhadores se estruturou ao 

longo dos anos e ainda embasa o funcionamento legal, sobretudo da área de saúde e segurança 

no trabalho. Além disso, foram apresentadas duas abordagens que discutem a interface entre 

saúde mental e trabalho: a Psicodinâmica do Trabalho, considerada inovadora por discutir a 

construção/produção da saúde pela via do trabalho; e a do risco psicossocial, 

predominantemente adotada na área de SST. Foram destacadas também as ações e programas 

atualmente desenvolvidos com foco no cuidado em saúde/doença mental dos trabalhadores. Já 

no capítulo dois, as instituições financeiras são caracterizadas e apresentadas como cenário de 

interesse deste estudo. 

No terceiro capítulo apresentam-se os objetivos do trabalho e em seguida, no capítulo 

quatro os aspectos metodológicos adotados para que eles pudessem ser respondidos. No quinto 

capítulo, que trata dos resultados do estudo, foram detalhadas as informações obtidas na coleta 

de dados, a saber: o perfil dos entrevistados que participaram da pesquisa;  a análise e 

categorização dos dados obtidos a partir das falas dos profissionais entrevistados; e, por fim, 

apesar de não compor uma categoria de análise como os demais aspectos citados nas 

entrevistas, foram realizados apontamentos sobre o contexto de COVID-19 e o trabalho na 

instituição financeira, visto sua relevância no contexto de uma das entrevistas.   

Os dois últimos capítulos foram dedicados à discussão dos achados e às considerações 

finais. O capítulo de discussão foi estruturado em dois eixos temáticos que destacam: os 

aspectos que contribuem para o panorama de ações e programas de saúde/doença mental 

encontrado nas instituições; e as possibilidades de desenvolvimento de ações e programas que 

tenham como norteador o trabalho como determinante do processo saúde-doença. Além desses 

dois eixos, o capítulo também aborda os limites do estudo, seguido pelo capítulo destinado às 

considerações finais.
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1 INTRODUÇÃO 

 
O nível de complexidade das discussões sobre a relação entre saúde e trabalho apresenta 

íntima relação com as transformações sócio-político-culturais de cada momento histórico.  No 

século XIX, início da luta operária, o cenário era de baixos salários, más condições de higiene, 

exploração dos trabalhadores com longas jornadas de trabalho e submissão em prol da própria 

subsistência e de sua família, sem políticas públicas estruturadas que pudessem questionar tais 

aspectos, caracterizando um nível de reivindicações dos trabalhadores caracterizados pela “luta 

pela sobrevivência”.  

Após a Primeira Guerra Mundial, as reivindicações passaram a ter como foco a 

melhoria das condições de trabalho de modo a favorecer a preservação do corpo, para salvá-lo 

de acidentes e protegê-lo de doenças profissionais. A partir de maio de 1968, sobretudo na 

França, as reivindicações e greves operárias ganharam outras dimensões, que contemplaram a 

própria vida e existência dignas. Houve um ataque direto à organização do trabalho com 

palavras de ordem como “abaixo a separação trabalho intelectual-trabalho manual” (Dejours, 

1988). 

 No interior das empresas, as preocupações giravam em torno da manutenção e 

otimização da produção que dependia, necessariamente, de um contingente de trabalhadores 

saudáveis. Tal aspecto se refletiu no desenvolvimento deste campo de práticas e saberes: em 

um primeiro momento, a medicina do trabalho como o início de uma nova especialidade 

médica, no contexto da Revolução Industrial; em seguida, com a criação da saúde ocupacional; 

e por fim com os conceitos trazidos pela saúde do trabalhador (Mendes e Dias, 1991). Portanto, 

a preocupação inicial das empresas destinava-se à produção e a encontrar na figura do médico 

a responsabilização e a resposta a possíveis adoecimentos dos trabalhadores e não uma 

preocupação legítima com a saúde. 

Essa perspectiva parece, nos dias atuais, ainda se manter predominante como base para 

ações de prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, pautada sobretudo na 

redução e gestão dos riscos químicos, físicos, biológicos e, de modo mais emergente, os riscos 

psicossociais – que, ainda de forma limitada, é o que mais se aproxima da discussão 

saúde/doença mental dos trabalhadores. Ou seja, ainda que exista uma trajetória de evolução 

no campo em termos de políticas públicas e lugar conferido ao trabalhador e ao trabalho, as 

ações e programas direcionadas ao cuidado à saúde e segurança ainda carregam heranças da 

medicina do trabalho e saúde ocupacional. 
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Paralelamente, o termo saúde mental vem tornando-se cada vez mais presente em 

diferentes contextos e discussões. Entretanto, nota-se uma polissemia na sua utilização, por 

vezes reducionista e pouco homogênea em suas definições, mesmo dentro de uma mesma área. 

Nesse âmbito, predomina-se o uso de associações com estresse, burnout, depressão, ansiedade, 

além de novas terminologias e propostas de intervenções dentro das empresas como 

sustentabilidade emocional, sala de descompressão, gestão do estresse, mindfulness2, 

aumentando a procura por certificações e consultorias externas. Em 2020, por exemplo, no 

contexto de pandemia e de teletrabalho, esta temática foi ainda mais evidenciada nas 

organizações e na mídia. 

No âmbito acadêmico,  a interface entre saúde/doença mental e trabalho é discutida por 

diferentes autores, a partir de distintas perspectivas teórico-metodológicas, entre elas: a noção 

de estresse; de desgaste mental; de sofrimento mental (Seligmann-Silva, 2016); ou ainda 

utilizando-se de uma divisão a partir de conceitos da epidemiologia (sinais e sintomas e as 

situações de trabalho), das ciências sociais e da psicanálise (vivências dos trabalhadores e as 

situações e cotidiano de trabalho) (Jacques, 2003; Silva e Heloani, 2007; Tittoni, 1997). 

Propõe-se aqui o entendimento da relação saúde/doença mental e trabalho a partir da 

perspectiva dejouriana que privilegia o enfoque não apenas na doença, mas no trabalho como 

atividade central para a construção de saúde; não apenas no sofrimento, mas também no prazer 

a partir do engajamento e do sentido do trabalho efetivamente realizado (Barros, 2015; Dejours, 

2004a; 2012; 2019; Nusshold, 2015; Lancman et al, 2013), contrapondo-se à perspectiva da 

área de Saúde e Segurança no Trabalho que, de modo geral, predomina-se abordagens 

ancoradas nos conceitos de Risco Psicossocial e de Estresse. Estas últimas, configuram-se, 

inclusive, enquanto abordagens predominantes nas diretrizes oficiais, nacionais e 

internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho - OIT, a Organização Mundial 

da Saúde - OMS e diagnósticos utilizados na Saúde Ocupacional no geral (Dejours, 2019; 

Nusshold, 2015; Seligmann-Silva, 2016). 

Neste universo, saber o ponto de partida de qualquer abordagem é fundamental, tendo 

em vista o fato de apresentarem diferentes compreensões sobre saúde, doença, sujeito, e 

trabalho, a depender da etiologia e epistemologia de cada uma delas. Tais aspectos vão, 

necessariamente, sustentar cada uma das ações desenvolvidas nas instituições que podem ser 

mais ou menos favoráveis à construção da saúde mental e desenvolvimento de cada um dos 

trabalhadores. Essa dissertação se insere no bojo deste grande e complexo cenário. 

 
2 Termos utilizados pelas principais revistas sobre empresas, recursos humanos e consultorias do ramo. 
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1.1 Cuidado à saúde e à segurança dos trabalhadores: breve contextualização 

 

A perspectiva de cuidado e proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores se coloca 

desde a antiguidade, a partir da identificação dos impactos negativos do trabalho na saúde das 

pessoas, ainda que com predominância de uma perspectiva de causa e efeito, que tenta 

relacionar de forma direta determinadas doenças e atividades, tais como a intoxicação por 

chumbo dos mineiros, descrita por Hipócrates, e as lesões em membros superiores na 

construção de pirâmides e nas expedições em busca de cobre e turquesa no Egito. Contudo,  foi 

a partir de 1700 com a publicação do livro do médico Bernardino Ramazzini De Morbis 

Artificum Diatriba (Doença dos Trabalhadores) que a relação entre trabalho e doenças 

ocupacionais começou a ser discutida de forma mais estruturada (Camisassa, 2018; Dembe, 

1996; Freitas, 2016; Wright e Goldman, 1979). 

A partir de então, os médicos e higienistas apresentaram contribuições importantes 

neste âmbito, inclusive com a incorporação de questões psicossociais nas análises, que 

posteriormente seriam classificados como fatores de risco psicossocial ou riscos psicossociais, 

abordados de forma detalhada mais adiante. O próprio Ramazzini já citava esse aspecto ao 

descrever a atividade dos judeus (“a um judeu entregam-se os colchões de lã para batê-los ao 

sol, asseando-os. Eles, assim como os empregados nos serviços fúnebres, não podem deixar 

de receber elementos mortíferos”) e suas condições de trabalho (“homens sentados durante 

todo o dia, em suas tabernas, repassando roupas, ou parados, esperando a quem vender os 

vestuários vetustos”), relacionando-as a seu estado de humor (“são quase sempre caquéticos, 

melancólicos, mal-humorados”) (Camisassa, 2018; Freitas, 2016; Ramazzini, 2016). 

Entretanto, as primeiras leis de proteção das condições de trabalho em países mais 

desenvolvidos datam de 1802, a partir da percepção da necessidade de minimizar o risco de 

adoecimento e/ou acidente nos locais de trabalho. Na época, Robert Peel, aprova a “Lei de 

Saúde e Moral dos Aprendizes”, que estabelecia o limite de 12 horas de jornada diária, 

proibindo trabalhos noturnos. Em 1830 destaca-se outra lei importante, com a nomeação de 

Robert Baker como primeiro Inspetor Médico de Fábricas na Grã-Bretanha, com a função de 

visitar os locais de trabalho e relacionar o tipo de trabalho desenvolvido com a condição de 

saúde dos trabalhadores. Assim como o médico Louis Rene Villermé, em 1840, também 

descreveu as condições dos operários das manufaturas associando com seu estado psíquico - 

excesso de trabalho, baixa remuneração, condições inadequadas de alojamento (Chagas et al, 

2012; Freitas, 2016). 
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Apenas em 1833 foi aprovada uma lei significativa em relação à eficácia na proteção 

ao trabalhador, denominada “Lei das Fábricas” ou Factory Act. A partir dessa lei dá-se ênfase 

à reivindicação de melhores condições de trabalho e salários, assim como inspeção dos locais 

de trabalho, impostos alguns limites ao trabalho infantil e designação de ações punitivas caso 

as leis não fossem cumpridas (Chagas et al, 2012; Freitas, 2016).    

 Em 1919, posteriormente ao fim da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, a partir da assinatura do Tratado de Versalhes e em 1946 foi 

incorporada à Organização das Nações Unidas - ONU como sua primeira agência especializada 

(Chagas et al, 2012; OIT, 2017).   

 A OIT tem representações tripartites3 dos países filiados e sua criação foi pautada na 

premissa de que a paz universal e permanente só é possível se baseada na justiça social.  Sendo 

assim, desde o início, seu objetivo central foi o de promover oportunidades de acesso a um 

trabalho decente e produtivo, com condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade 

(OIT, 2017). A concretização desta missão se dá, até os dias de hoje, por meio da formulação 

e aplicação de normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações4). Ressalta-se 

que tal órgão desempenha um papel importante na definição de legislações trabalhistas e nas 

políticas econômicas e sociais de todos os seus Estados-Membros (OIT, 2017). 

 O Brasil é um dos 187 Estados-Membros da OIT e, assim como os demais países, 

apresenta em sua legislação trabalhista contribuições significativas dessa organização. Desde 

1919, a OIT elaborou 188 convenções, das quais o Brasil ratificou 96; é um dos países que 

mais o fez, acompanhado da Finlândia com 82 convenções ratificadas, Suécia com 77, 

Alemanha com 72, Reino Unido com 68, Dinamarca com 63 e os Estados Unidos com 14 

(Chagas et al, 2012). 

As convenções, uma vez aprovadas, apesar de serem normas infraconstitucionais5, 

podem alterar ou revogar outras normas que já estejam em vigor no país. Das 96 ratificadas 

pelo Brasil, em especial as elaboradas a partir de 1960, cerca de 20 estão relacionadas direta 

ou indiretamente à Saúde e Segurança no Trabalho, com destaque para a 155 (Saúde e 

Segurança dos Trabalhadores e o Meio Ambiente de Trabalho) (Chagas et al, 2012). 

A Convenção nº 155 dispõe sobre a Saúde e Segurança dos Trabalhadores e foi 

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto nº 1.254, de 29 de 

 
3 Representantes de governos, de organizações de empregadores e trabalhadores. 
4 As convenções, uma vez ratificadas, passam a compor o ordenamento jurídico do país filiado, com incorporação 
prática facultativa.  
5 Normas hierarquicamente abaixo da Constituição Federal. 
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setembro de 1994. Essa convenção refere-se ao dever de estabelecer uma política nacional de 

SST que consiga prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, por meio da redução 

dos riscos à saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, tendo como premissa que o trabalho 

deve ser adaptado ao homem e não o contrário (Brasil, 2012). 

O início de uma legislação própria brasileira se dá paralelamente ao processo de 

industrialização do país, no período da República Velha (1889 - 1930). Nesse contexto, a 

Revolução de 1930 se apresenta como marco da intervenção do Estado nas questões 

trabalhistas. Em 1941, Getúlio Vargas traz à tona o projeto de uma justiça especial do trabalho 

cujo grande objetivo seria o de proteger o trabalhador. Em 1 de maio de 1943 nasce então a 

legislação que regulamenta a relação empregador/empregado, a  Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, por meio do Decreto-Lei n.5.452 (Pessanha et al, 2013). 

Na década de 1970, nos países industrializados, disciplinas vinculadas à área de Saúde 

e Segurança no Trabalho, tais como medicina do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, 

higiene ocupacional, foram se consolidando no âmbito científico. Inicia-se uma nova forma de 

organização da legislação a respeito e de programas com apelos mais prevencionistas. Na 

mesma época no Brasil6, as intervenções e legislações a respeito ainda não se caracterizavam 

como prevencionistas, mas sim corretivas e “reparativas”, como por exemplo, a compensação 

financeira do trabalhador por submeter-se a condições de trabalho insalubres e perigosas, 

aspecto que ainda caracteriza as ações dos dias atuais, como destaca Trivelato (2020). 

Ao final dessa década, e ainda no âmbito das regulamentações no contexto brasileiro, 

em junho de 1978 foram aprovadas as Normas Regulamentadoras – NRs7 que se tornaram 

complementares à CLT e apresentam disposições legais e regulamentares sobre SST. Essas 

normas são de cumprimento obrigatório por empresas públicas, privadas e pelos órgãos 

públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam trabalhadores contratados pelo regime celetista (Brasil, 1978). 

Já a década de 1980, no Brasil, é marcada pela VIII Conferência Nacional de Saúde - 

CNS e a I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador - CNST, ambas em 1986. 

Internacionalmente, é caracterizada também pela reestruturação produtiva e o surgimento de 

 
6 Destaca-se que algumas ações voluntárias em relação à programas de prevenção aconteciam no país, mas em 
empresas multinacionais e estatais, por exemplo. 
7 Rogério Marinho, secretário especial da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, vinculada ao Ministério 
da Economia, referiu que as NRs serão revistas com foco na desregulamentação e na simplificação de cerca de 
90% do conteúdo destas. A declaração foi dada na abertura da 31ª edição do Fórum Nacional do Instituto Nacional 
de Altos Estudos (Inae), no Rio de Janeiro em 09/05/2019. Portanto, os itens abordados no presente estudo são 
baseados na legislação vigente até a data, apesar das citações e caracterização geral das NRs modificadas e com 
textos publicados até março de 2020 citadas. 
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novas abordagens de gestão, como os programas de qualidade total; de atuação responsável e 

da diretiva europeia de prevenção de riscos ocupacionais. 

A diretiva europeia criada em 1988 teve grande influência nas normas brasileiras, 

entretanto o foco das ações em SST na época, e ainda hoje, continuou sendo em relação à 

capacitação dos trabalhadores; uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI; adicionais 

de insalubridade e periculosidade; e pouco ou nenhum foco em ações nas condições de 

trabalho, na proteção coletiva e em ações preventivas, presentes apenas em algumas grandes 

empresas (Trivelato, 2020). 

Ressalta-se também a Constituição de 1988 que em seu capítulo sobre direitos sociais, 

destaca o trabalho e assegura direitos trabalhistas como seguro-desemprego, salário mínimo, 

licenças gestante e paternidade. Destaca ainda a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, 

por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (Brasil, 1988). Apenas na década de 1990, 

a então Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, vinculada ao antigo Ministério do 

Trabalho e Emprego, passa a se preocupar com Programas de Prevenção, dando origem as NRs 

07 e 09, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e o Programa de 

Prevenção de Risco Ambiental - PPRA8, respectivamente. Mas desde então, umas das críticas 

é a escassa interação entre o PPRA e PCMSO, além da dificuldade da empresa produzir 

documentação adequada (sendo abordado mais como um laudo do que de fato um programa, 

com a robustez que se esperava de tal), assim como pouca ênfase na antecipação e 

reconhecimento/diagnóstico do risco (Trivelato, 2020). 

Entre os anos de 1990 e os anos 2000, alguns avanços significativos foram obtidos, 

sobretudo no âmbito da maior consolidação do campo da Saúde do Trabalhador. Avanços tais 

como a Instrução Normativa da Vigilância em Saúde do Trabalhador - VISAT do SUS (1998); 

Norma Operacional de Saúde do Trabalhador - NOST/SUS (1998); Lista de Doenças 

Relacionadas ao Trabalho (2001)9; Política de Saúde Ocupacional para Trabalhador do SUS 

(2005); Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - RENAST (2002) (Minayo 

Gomez et al, 2018). 

 
8 Elaboradas por grupo técnico multi-institucional, com consulta pública, mas não foi tripartite como a nova NR01 
(Trivelato, 2020). 
9 Apesar não mais atualizada e revisada de forma periódica, conforme indicado, o documento tornou-se referência 
para o exercício da atividade de peritos e demais profissionais da saúde. 
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Nesse contexto, já nos anos 2011, destaca-se a Política Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho - PNSST e em 2012, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora - PNSTT, que apresenta como um de seus objetivos “incorporar a categoria 

trabalho como determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade, 

incluindo-a nas análises de situação de saúde e nas ações de promoção em saúde”. Propõe 

ainda a atenção integral à saúde dos trabalhadores, não fazendo distinção em relação aos 

vínculos empregatícios e se alinhando com as demais políticas de saúde do SUS (Brasil, 2012). 

Destaca-se, por fim, que o período que se inicia em 2016 e se estende até os dias atuais, 

caracteriza-se por uma grande instabilidade e mudanças constantes nas políticas, o que 

impactou na perda de direitos já conquistados e em perspectivas pouco otimistas para um futuro 

próximo (Barros et al, 2020). 

1.2 Saúde e Segurança no Trabalho pela ótica das Instituições 
 

A partir dos marcos regulatórios mencionados, o empregador brasileiro tornou-se 

compulsoriamente responsável por zelar e administrar a saúde e a segurança de seus 

empregados no contexto de trabalho. Neste cenário, destacam-se os Serviços Especializados 

em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, instituídos pela Norma 

Regulamentadora 04, por meio da Portaria n. 3.214 de 1978 do antigo Ministério do Trabalho10, 

como um serviço obrigatório para empresas públicas e privadas, que possuam mais de 50 

trabalhadores, cujos contratos sejam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

Tem como principal objetivo “promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no 

local de trabalho.” (Brasil, 1978). 

O SESMT é composto por uma equipe mínima (enfermeiro do trabalho, engenheiro de 

segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e técnico/auxiliar 

em enfermagem do trabalho), determinada a partir da relação entre o grau de risco da atividade 

 
10 Foi extinto em 2016 o Ministério da Previdência Social e em 2019 o Ministério do Trabalho e Emprego, ambos 
incorporados às atividades do Ministério da Economia, Ministério da Cidadania e o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Em julho de 2021, foi recriado com o nome de Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
mas as principais normas e diretrizes ainda citam diferentes nomes. 
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principal exercida e o número total de funcionários, conforme ilustra a quadro abaixo11 (Brasil, 

1978). 

 

Quadro 1 - Dimensionamento da equipe mínima do SESMT (NR04). 

 
Fonte: Adaptado de Brasil, 1978. 

 

Os profissionais de saúde e segurança no trabalho, em linhas gerais, atuam a partir do 

cumprimento de dois programas oficiais e obrigatórios: o PCMSO - NR07, coordenado por 

médico do trabalho ou empresa contratada e o PPRA - NR09, que tem sua elaboração, 

implementação, acompanhamento e avaliação de responsabilidade de profissionais do SESMT 

ou empresa contratada, mas em geral é gerida por profissionais de engenharia de segurança do 

trabalho (Brasil, 1978). Tais programas apresentam como objetivos gerais: 

 
11 Com destaque ao grau de risco de Instituições Financeiras, contexto deste estudo. 
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●   PCMSO: preservar, rastrear, diagnosticar e intervir de forma precoce em relação à 

saúde do trabalhador, de modo individual e coletivo, em seu ambiente de trabalho, 

sobretudo em relação às doenças profissionais e danos irreversíveis à saúde do 

trabalhador; 

●   PPRA: preservar a saúde e integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e controle de riscos ambientais atuais ou futuros no 

ambiente de trabalho, considerando também a proteção do meio ambiente e dos 

recursos naturais. 

Ressalta-se que ao longo da escrita desta dissertação uma série de revisões foram feitas 

nas NRs, como na NR 07 - PCMSO; NR 09 - Avaliação e Controle das Exposições 

Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos e NR 17 - Ergonomia. Destacam-se, 

neste contexto, as alterações realizadas entre março de 2020 e outubro de 202112, que se 

referem em especial, à substituição do PPRA pelo novo Programa de Gerenciamento de Riscos 

- PGR e maior integração entre as ações em SST (Brasil, 2021; Fundacentro, 2020). 

 

1.3 Interface Saúde/Doença Mental e Trabalho 

1.3.1. Perspectiva da Saúde e Segurança no Trabalho: os riscos psicossociais 

 

Apesar de descrito pela primeira vez em 1984 pela OIT e OMS, os fatores de riscos 

psicossociais13, não apresentam consenso em suas definições. Pereira (2019) sintetiza as 

diferentes definições presentes na literatura como “fatores que podem contribuir ou mesmo 

desencadear estresse, adoecimento físico e mental nos trabalhadores”. 

Já o conceito de risco psicossocial é definido pela Agência Europeia para a Segurança 

e Saúde no Trabalho (OSHA-EU, 2020) como uma deficiência entre concepção, organização 

e gestão do trabalho, aliado a um contexto social de trabalho tido como problemático. E 

acrescenta à definição alguns exemplos dessas situações:  

● cargas de trabalho excessivas; 

 
12  Período posterior a realização das maiorias das entrevistas deste estudo, o que justifica o fato dos 
profissionais não citarem nada a respeito das mudanças. 
13 Na literatura são encontrados os termos: fatores de riscos psicossociais; fatores psicossociais; riscos 
psicossociais e fatores psicossociais de risco, como ressalta Pereira (2019).  
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● exigências contraditórias e falta de clareza na definição das funções; 

● falta de participação na tomada de decisões que afetam o trabalhador e falta de 

controle sobre a forma como o trabalhador executa o trabalho; 

● má gestão de mudanças organizacionais e insegurança laboral; 

● comunicação ineficaz, falta de apoio da parte de chefias e colegas; 

● assédio psicológico ou sexual, violência de terceiros. 

 

A OSHA-EU desenvolveu ainda um Quadro de Gestão do Risco Psicossocial com a 

intenção de unificar seu modo de gerenciamento deste tipo de risco na Europa. Apesar de 

interessante no âmbito da pesquisa, na prática das empresas o modelo proposto não teve 

ressonância por focar em aspectos conceituais e não apresentar como seria sua 

operacionalização, ou seja, a criação e desenvolvimento de ações e programas tendo como base 

a prevenção do risco na situação de trabalho (Veloso-Neto, 2014). 

Outra contribuição de destaque no cenário internacional, é a trazida pelo Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud - ISTAS da Espanha, que evidencia a importância de 

escutar os trabalhadores para pensar a gestão dos riscos psicossociais. Além disso, classifica-

os em: excesso de exigências psicológicas do trabalho; falta de influência ou autonomia no 

desenvolvimento do trabalho; falta de suporte e baixa ou má qualidade de liderança; e escassas 

compensações do trabalho (ISTAS, 2006). 

Ainda hoje, a OIT (2019) destaca que o risco psicossocial merece especial atenção, em 

decorrência das mudanças nos hábitos e estilos de vida no contexto atual e das perspectivas do 

futuro do trabalho. Em vista disso, a OIT criou a Convenção 190 e a Recomendação 206, ambas 

aprovadas em 2019. Versam contra a violência e assédio no ambiente de trabalho. Entretanto, 

países como o Brasil14 não ratificaram a convenção, apesar dos pedidos de sindicatos e do 

Ministério Público do Trabalho - MPT (SINAIT, 2019). 

No Brasil, das 3715 normas regulamentadoras (divididas em gerais, especiais e 

setoriais)16, é possível destacar algumas que citam de forma direta em seu texto aspectos 

relacionados aos riscos ou fatores psicossociais: NR 07, 17, 20, 33, 35 e 37, sendo as duas 

primeiras gerais e as demais especiais, respectivamente. É importante destacar que a noção de 

 
14 Um dos votos de abstenção foi do presidente à época da Federação Brasileira dos Bancos - Febraban (SINAIT, 
2019). 
15 Até o primeiro semestre de 2021, estavam em vigor 35 normas, visto que a nr 02 e 27 foram revogadas. 
16 Caso haja conflito entre as NRs, considera-se que a setorial se sobrepõe às especiais ou gerais; e as especiais 
se sobrepõem às gerais. 
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risco ocupacional que norteia todas as Normas Regulamentadoras - NR remete aos riscos que 

possam causar lesões ou agravos à saúde do trabalhador, tomando como referência o conceito 

de saúde apresentado pela OMS - “Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não meramente a ausência de doença”. Entretanto, não apresentam em seus textos, os 

respectivos modos de aplicação. 

A NR 07 - PCMSO, por exemplo, cita a necessidade de inclusão da avaliação dos 

fatores de risco psicossociais e Atestado de Saúde Ocupacional - ASO específico para a função 

que irá exercer. Portanto, sugere que a partir da atividade que será responsável, o trabalhador 

passe por avaliação que considere os fatores de riscos psicossociais, como ocorre nos textos 

das NRs 20, 33, 35 e 37. Pereira (2019; 2020), ressalta que tais normas apenas sugerem que 

sejam considerados, mas não apresentam em seu texto a obrigatoriedade e não estabelecem a 

proposição de como fazer a gestão desses riscos. 

Destacamos ainda algumas contribuições dessas normas, no sentido de evidenciar como 

entendem e definem os riscos psicossociais. A NR 20 - Saúde e Segurança no Trabalho com 

Inflamáveis, Combustíveis e a NR 33 - Trabalho em Espaços Confinados, definem em seus 

glossários o Risco Psicossocial como “Influência na saúde mental dos trabalhadores, 

provocada pelas tensões da vida diária, pressão do trabalho e outros fatores adversos”. Em 

material complementar para aplicação, o Guia Técnico da NR 33 - Trabalho em Espaços 

Confinados, reitera a importância da prevenção dos riscos psicossociais e cita aspectos de 

ordem pessoal e externos ao trabalho, com possível demanda de avaliação psicológica:  

Especial atenção deve ser dada ao estado psicológico do trabalhador, 
sendo pertinente observar o seu comportamento durante o exame 
admissional. Um ânimo deprimido ou exaltado (euforia), distração, 
irritabilidade, podem ser sinais de patologias mentais capazes de 
colocar em risco a própria integridade física e a do grupo. A anamnese 
deve privilegiar, ainda, a abordagem cuidadosa de situações pessoais 
e familiares de impacto como término de relacionamento, morte de 
parentes próximos e situações de endividamento. Se necessário, o 
trabalhador deve ser encaminhado para avaliação psicológica por 
profissional especializado, o qual deverá emitir laudo que embase o 
médico examinador na classificação de “apto” ou “inapto” para o 
trabalho. (Brasil, 2013, p. 32, grifo nosso) 

No Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR 35 - Trabalho em Altura, é 

evidenciado a responsabilidade do profissional médico em identificar a necessidade ou não de 

avaliação psicológica complementar, mais uma vez não destacando nenhuma obrigatoriedade. 
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Traz também um elemento novo ao relacionar situações de trabalho nas quais não há recursos 

suficientes para enfrentamento das exigências no trabalho:  

[...] a indicação da necessidade de exames complementares é de 
responsabilidade do médico coordenador do PCMSO e/ou médico 
examinador. Os fatores psicossociais relacionados ao trabalho podem 
ser definidos como aquelas características do trabalho que funcionam 
como “estressores”, ou seja, implicam em grandes exigências no 
trabalho, combinadas com recursos insuficientes para o enfrentamento 
das mesmas. A partir desta perspectiva uma avaliação psicológica 
pode ser recomendável, apesar de não obrigatória. (Brasil, 2018, p. 
17, grifo nosso) 

Já a NR 37 - Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo traz uma outra definição 

sobre Riscos Psicossociais em seu glossário, apresentando uma descrição mais robusta de 

aspectos da dinâmica de trabalho: 

[os riscos psicossociais] decorrem de deficiências na concepção, 
organização e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de 
trabalho problemático, podendo ter efeitos negativos a nível 
psicológico, físico e social, como o estresse relacionado ao trabalho, 
o esgotamento ou a depressão. Exemplos de condições de trabalho que 
conduzem aos riscos psicossociais: cargas de trabalho excessivas, 
exigências contraditórias, falta de clareza na definição das funções, 
ausência de sua participação na tomada de decisões que afetam o 
trabalhador, descontrole sobre a forma como executa o trabalho, 
gestão de mudanças organizacionais inadequadas, insegurança 
laboral, comunicação ineficaz, deficiência de apoio da parte de chefias 
e colegas, assédio psicológico ou sexual, violência provenientes de 
terceiros etc. (Brasil, 2019, p. 90, grifo nosso) 

Nesse âmbito, destaca-se a NR 17, criada em 1990, como um avanço significativo para 

a discussão na área. Alguns desses avanços foram relacionados ao próprio desenvolvimento da 

profissão do ergonomista no Brasil, além de difundir a Análise Ergonômica do Trabalho - AET, 

expandir o foco do risco para a atividade de trabalho e inserir a discussão de fator 

organizacional como a questão das pausas como medida preventiva de lesões. Além disso, o 

setor de serviços foi abordado de modo mais efetivo, visto que antes a discussão centrava-se 

muito mais no âmbito das atividades de trabalho da indústria (Jackson-Filho, 2020). 

Até a discussão para a criação da NR 17, as normas vigentes versavam de forma 

predominante sobre os riscos físicos, químicos e biológicos, não sendo evidenciados aspectos 

da organização do trabalho como controle da cadência e do ritmo do processo produtivo. 
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Quando tais aspectos começam a ser evidenciados, instituições como Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo – FIESP e Federação Brasileira dos Bancos – FEBRABAN perceberam 

que essa norma traria impactos nas fiscalizações para além do processamento de dados - houve 

tentativa de tais instituições de que as questões da organização do trabalho fossem relativas 

apenas às próprias empresas (Brasil, 2002). 

Por meio da Portaria 423 de outubro de 2021, foi publicada a NR 17 atualizada com 

data de obrigatoriedade para sua exigência em 03 de janeiro de 2022. Algumas das atualizações 

foram: o acréscimo do termo saúde em seu objetivo geral; questões relacionadas a instrumentos 

e meios técnicos e aspectos cognitivos; pausas em local distinto de onde é realizada a atividade 

de trabalho; orientações específicas de responsabilidade dos superiores hierárquicos; e ênfase 

na questão do conforto do trabalhador e não à vinculação de parâmetros mensuráveis das 

condições ambientais. Outra novidade da norma é o conceito de análise ergonômica preliminar, 

documento anterior à Análise Ergonômica do Trabalho - AET e das referências que o novo 

texto traz à nova PGR, remetendo a uma gestão mais integrada dos aspectos de SST (Brasil, 

2021). 

Quadro 2 - Comparativo do novo texto da NR 17 

Texto antigo NR17 Texto atualizado NR17 

17.1. Esta Norma Regulamentadora visa a 
estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às 
características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um 
máximo de conforto, segurança e 
desempenho eficiente. 

17.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR 
visa estabelecer as diretrizes e os requisitos 
que permitam a adaptação das condições de 
trabalho às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores, de modo a proporcionar 
conforto, segurança, saúde e desempenho 
eficiente no trabalho. 

17.6.2. A organização do trabalho, para efeito 
desta NR, deve levar em consideração, no 
mínimo: 
 
a) as normas de produção; 
 
b) o modo operatório; 
 
c) a exigência de tempo; 
 
d) a determinação do conteúdo de tempo; 
 
e) o ritmo de trabalho; 

17.4.1 A organização do trabalho, para efeito 
desta NR, deve levar em consideração: 

a) as normas de produção; 

b) o modo operatório, quando 
aplicável; 

c) a exigência de tempo; 

d) o ritmo de trabalho; 

e) o conteúdo das tarefas e os 
instrumentos e meios técnicos disponíveis; e 
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f) o conteúdo das tarefas. 
 

f) os aspectos cognitivos que 
possam comprometer a segurança e a saúde 
do trabalhador. 

 

 17.4.3.2 Para que as pausas possam propiciar 
descanso e recuperação psicofisiológica dos 
trabalhadores, devem ser observados os 
requisitos mínimos: 

a) a introdução das pausas não 
pode ser acompanhada de aumento da 
cadência individual; e 

b) as pausas devem ser usufruídas 
fora dos postos de trabalho. 

 17.4.7 Os superiores hierárquicos diretos dos 
trabalhadores devem ser orientados para 
buscar no exercício de suas atividades: 

a) facilitar a compreensão das 
atribuições e responsabilidades de cada 
função; 

b) manter aberto o diálogo, de 
modo que os trabalhadores possam sanar 
dúvidas quanto ao exercício de suas 
atividades; 

c) facilitar o trabalho em equipe; 
e 

d) estimular tratamento justo e 
respeitoso nas relações pessoais no ambiente 
de trabalho. 

Condições ambientais Condições de conforto 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, 2021. 

Destaca-se o item 6 Organização do Trabalho no Anexo II da NR 17, que versa sobre 

o Trabalho em Teleatendimento; Telemarketing, que explicita de forma mais evidente aspectos 

relacionados à organização do trabalho, como “pausas no trabalho imediatamente após 

operação onde haja ocorrido ameaças, abuso verbal, agressões ou que tenha sido 

especialmente desgastante”. Discorre ainda sobre aspectos a serem considerados para 
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elaboração de programas preventivos e marca posição contrária a métodos que gerem algum 

tipo de assédio moral, medo ou constrangimento: 

6.14. Com a finalidade de reduzir o estresse dos operadores, devem ser 
minimizados os conflitos e ambigüidades de papéis nas tarefas a 
executar, estabelecendo-se claramente as diretrizes quanto a ordens e 
instruções de diversos níveis hierárquicos, autonomia para resolução de 
problemas, autorização para transferência de chamadas e consultas 
necessárias a colegas e supervisores. 

  

Para auxiliar seu uso foi publicado, pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, a 

primeira edição do manual de aplicação da NR 1717 em 1994, e em 2002 a segunda edição. 

Esse manual apresenta como objetivo principal dar subsídios para Auditores Fiscais do 

Trabalho - AFTs e profissionais de Saúde e Segurança no Trabalho exercerem suas atividades 

tendo como norteadores os mesmos conceitos, estabelecendo interpretações homogêneas para 

análise do trabalho e aplicação da norma (Brasil, 2002). 

Apesar das contribuições destacadas, não existe NR específica que aborde os riscos 

psicossociais. Entretanto, está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 

3588/20 que propõe a criação de uma NR que apresente medidas de prevenção e gerenciamento 

dos riscos no trabalho que possam prejudicar a saúde mental dos trabalhadores. Além disso, 

em 2021 foi publicada a International Organization for Standardization - ISO 45003 - 

Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work — 

Guidelines for managing psychosocial risks. Essa ISO pretende oferecer orientações sobre 

gestão dos riscos psicossociais e para promoção de bem estar no trabalho, seguindo a mesma 

estrutura de ação proposta pelas demais ISOs, do ciclo de PDCA (plan, do, check, act) e seu 

uso é vinculado à ISO 45001 de Saúde e Segurança Ocupacional (Barcellos, 2021). 

A ISO 45003 traz a sua definição de risco psicossocial: “combinação da probabilidade 

de ocorrência de exposição a perigos relacionados ao trabalho de natureza psicossocial e a 

gravidade dos danos e problemas de saúde que podem ser causados por esses riscos” e de 

bem estar no trabalho: “satisfação das necessidades e expectativas físicas, mentais, sociais e 

cognitivas de um trabalhador em relação ao seu trabalho”18. A norma também traz exemplos 

do que considerar, a partir de três grandes grupos: 1) Aspectos de como o trabalho é organizado; 

2) Fatores sociais no trabalho; e 3) Ambiente de trabalho. 

 
17 Até o momento do término da dissertação não havia sido publicado o Manual de Aplicação da NR 17 atualizado. 
18 Na tradução foram considerados o uso do termo hazard para perigo e risk para risco, conforme adotado no 
Brasil. 
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Além das NRs, outra norma na qual os fatores psicossociais são encontrados compondo 

o texto geral é a Norma Técnica sobre Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - LER/Dort, do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS (2003), citando as percepções do trabalhador e os aspectos do trabalho 

desencadeadores da(s) patologia(s): 

h) os fatores organizacionais e psicossociais ligados ao trabalho. Os 
fatores psicossociais do trabalho são as percepções subjetivas que o 
trabalhador tem dos fatores de organização do trabalho. Como exemplo 
de fatores psicossociais podemos citar: considerações relativas à 
carreira, à carga e ritmo de trabalho e ao ambiente social e técnico do 
trabalho. A "percepção" psicológica que o indivíduo tem das exigências 
do trabalho é o resultado das características físicas da carga, da 
personalidade do indivíduo, das experiências anteriores e da situação 
social do trabalho. 

 

Em geral nos documentos citados, apesar de mencionarem os aspectos psicossociais (a 

partir do uso de termos diferentes, tanto de risco psicossocial, quanto de fator psicossocial) e 

se destacarem pelos seus avanços, ainda não apresentam de forma clara como se dariam, na 

prática, as ações de saúde e segurança com foco em tais aspectos, ainda que hajam algumas 

proposições nos cenários nacional e internacional (Pereira, 2019; 2020; Ruiz e Araújo, 2012).  

 

1.3.1.1. Ações e programas na perspectiva do risco psicossocial 
 

Observa-se a partir do histórico da área, que as intervenções em SST no Brasil 

apresentam-se a partir de padrões estabelecidos por especialistas, considerando contextos 

estáticos, genéricos e hipotéticos, para que seja feita a ´´antecipação de cenários possíveis da 

previsibilidade dos fenômenos e comportamentos (baseando-se no estabelecimento mediano 

do ´´normal``) para formulação de normas e procedimentos``. Entretanto, as necessidades de 

cada contexto de trabalho, vinculadas ao uso de novas tecnologias, globalização, crescimento 

significativo do setor de serviços, demandam das intervenções abordagens para além dos riscos 

materiais, estáticos e mensuráveis (Nusshold, 2015; Ruiz e Araújo, 2012). 

Muitas ações, programas e instrumentos foram criados com base na perspectiva do 

estresse19, como o Inventário de Sintomas de Stress (ISS), validado por Lipp e Guevara (1994), 

 
19 Apesar de conceitos distintos, o estresse e o risco psicossocial apresentam perspectiva positivista e aparece de 
forma predominante nas abordagens da saúde ocupacional. 
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com o intuito de avaliar níveis de estresse e sua sintomatologia. Assim como o CoPsoQ20 e os 

baseados nos modelos de Karasek e Siegriest (Nusshold, 2019). Em geral, suas avaliações são 

baseadas em mensurações de variáveis biológicas e relativas ao comportamento humano por 

meio de questionários e instrumentos de validade científica questionável em relação à natureza 

qualitativa do que objetiva avaliar, mas coerentes com a perspectiva positivista das pesquisas 

biomédicas (Dejours, 2019; Glina, 2010; Seligmann-Silva, 2016). 

Em geral, são instrumentos que “se aproximam mais da avaliação psicológica e menos 

da avaliação psicossocial que envolve o trabalho”, conferindo a responsabilidade de 

enfrentamento e melhora ao trabalhador de forma individual (Pereira et al, 2020), o que acaba 

por acentuar a divisão dicotômica e estigmatizante entre trabalhadores “normais” e “aptos” a 

desenvolver determinadas atividades e os “anormais” /doentes/frágeis e “inaptos” para outras 

(Dejours, 2019; Pereira et al, 2020).  

Uma das principais críticas à teoria do estresse e as abordagens que dela decorrem é, 

sobretudo, em relação à individualização da intervenção. A partir de concepções como as de 

estratégias de coping, o conceito de resiliência, a noção de vulnerabilidade psicológica e todas 

as ações e conceitos que responsabilizam de forma individual o trabalhador por seu 

adoecimento e recuperação. Esse foco nos aspectos individuais dos trabalhadores, além de 

omitir o papel do trabalho, também induz a intervenções de mesmo viés comportamental como 

gestão individual do estresse, prática de yoga, meditação, técnicas de relaxamento, partindo do 

princípio que os trabalhadores são indivíduos frágeis e precisam aperfeiçoar seu modo de 

enfrentamento, inclusive das questões relacionadas ao trabalho (Dejours, 2019; Nusshold, 

2015). 

Nesse contexto, destaca-se a síndrome de burnout ou esgotamento profissional, que se 

origina da ideia de sobrecarga de trabalho e acúmulo para além da capacidade mental do sujeito. 

Após a Assembléia Mundial da OMS de 2019, foi acordada a inclusão do esgotamento 

profissional na Classificação Internacional de Doenças - CID - 10, a partir de 2022, como “uma 

síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho que não foi administrado com êxito”. 

Fato que, apesar de ter contribuído para alguns avanços nas discussões sobre o processo de 

adoecimento mental relacionado ao trabalho (Seligman-Silva, 1995; Silva e Heloani, 2007), 

ainda destina à categoria trabalho um lugar à margem das discussões principais, assim como 

 
20 Copenhagen Psychosocial Questionnaire. 
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negligência aspectos da relação sofrimento e trabalho e o desenvolvimento da inteligência 

(Dejours, 2019). 

Grosso modo observa-se, portanto, que as ações institucionais descritas na literatura 

nos últimos anos21, se vinculam à perspectiva dos riscos psicossociais e do estresse, voltados 

para mudança comportamental dos trabalhadores, seja via treinamentos ou por assistência de 

saúde para atender as demandas de sinais e sintomas de forma individual (Inoue e Vilela, 2014; 

Giorgi et al, 2019; Robertson et al, 2020), o que denota a pouca prioridade dada pelas empresas 

na avaliação e gerenciamento destes riscos. Da mesma forma que a própria área de Saúde e 

Segurança no Trabalho não é prioridade para as organizações, sendo instituída apenas como 

cumprimento de uma obrigatoriedade legal, se afastando de seu objetivo primeiro que seria a 

prevenção de doença e acidente de trabalho e promoção de saúde (Inoue e Vilela, 2014; Peeters 

et al, 2003). 

Estudos que abordam a atuação dos profissionais da área de Saúde e Segurança no 

Trabalho, apontam pouca participação dos processos de avaliação e gerenciamento dos riscos 

psicossociais e, quando o fazem, existe a necessidade de maior aprofundamento (Leitão & 

Greiner, 2017; Oakman et al, 2019; Olsen, 2012). 

Para Filgueiras (2017), atualmente as instituições se utilizam de três estratégias contra 

a própria responsabilidade em relação à saúde e segurança dos trabalhadores: ocultação, 

individualização e a confrontação direta. A primeira diz respeito à prática de omitir, negar ou 

ocultar de fato os riscos e os próprios casos de adoecimentos. Na segunda, muda-se o foco da 

organização do trabalho para o corpo e o comportamento individual do trabalhador, 

transferindo a responsabilidade pelo acidente/doença. E o terceiro, refere-se à constante busca 

por meios de impedir ou deslegitimar as normas relacionadas à proteção dos trabalhadores. O 

autor também destaca que essas três estratégias podem ser aplicadas de forma concomitante, 

não segmentadas como aqui exposto. 

Em entrevistas com gestores de Saúde e Segurança no Trabalho de três ramos de 

atividades diferentes (saúde, varejo e transporte/logística), identificou-se que as abordagens 

atualmente adotadas para lidar com as questões musculoesqueléticas e psicossociais nos locais 

de trabalho são compostas por ações fragmentadas que, possivelmente, não serão capazes de 

 
21 Foi realizada busca na base de dados Web of Science e Scielo entre os anos de 2016 - 2021, a partir dos termos: 
mental health; psychosocial risk; work. Além de artigos de períodos anteriores mais relevantes para a temática. 
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reduzir os altos números de adoecimentos dos trabalhadores. Apesar de reconhecerem a 

natureza complexa e multifatorial dos riscos psicossociais, os estudos também sugerem que 

para uma abordagem adequada, seria necessário políticas e documentos oficiais que 

orientassem e auxiliassem a identificação e gestão dos riscos psicossociais nos locais de 

trabalho, assim como a participação dos trabalhadores nesse processo (Robertson et al, 2020). 

 

1.3.2 Perspectiva da Psicodinâmica do Trabalho 

 

Contrapondo-se à perspectiva evidenciada até agora, a interface saúde/doença mental e 

trabalho que se defende no contexto desta dissertação, apoia-se na possibilidade de pensar os 

processos de trabalho como promotores, protetores e potencializadores da saúde mental dos 

sujeito-trabalhadores, ou seja, supera-se a lógica do trabalho como produtor de adoecimento 

apenas, e a necessidade de, unicamente, gerenciar sinais e sintomas relacionados aos casos de 

doença mental e respectivo afastamento relacionado ao trabalho.  

A saúde é aqui entendida a partir da noção de processo, ou seja, não está relacionada à 

ausência de doença e sofrimento, mas à possibilidade dos sujeitos serem protagonistas de suas 

vidas e construírem respostas, a partir do uso de sua criatividade e inventividade, para os vários 

desafios encontrados no viver (Dejours, 1997). 

Nesse sentido, evidencia-se o aporte teórico da Psicodinâmica do Trabalho - PDT, 

sobretudo no que tange como a disciplina entende a determinação do trabalho no processo 

saúde-doença. Não se constitui como objetivo deste estudo esgotar os conceitos trazidos pela 

disciplina, tampouco descrever as etapas de intervenção como preconizada pelo respectivo 

método. Pretende-se, promover uma reflexão sobre a relação indissociável entre sujeito, o 

trabalho e o coletivo de trabalho; e sua importância na construção e promoção da saúde mental 

das pessoas nas instituições (Barros, 2015; Dejours, 2012; Nusshold, 2019). 

A PDT, enquanto disciplina teórico-clínica, desenvolvida pelo francês Christophe 

Dejours, apresenta como base conceitos trazidos da psicanálise e da ergonomia da atividade ao 

se propor estudar a relação entre saúde mental e trabalho. Enfatiza o vivido pelos trabalhadores 

no trabalhar e dinâmica que se estabelece entre sujeito e situação de trabalho, ao operarem, 

por vezes, com lógicas distintas. A disciplina destina seu interesse também às condições e 

estratégias dos trabalhadores para evitar as descompensações psicopatológicas ainda que 

vivenciando situações de constrangimentos no trabalho e destaca o papel central do trabalho 
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na vida adulta dos sujeitos, influenciando inclusive no tempo de não-trabalho (Heloani & 

Lancman, 2004; Molinier, 2013). 

O trabalho ocupa um papel central na construção e manutenção de saúde dos adultos, a 

partir das contribuições que traz no âmbito macroestrutural (subsistência, enraizamento social 

e movimentação da economia); e microestrutural (no desenvolvimento da inteligência, 

subjetividade e identidade das pessoas) (Barros, 2015; Dejours, 2012; Heloani & Lancman, 

2004; Lancman et al, 2013; Molinier, 2013; Nusshold, 2015). 

Se as condições e ambiente de trabalho (aspectos mensuráveis como ruído, 

iluminamento, vibração, temperatura) apresentam relação direta com o adoecimento físico, do 

corpo; no âmbito da saúde mental, é a organização do trabalho que se apresenta com maior 

destaque (Dejours, 2011; 2019). Esse papel significativo da organização do trabalho é, 

inclusive, evidenciado por perspectivas teóricas distintas, dada sua relevância na discussão 

(Barros, 2015; Dejours, 2004a; 2012; 2019; Nusshold, 2015; 2019; Maeno, 2020; Paparelli, 

2020; Seligmann-Silva, 2016; 2018; Sznelwar e Marx, 2018). 

A organização do trabalho é definida para a disciplina como a divisão técnica do 

trabalho (conteúdo do trabalho - o que se faz, quem faz e como faz) e a divisão social e 

hierárquica do trabalho (distribuição de poder, conjunto de normas, avaliação do trabalho etc) 

(Barros, 2015; Dejours, 2004a, 2004b). Dejours (2012) propõe ainda uma definição bastante 

particular de trabalho, a saber: 

Trabalhar é vencer, preencher o hiato entre o prescrito e o efetivo. Ora, 
o que se deve colocar em ação para vencer este hiato não pode ser 
previsto de antemão. O caminho a ser percorrido entre o prescrito e o 
efetivo deve ser a cada momento inventado ou descoberto pelo sujeito 
que trabalha. Assim, para o clínico, o trabalho define-se como o que o 
sujeito deve acrescentar às prescrições para poder alcançar os objetivos 
para os quais foi designado; ou ainda, o que o trabalhador deve 
acrescentar de si para fazer frente ao que não dá certo quando ele se 
atém escrupulosamente à execução das prescrições (Dejours, 2012, 
p.25). 

 

Apesar de dialogar com a ergonomia da atividade que traz a diferenciação entre trabalho 

prescrito e trabalho realizado/efetivo (Guerin et al, 2001), o termo real do trabalho, que é 

largamente utilizado por Dejours se refere ao imprevisível, inesperado, que submete o sujeito 

ao sentimento de impotência, raiva e/ou decepção. É a partir da confrontação com esse real, 

que foge de seu domínio, que o trabalhador pode desenvolver a capacidade de não apenas 

fracassar, mas conseguir responder a isso (Dejours, 2012; Nusshold, 2015).  
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Trabalhar não diz respeito apenas aos enfrentamentos do real do trabalho, em uma 

experiência singular, mas também diz respeito às relações sociais, é “engajar sua subjetividade 

em um mundo hierarquizado, ordenado e repleto de constrangimentos, ainda perpassado pela 

luta de dominação” (Dejours, 2012). 

São nas situações de sofrimento no trabalho que os sujeitos têm a possibilidade de 

desenvolver suas habilidades e o destino dado a esse sofrimento será de acordo com as 

condições internas e externas disponíveis para tal. Ou seja, os recursos individuais disponíveis, 

a relação com o coletivo e o modo como o trabalho está organizado irá possibilitar a 

transformação desse sofrimento em patológico ou criativo (Barros, 2015; Dejours, 2012). 

É importante destacar que ao longo dos anos, essa organização do trabalho vem se 

modificando. Com acentuada aplicação de avaliação individual de desempenho, avaliação 

quantitativa e objetiva do trabalho, exigência de qualidade total do trabalho, assim como novas 

formas de contratação, como excesso de terceirização e flexibilização (Dejours, 2012; 2019), 

novas formas de gestão que se sobrepõem ao trabalho; a ausência de reconhecimento pela 

chefia, clientes e pares de trabalho; e a busca constante por certificações (inclusive certificações 

sobre a qualidade das empresas em relação à saúde dos trabalhadores), comprometem o 

trabalho e o trabalhar, impactam na saúde dos sujeitos, podendo gerar sofrimento patológico e 

até o extremo do sofrimento mental como suicídio (Dejours e Bègue, 2010; Dejours, 2019).  

Entretanto, “não é o trabalho que causa sofrimento, este é antecedente ao trabalho na 

experiência humana. Mas o sofrimento pode transformar-se em prazer graças ao trabalho” 

(Molinier, 2013). Barros (2015), com base em outros autores que também discutem a questão 

(Dejours, 1997, 2004a, 2004b; Lancman e Uchida, 2003; Molinier, 2013) sintetiza a relação 

destacada pela PDT entre sofrimento e processo criativo: 

o sofrimento, inerente à condição do ser humano, tem prioritariamente, 
dois destinos: a criação ou a patologia. Nem sempre se torna patológico 
porque os sujeitos conseguem se proteger e se defender, utilizando 
mecanismos individuais ou estratégias coletivas. A patologia surge 
quando se rompe o equilíbrio e o sofrimento não é mais contornável. 
Em outros termos, ela surge quando o trabalhador utilizou todos os seus 
recursos intelectuais e psico-afetivos para lidar com as atividades e 
demandas impostas pela organização e percebe que nada pode fazer 
para se adaptar e/ou transformar o trabalho (Barros, 2015, p44). 

 

Esse processo de transformação em sofrimento patológico - favorecer o 

desenvolvimento de descompensações psicopatológicas - ou criativo - contribuir para o 

fortalecimento e manutenção da saúde mental - poderá ser impedido ou facilitado, para um ou 

para outro, de acordo com as condições impostas pela organização do trabalho. Nesse processo 
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de confronto com situações de desafios, os trabalhadores desenvolvem estratégias defensivas 

para suportá-las, por meio de mecanismos individuais ou estratégias coletivas de defesa 

(Barros, 2015; Dejours, 2012; Nusshold, 2019). 

Sobretudo as estratégias coletivas de defesa apresentam papel de destaque no trabalho 

no enfrentamento contra o adoecimento. Para Dejours (2019), ´´um coletivo de trabalho com 

gente que se estima entre si, que é solidária, já supõe uma ação de prevenção``. Ou seja, as 

bases de ações preventivas no âmbito do trabalho se iniciam na reconstrução/construção e 

fortalecimento dos vínculos de solidariedade entre os trabalhadores. Esse cenário é 

caracterizado pela presença de coordenação e cooperação, baseada na confiança entre os 

trabalhadores desse coletivo. 

A cooperação diz respeito à vontade dos trabalhadores em trabalharem e superarem 

juntos as questões que a organização do trabalho impõe. Nesse sentido remete à liberdade e 

decisão do trabalhador individualmente e a formação da vontade coletiva, não sendo passível, 

portanto, de prescrição. Essa cooperação por sua vez, não é possível sem a presença de 

confiança entre esses pares de trabalho, outro elemento que também não pode ser prescrito. Ao 

renunciar, ´´abrir mão`` de parte da sua subjetividade como contribuição para o viver junto em 

um coletivo de trabalho, espera-se que haja um retorno, uma retribuição, um reconhecimento 

(Dejours, 2011; 2012). 

O reconhecimento é conquistado a partir do julgamento do trabalho realizado, portanto, 

sobre o fazer e não sobre o ser, apesar de seu ganho também ser posteriormente registrado no 

âmbito individual em relação à construção de identidade e realização de si no trabalho (Dejours, 

2004a). Esse julgamento do trabalho pode ser de utilidade, concedido por chefias, clientes e 

diz respeito à utilidade técnica, social e econômica do trabalho; e de beleza, que se dá a partir 

de uma avaliação estética entre pares que vivenciam as mesmas regras do ofício (Dejours, 

2004a; Lancman et al, 2013; Molinier, 2013). 

´´O reconhecimento pode transformar o sofrimento em prazer`` (Dejours, 2012) e para 

intervir sobre as causas do sofrimento mental dos trabalhadores, é necessário o envolvimento 

de todos os atores deste contexto e considerar que as bases teóricas e práticas escolhidas irão 

determinar o destino que será dado a esse sofrimento, por determinarem a perspectiva de 

análise (Dejours, 2019; Nusshold, 2019).  
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Ressalta-se que a possibilidade de reconhecimento no trabalho, somadas a existência 

de espaços de livre circulação da palavra, de deliberação coletiva e da construção das regras do 

fazer, do ponto de vista organizacional, favorecem a construção da confiança e, 

consequentemente, da cooperação e solidariedade no trabalho.  

Sendo assim, a perspectiva da disciplina se sobressai ao estudar as potencialidades e 

efeitos positivos do trabalho na saúde dos sujeitos, no âmbito individual e coletivo, 

possibilitando a discussão sobre novas formas de intervenção, tendo como norteador a noção 

de sofrimento criativo, do prazer no trabalho e da construção e manutenção da saúde mental no 

e pelo trabalho e não apenas a noção de sofrimento patológico (Barros, 2015; Dejours, 2004a; 

Lancman et al, 2013). 

 

1.3.3 Por uma nova forma de pensar a saúde mental e sua relação com o trabalho 

 

Diante do exposto, evidenciamos a importância de discussão e questionamento das 

atuais ações e programas desenvolvidos nas empresas que se apresentam limitados para abordar 

a interface saúde mental e trabalho, sobretudo por entender a saúde mental a partir de uma 

perspectiva muito mais do adoecimento e por não considerar o trabalho como elemento central 

quando se discute a saúde dos trabalhadores. 

Os riscos psicossociais são analisados a partir da identificação prévia, ou seja, sua 

existência antecede a presença do profissional na situação de trabalho, fato que impõe à 

intervenção as mesmas premissas para quaisquer situações, sem considerar a singularidade de 

cada contexto (Nusshold, 2019). Esta abordagem, que tem sido apresentada pelos modelos de 

gestão em SST torna reduzida a compreensão de fenômenos tão complexos como os 

relacionados aos aspectos psicossociais, além de negligenciar questões do âmbito coletivo 

como as relações de confiança, respeito, solidariedade e as estratégias coletivas para fazer 

frente aos constrangimentos vivenciados no trabalho (Dejours, 2019; Nusshold, 2015; Pereira 

et al, 2020). 

A complexidade do tema, a falta de consenso em assuntos relacionados à saúde mental 

e trabalho, entre outros aspectos, dificultam a fundamentação para políticas de prevenção de 

adoecimentos, promoção e atenção a saúde dos trabalhadores (Bendassolli e Soboll, 2011; 
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Dejours, 2019; Leka et al, 2015; Nusshold, 2015; Pereira et al, 2020; Seligmann, 2016; 

Schuller, 2020). Essa dificuldade é discutida entre profissionais que também se pautam no 

arcabouço legal para realizar seu trabalho, como os auditores fiscais do trabalho e agentes de 

vigilância em saúde do trabalhador, por exemplo (Baruki, 2017; Takahashi et al, 2015). Baruki 

(2017) aponta a insuficiência do regime jurídico na temática, sobretudo em relação a ações 

preventivas dos riscos psicossociais no trabalho, aspecto que fragiliza os processos 

fiscalizatórios. 

A falta de respaldo na legislação da área também é identificada em outros 132 países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, como ilustrado por estudo sobre a obrigatoriedade na 

avaliação e prevenção dos riscos psicossociais (Chirico et al, 2019). Neste estudo, notou-se que 

64% dos países analisados a partir do banco de dados da OIT não apresentavam a 

obrigatoriedade na avaliação e prevenção dos riscos psicossociais no trabalho. O que expõe a 

necessidade de aperfeiçoamento no âmbito da legislação que possa potencializar e respaldar 

ações dessa natureza (Chirico et al, 2019; Pereira, 2019; Robertson et al, 2020). 

Tais questões alertam para a importância de abordagem mais adequada para os aspectos 

psicossociais e seus fatores para fomentar melhores ações, e também para melhorias na 

organização de trabalho dos profissionais envolvidos (Oakman et al, 2019). 

Para a OIT, o investimento na área de saúde e segurança no trabalho pode ser 

fundamental para conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável. Além de auxiliar a 

alcançar um crescimento econômico sustentável, aliado com trabalho decente, conforme 

previsto na meta 8.8 da Agenda 203022: “Proteger os direitos trabalhistas e promover 

ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores (...)” (ILO, 2019). 

Segundo revisão sistemática sobre estudos que fazem a relação entre avaliação 

econômica e intervenções em saúde mental com foco no trabalho, apesar dos resultados 

escassos da revisão, foi evidenciado que tais resultados corroboram com o apontado pela OIT 

(Gaillard et al, 2020). Os autores da revisão destacam que as intervenções com foco no trabalho 

apresentam relação custo-benefício satisfatória, com retorno financeiro positivo após curtos 

períodos (menores de um ano, por exemplo), com destaque para as ações de retorno ao trabalho.  

 
22 Plano de ação composto por 17 objetivos e 169 metas globais, estabelecidas pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, com objetivo de desenvolvimento sustentável do planeta. 
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Nesse sentido, evidencia-se o papel determinante das instituições nessa missão, 

fornecendo condições para o desenvolvimento do trabalho dos profissionais de saúde e 

segurança no trabalho. A Organização Internacional dos Profissionais de Segurança e Saúde - 

INSHPO (2017), faz uma relação quanto ao grau de maturidade da instituição em que esses 

profissionais atuam e os impedimentos e possibilidades de atuação dos profissionais. Feita a 

partir de seu grau de entendimento sobre determinadas questões como demonstrado na figura 

abaixo traduzido do documento: 

Figura 2 - Prática de profissionais de Saúde e Segurança no Trabalho e Maturidade 

Institucional23 

 
 

Fonte: Traduzido e adaptado de INSHPO, 2017. 

 

Entretanto, mesmo que a perspectiva da prevenção seja adotada, ainda seriam ações e 

programas norteados pela doença. Para pensar o cuidado em saúde mental dos trabalhadores 

dentro do cenário apresentado é necessário abordar o tema a partir de uma perspectiva teórico-

 
23 O termo practitioner e professional, no Brasil, corresponde ao técnico e profissional de curso superior, 
respectivamente. 
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metodológica que contemple a natureza da questão e tenha como norteador a produção de saúde 

pela via do trabalho.  
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2 AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS COMO CENÁRIO DE INTERESSE DA 
INVESTIGAÇÃO  

 
As Instituições Financeiras pertencem ao Sistema Financeiro Nacional - SFN, que 

reúne instituições públicas e privadas com objetivo de “regulamentar, fiscalizar e executar 

operações necessárias à circulação da moeda e do crédito na economia” do país. Apresenta 

divisão em dois subsistemas: o normativo e o operativo (Febraban, 2018). 

O subsistema normativo é composto por instituições que determinam regras e diretrizes 

de funcionamento do SFN, além de definir parâmetros para a intermediação financeira e 

fiscalizar/supervisionar instituições operativas, sendo composto por: o Conselho Monetário 

Nacional (CMN), o Banco Central do Brasil (BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e as Instituições Especiais (Banco do Brasil, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES e Caixa Econômica Federal). 

Já o subsistema operativo é responsável pela intermediação financeira em si, além de 

operacionalizar a transferência de recursos entre fornecedores de fundos e os tomadores de 

recursos, sendo composta por instituições bancárias e não bancárias, pelo Sistema Brasileiro 

de Poupança e Empréstimo (SBPE), além das instituições não financeiras e auxiliares 

(Febraban, 2018), conforme sistematizado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Composição e Segmentos do Sistema Financeiro Nacional.
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Fonte: Banco Central do Brasil, 2019. 

Dentro da estrutura proposta pelo Banco Central do Brasil, destacamos para este estudo 

as que compõem o subsistema operativo, sobretudo Bancos e Caixas Econômicas, Seguradoras 

e Resseguradores (destacadas na Figura 1), que compõem a seção K (Atividades Financeiras, 

de Seguros e Serviços Relacionados, apresentada no quadro 3) da Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas - CNAE. Segundo a Comissão Nacional de Classificação - CONCLA 

(2019), essa seção compreende: 

[..] as unidades voltadas primordialmente à realização de transações 
financeiras, isto é, transações envolvendo a criação, liquidação e troca 
de propriedade de ativos financeiros. Também compreende as 
atividades de seguros, capitalização, resseguros, previdência 
complementar, planos de saúde e as atividades de serviços de apoio às 
transações financeiras e às atividades de seguros. O Banco Central, 
como autoridade monetária do país, também está enquadrado nesta 
seção. 

  

Quadro 3 - Composição da seção K do CNAE

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora. 
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No setor bancário, a reestruturação do trabalho iniciada na década de 1980 e de modo 

mais específico no setor bancário a partir de 1995, trouxe transformações significativas para as 

atividades deste setor como: terceirização, fusões, incorporações, privatizações (Bruno, 2011; 

Segnini, 1999). 

Esse processo de reestruturação impactou diretamente na organização do trabalho 

bancário desencadeando crescente desemprego; precarização do trabalho; intensificação do 

trabalho; avaliações individuais de desempenho, intensificação do trabalho e a discussão sobre 

a inserção da mentira como prescrição de um trabalho que se tornou realidade: a venda de 

produtos e serviços do banco para cumprimento de metas (Bruno, 2011; Maeno, 2020; Segnini, 

1999; Sznelwar, 2011).  

Tais questões caracterizam uma organização do trabalho que favorece o trabalho 

individualizado e o isolamento, ainda mais acentuado pelo contexto descrito, rompendo com a 

possibilidade da presença de solidariedade entre os trabalhadores (Paparelli et al, 2020).  Além 

de favorecer o maior isolamento, aspectos como as avaliações e metas individuais, por 

exemplo, potencializam a competitividade entre pares e colocam em risco o desenvolvimento 

profissional e a construção de saúde no contexto de trabalho e através dele (Bruno, 2011; 

Sznelwar e Uchida, 2011). 

Esse trabalho mais individualizado, com a falsa ideia de ser mais flexível e autônomo, 

esconde um paradoxo nos números do setor bancário: se por um lado os lucros e tipos de 

produtos e serviços apresentam movimento crescente, o número de bancários e de agências se 

apresenta em declínio (Bruno, 2011; Paparelli et al, 2020). Outro número que apresenta 

significativo crescimento é em relação aos afastamentos previdenciários, sobretudo os 

relacionados aos transtornos mentais, que de 2009 a 2017, tiveram crescimento de cerca de 

61,5%, números que podem ser ainda maiores, visto a realidade de subnotificações de 

adoecimentos da esfera mental e sua difícil constatação (Wrolli, 2019). 

O Boletim Quadrimestral da Previdência Social sobre Benefícios por Incapacidade de 

2017, edição temática sobre Adoecimento Mental e Trabalho, cita as atividades com maior 

prevalência de afastamentos, conforme destacado na tabela 1. Em muitas delas, um elemento 

que pode ser considerado transversal ganha destaque: a exigência de contato direto com 

pacientes/clientes, acrescida de exposição a possíveis situações de violência e cultura de metas 

inatingíveis, presentes em boa parte das atividades de serviço como atendimento hospitalar, 

correios, teleatendimentos, bancos múltiplos (Brasil, 2017). 
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Tabela 1 - Distribuição de Frequência, Duração e Despesa associadas à Concessão de Auxílio-

Doença Acidentário (B91) ao Segurado Empregado motivada por Transtornos Mentais e 

Comportamentais (Capítulo V da CID 10) entre 2012 e 2016 por Classe da CNAE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) – 20 Classes Associadas às Maiores 

Frequências: 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2017). 
 

O cenário de digitalização dos serviços dos bancos e migração dos atendimentos 

tradicionais em agências bancárias para os canais digitais (internet e mobile banking) - que já 

se apresentava em franca expansão - foi acentuado no início de 2020 com a pandemia de 

COVID-19 (Conceição et al, 2020; DIEESE, 2021; Maeno, 2020). 

 O contexto pandêmico demandou o afastamento do local de trabalho de cerca de 230 

mil empregados só no referido setor, o que corresponde a aproximadamente 51% do 

contingente de seus trabalhadores. Com isso, estima-se uma economia de cerca de 760 milhões 

de reais para os cinco maiores bancos do Brasil, em decorrência da diminuição de despesas 

administrativas, gastos com imóveis e manutenção de agências, além da extinção de 12.874 
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postos de trabalho (entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020), mesmo com acordo que não 

haveria dispensas24 (Conceição et al, 2020; DIEESE, 2021). 

 Apesar do cenário social e econômico atípico e da redução de trabalhadores, os bancos 

apresentaram aumento da demanda de trabalho nesse período. Nos bancos privados houve 

aumento nas atividades via internet, mobile e crescimento também no número de novos clientes 

digitais. Nos bancos públicos o aumento foi relacionado também ao pagamento do Auxílio 

Emergencial para mais de 60 milhões de brasileiros, realizado pela Caixa Econômica Federal 

(DIEESE, 2021). 

Segundo documentos da OIT (2016; 2020)25, a “má gestão dos recursos humanos; má 

organização do trabalho, incluindo a ausência de regras e responsabilidades claras; 

atribuição inadequada de tarefas; objetivos de produção irrealistas; má comunicação e 

relações de trabalho; e práticas discriminatórias” também podem potencializar o risco de 

casos de violência e assédio no trabalho.  

Tendo em vista os dados apresentados até este momento, torna-se relevante 

compreender as ações e programas existentes, no âmbito das instituições financeiras, no que se 

refere ao cuidado à saúde mental dos trabalhadores e o lugar conferido ao trabalho na 

determinação do processo saúde-doença mental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Em 2021 o Banco do Brasil também apresentou um plano que chamou de readequação institucional 
(fechamento de 361 unidades) e o plano de demissão voluntária, visando o desligamento de 5.533 trabalhadores. 
25 Os documentos referem-se aos trabalhos formais e informais na modalidade digital. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Conhecer e traçar um panorama de como as instituições financeiras compreendem e 

consideram a relação entre saúde mental e trabalho no desenvolvimento de ações e/ou 

programas no âmbito da saúde e segurança, a partir do relato/perspectiva de profissionais que 

atuam nestas áreas. 

 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

● Conhecer e analisar as ações e/ou programas oferecidos pelas Instituições financeiras, 

cujo foco seja o cuidado à saúde mental dos trabalhadores; 

● Identificar, nas ações e/ou programas oferecidos, se e como o trabalho, enquanto 

determinante dos processos saúde-doença mental, é contemplado;   

● Conhecer as perspectivas dos profissionais de saúde e segurança no trabalho sobre quais 

seriam as condições adequadas/necessárias para o desenvolvimento de ações 

preventivas de agravos e de promoção da saúde mental nas Instituições Financeiras. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 Desenho da Pesquisa 

Trata-se de pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, tendo em vista a tentativa 

de aproximar-se do cenário escolhido e construir uma visão geral do tema em questão (Gil, 

2019; Flick, 2013; Yin, 2016). Objetivou traçar um panorama sobre como as instituições 

financeiras compreendem e consideram a relação entre saúde mental e trabalho no 

desenvolvimento de ações e/ou programas no âmbito da saúde e segurança, a partir do 

relato/perspectiva de profissionais que atuam nestas áreas. Adotou-se a entrevista 

semiestruturada (Flick, 2013) enquanto procedimento para coleta de dados. Foram realizadas 

entre novembro de 2018 e junho de 2020. Para acessar os profissionais entrevistados, foi 

utilizada a técnica chamada de ́ ́bola de neve`` (Biernacki e Waldorf, 1981; Vinuto, 2014). Por 

fim, todas elas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo temática (Bardin, 

1977; 2016). 

Os procedimentos metodológicos de coleta e análise dos dados serão melhor descritos 

nos tópicos a seguir. 

 

Quadro 4 - Síntese do Desenho da Pesquisa 

Tipo de 
Pesquisa Abordagem Coleta de Dados Análise de 

Dados 

Exploratória Qualitativa 

Procedimento: Entrevista 
semiestruturada 

(Profissionais de Saúde e Segurança 
do Trabalho) Análise de 

Conteúdo 
Temática Técnica facilitadora do acesso à 

população: “bola de neve” 
(Informantes-chave: Professores e 

Pesquisadores)  
Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

4.2 Procedimentos adotados para coleta de dados 

 
 Compreende-se que para aplicação de uma determinada técnica, é necessário um 

procedimento anterior, que leve a sua escolha. Entretanto, como a técnica utilizada foi de 
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acesso à população desejada, para depois serem coletados os dados por meio das entrevistas, 

escolheu-se também por essa ordem de apresentação nos tópicos a seguir. 

 

4.2.1 Técnica facilitadora do acesso à população: Bola de Neve 
Para acessar os profissionais de saúde e segurança inseridos em instituições financeiras, 

foi utilizada a técnica “bola de neve” (snowball sampling). Essa técnica, cujo objetivo é o de 

acessar temas sensíveis, grupos específicos e de difícil acesso26, apresenta fins exploratórios, 

caracteriza-se por ser não probabilística, é formada a partir de cadeias de referência e se finda 

a partir do momento de saturação e repetição das informações (Biernacki e Waldorf, 1981; 

Vinuto, 2014). A técnica pressupõe que a seleção da população a ser estudada aconteça por 

meio de análise de documentos e/ou identificação de informantes-chaves, nomeados como 

“sementes”, que irão indicar os possíveis participantes (Vinuto, 2014).  

A escolha por contatar informantes chaves ou “sementes” se deu em consonância com 

o intuito do estudo, que foi o de compreender o tema em questão a partir da perspectiva e do 

contexto de quem trabalha e se depara, em seu cotidiano profissional, com o tema da saúde 

mental, e não apenas a partir de dados e informações geradas pelas próprias instituições em 

documentos públicos, como relatórios anuais e/ou demais documentos de acesso livre.  

Ressalta-se também que esta investigação não teve o objetivo de vincular a fala dos 

entrevistados às suas instituições como representantes diretos destas, mas sim, conhecer o 

panorama deste cenário, a partir da vivência/experiências de tais profissionais. 

Os informantes-chaves/sementes identificados foram professores responsáveis pelo 

Programa de Residência Médica em Medicina do Trabalho e da Especialização em Medicina 

do Trabalho, ambos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP e os 

pesquisadores da Fundação Jorge Duprat e Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - 

Fundacentro: coordenador do Programa de Pós-Graduação “Trabalho, Saúde e Ambiente” e a 

coordenadora do Grupo Temático “Organização do Trabalho e Adoecimento”, cargos 

ocupados no momento da coleta dos dados. Tais escolhas foram realizadas em virtude do 

prestígio das instituições e respectivos cursos em âmbito nacional, bem como pelo fato de terem 

 
26 Considerou-se os profissionais de Instituições Financeiras de difícil acesso, sobretudo em relação ao tema 
estudado, tendo em vista os altos índices de adoecimento no ramo e, consequentemente, de processos trabalhistas. 
Assim como pela necessidade de sigilo de dados de saúde e segurança, prezada nas instituições no geral, com 
destaque para as privadas.  
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suas sedes localizadas na cidade onde residem as pesquisadoras responsáveis pelo  estudo: São 

Paulo - SP.  

Além disso, os informantes-chaves também realizaram indicações de outros possíveis 

informantes-chaves. Ao todo foi realizado contato com nove sementes em potencial (cinco 

médicos do trabalho; um químico; duas psicólogas; e um médico do trabalho e psiquiatra): 

apenas dois não responderam27. 

Após auxílio dos sementes, iniciaram-se os contatos com os sujeitos indicados e após 

cada entrevista, solicitou-se que este indicasse outro participante com as mesmas características 

desejadas, a partir de sua própria rede de contato pessoal/profissional e assim sucessivamente. 

Os critérios de inclusão dos indicados para entrevista foram28: 

I – Exercer função na área técnica relacionada à Saúde e Segurança no Trabalho em Instituição 

Financeira com mais de 501 funcionários; 

II) – Experiência na área técnica em Saúde e Segurança de Instituições Financeiras por pelo 

menos um ano; 

III) – Não estar em período de férias durante a coleta de dados do estudo; 

IV) – Trabalhar na cidade de São Paulo; 

V) – Concordar em participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice B). 

 

4.2.2 Entrevistas com profissionais de Saúde e Segurança no Trabalho 
 

O procedimento metodológico adotado para coleta dos dados foi a entrevista 

semiestruturada, por entender que alia a possibilidade de acesso às perspectivas individuais, 

mas também é capaz de auxiliar na compreensão de experiências de pessoas em situações e 

contextos semelhantes (Flick, 2013). O objetivo deste tipo de entrevista é que seja criado um 

espaço de diálogo entre o pesquisador e o participante, sendo utilizadas perguntas norteadoras 

para dar início a esse processo. Essa característica também faz com que a entrevista possa não 

ter uma linearidade com relação a sequência exata prevista para a realização das perguntas e, 

caso as respostas não sejam consideradas suficientes, o pesquisador pode instigar o entrevistado 

a aprofundá-las. Outro ponto de destaque são as perguntas que, em geral, são mais flexíveis e 

 
27 Um com formação em psicologia e histórico de trabalho em grupo com a população bancária e outro com 
formação em medicina do trabalho, com tese sobre transtornos mentais e trabalhadores. 
28 O critério para indicação de outros informantes-chave/sementes foi a partir da experiência do profissional 
citado, conforme conversa realizada com o informante-chave/semente contribuinte. 
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gerais, fazendo com que o entrevistado seja estimulado a refletir sobre o tema, sobretudo em 

pesquisas de caráter exploratório (Flick, 2013; Gil, 2019). 

Neste estudo, o contato inicial com os indicados foi feito por mensagem de email ou 

telefone (conforme tipo de contato fornecido pelo informante-chave), com apresentação da 

proposta da pesquisa e convite para participação no estudo. No total foram realizados 19 

contatos, conforme indicação dos informantes-chave/sementes. Um sujeito se recusou a 

participar do estudo; outro, apesar de apresentar disponibilidade e interesse em participar, não 

respondia aos critérios de inclusão; o terceiro, apesar de aceitar em um primeiro momento, 

desistiu no dia marcado e não retornou contato; oito pessoas nunca responderam ao contato 

inicial e oito foram efetivamente entrevistadas.   

As entrevistas foram realizadas prioritariamente entre novembro de 2018 e janeiro de 

2019; a última foi realizada em junho de 2020. Para nortear a realização das entrevistas, foi 

utilizado um roteiro (Apêndice A). O local para realização da entrevista foi indicado por cada 

um dos entrevistados. Neste estudo, ainda que seja considerada a importância de que o 

pesquisador vá ao encontro do sujeito em questão em seu local de origem, potencializando o 

maior conhecimento em detalhes desse sujeito e de sua realidade (Creswell, 2007), destaca-se 

que grande parte dos entrevistados sugeriu que as entrevistas fossem realizadas fora do 

ambiente de trabalho para evitar constrangimentos e inibições.  

Dos oito entrevistados, apenas dois optaram por realizar a entrevista no local de 

trabalho. Uma entrevista foi realizada em ambiente virtual29 por skype, durante o período de 

distanciamento social em decorrência da pandemia de Covid-19 e as demais, em espaços 

públicos (bibliotecas, cafeterias). Todas as entrevistas foram realizadas com a participação 

apenas do entrevistado e da pesquisadora. Mesmo nas realizadas em locais públicos, buscou-

se espaços reservados para que as opiniões expressas pelos entrevistados não fossem inibidas. 

As entrevistas tiveram duração média de uma hora cada e foram compostas por dois 

momentos. O primeiro, foi destinado à apresentação da pesquisadora, da pesquisa, explicação 

de aspectos éticos relacionados à confidencialidade e a assinatura do TCLE, assim como 

resposta a eventuais dúvidas. Já o segundo, foi destinado à realização da entrevista em si, a 

partir da adoção do roteiro norteador. 

Como a preocupação com o anonimato foi frequente entre os participantes, os dados 

obtidos no estudo foram apresentados de modo a preservar todo e qualquer dado de 

 
29 A entrevista foi realizada com vídeo e seu áudio foi gravado e transcrito da mesma forma que as entrevistas 
presenciais. Em relação ao TCLE, foi assinado, escaneado e enviado para a autora. 
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identificação, seja pessoal ou profissional. Portanto, a identificação das falas dos entrevistados, 

foi feita a partir da categoria profissional, para que o leitor pudesse relacioná-la às 

características do trabalho descrito pela população em questão30. As entrevistas foram 

numeradas em ordem cronológica, conforme a sequência em que foram realizadas.  

Ressalta-se que, apesar não ter sido pré-determinado contemplar representatividade das 

características secundárias da população entrevistada como sexo, vínculo com instituição 

pública e privada e com os principais bancos de atuação nacional, a amostra também foi 

representativa e contemplou esta diversidade. Sendo assim, elementos que caracterizaram 

critérios de saturação e redundância nas informações, assim com a diversidade do perfil da 

população entrevistada justificou o encerramento do processo de indicação/captação de novos 

participantes tendo em vista o caráter exploratório do estudo (Fontanella et al, 2008; Patias & 

Hohendorff, 2019).  

 

4.3 Procedimentos adotados para análise de dados   

O método de Análise de Conteúdo prevê um conjunto de técnicas, estruturadas em três 

fases e apresenta como desfecho o estabelecimento de categorias a partir do trabalho exaustivo 

de leitura e correlação do conteúdo das experiências e percepções sobre uma determinada 

questão (Bardin, 1977; 2016).  

De forma sintética, podemos definir as três fases citadas pela autora como: 

Pré-análise: organização/sistematização das ideias iniciais, de acordo com o referencial teórico 

estabelecido e determinação de indicadores para interpretar os dados. Fase na qual o material 

transcrito recebe a primeira leitura geral, denominada pela autora como leitura flutuante; 

Exploração do material: recorte do texto em unidades de registros que darão origem às 

primeiras categorias, agrupadas de acordo com temas semelhantes, dando origem à outras 

categorias intermediárias e finais, que possibilitam as inferências; Tratamento dos resultados, 

Inferência31 e Interpretação: inferência e interpretação dos dados coletados, a partir do 

referencial teórico. 

 
30 Por meio de busca em sites profissionais e acadêmicos, com o cruzamento de informações seria possível 
identificar alguns dos participantes. Sobretudo por ser um estudo realizado em uma única cidade e ser um ramo 
de atividade e área de atuação formado por um grupo restrito de profissionais. 
31 “O analista tira partido do tratamento das mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) 
conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo” (Bardin, 1977). 
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Ressalta-se que, neste estudo, após os áudios das entrevistas serem transcritos32 na 

íntegra pela própria autora, foram realizadas inúmeras leituras do material em diferentes 

momentos da presente dissertação. Trabalhar com as transcrições simultaneamente ao período 

de realização das entrevistas, por exemplo, auxiliou no aprimoramento do roteiro utilizado e 

na possibilidade de aprofundamento ainda maior nas subsequentes. 

No que se refere à organização das categorias de análise, ela pode ser feita de diferentes 

formas, de acordo com seu objetivo:  sintática (verbos, adjetivos), léxica (análise dos 

significantes), temática (análise semântica/dos significados) (Bardin, 1977). No presente 

estudo, a análise das entrevistas aconteceu pelo critério semântico, a partir da convergência 

entre dois aspectos: temática do estudo e os conteúdos mais relevantes manifestados nas falas 

dos participantes, ou seja, a partir da exploração dos elementos das próprias entrevistas (Bardin, 

2016).   

Para Bardin (1977; 2016), o tema é uma unidade de significação que irá nortear a leitura 

do material. Realizar uma análise temática, portanto, é descobrir “núcleos de sentido que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma 

coisa para o objetivo analítico escolhido.”  

Como o material de análise foi composto por entrevistas, realizou-se o processo de 

decifração estrutural, entrevista por entrevista, para compreensão da lógica singular presente 

em cada uma delas, para em seguida acessar a transversalidade temática entre todas as 

diferentes entrevistas e criar categorias (Bardin, 2016). 

Para a etapa de exploração do material, duas sistematizações são importantes: a 

codificação (recorte das unidades e enumeração) e a categorização (composta pela etapa de 

inventário e classificação: isolamento e organização dos elementos do texto, respectivamente). 

As unidades de registro foram extraídas das falas dos participantes e posteriormente agrupadas 

em unidades temáticas cada vez mais abrangentes, de forma sucessiva até que pudessem ser 

categorizadas desenhando assim, a árvore de codificação e transformação dos dados brutos de 

todas as entrevistas em elementos organizados em categorias. Algumas falas foram 

selecionadas para ilustrá-las e apresentadas no capítulo de resultados, com ajustes em relação 

aos vícios de linguagem para facilitar a leitura. 

Apesar da flexibilidade do método e da possibilidade de aplicação das técnicas em 

ordem não cronológica, para Bardin (1977; 2016), é necessário que as categorias cumpram 

 
32 A transcrição total gerou um material de 90 páginas, com espaçamento 1,5 e fonte 12 do tipo Times New 
Roman. 
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critérios que garantam sua qualidade. Tais critérios foram considerados para as categorias 

definidas neste trabalho e apresentam as seguintes características: exclusão mútua (cada 

elemento do texto não pode aparecer em mais de uma categoria); homogeneidade (toda a 

análise é orientada por um mesmo princípio); pertinência (adequação em relação ao material 

escolhido e intenções da investigação); objetividade e fidelidade (independente da quantidade 

de análises realizadas, a codificação deve ser a mesma); e produtividade (produz resultados 

férteis para o estudo) (Bardin, 2016).  

Destaca-se que, tanto a fase de pré-análise quanto a exploração do material foram 

realizadas em parceria entre orientador e orientando: ambos trabalharam no conteúdo das 

transcrições e, ao longo do processo de orientação foram identificadas as categorias de maior 

relevância e pertinência frente ao escopo do estudo. Ressalta-se ainda que as categorias de 

análise foram identificadas e nomeadas a partir de leitura incessante do material obtido em 

campo, das discussões realizadas no processo de orientação e da exploração da literatura 

nacional e internacional sobre o tema.  

A exploração do material realizada por mais de um pesquisador representa também uma 

alternativa encontrada para manejo da subjetividade e melhor interpretação dos dados, evitando 

vieses de uma interpretação única, com propósito de maior validação no processo de análise 

(Bardin, 2016; Morrow, 2005; Patias & Hohendorff, 2019). 

*** 

Os aspectos metodológicos supracitados adotaram como referência os critérios de 

qualidade em pesquisa qualitativa destacados no Consolidated Criteria for Reporting 

Qualitative Research – COREQ e no Standards for Reporting Qualitative Research – SRQR 

(O´Brien et al., 2014; Patias & Hohendorff, 2019; Tong et al., 2007). 

 

4.4 Procedimentos Éticos 

De acordo com a Resolução 466/12 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, o projeto 

de pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice B) foram 

submetidos ao Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas 

– CEP da Faculdade de Medicina da USP – FMUSP e aprovados conforme Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética – CAAE de número 84263718.8.0000.0065 (Anexo A). 

O mesmo comitê tomou conhecimento e aprovou a mudança de orientadora, conforme 

documento CAPPesq - 008/21 (Anexo B). 
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Antes de iniciar todas as entrevistas foram esclarecidas questões relacionadas às etapas 

da pesquisa; ao anonimato dos participantes e suas instituições de vínculo; e à opção de desistir 

em participar a qualquer momento. Ao assinar o TCLE, os participantes ficaram com uma cópia 

do documento com informações para contato com os pesquisadores em caso de quaisquer 

dúvidas. 
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5 RESULTADOS 

Os resultados foram organizados em três grandes eixos. O primeiro, de caráter 

descritivo e não relacionado diretamente aos objetivos do estudo, apresenta uma caracterização 

geral da população entrevistada. Ressalta-se que tal caracterização foi obtida apenas após a 

realização de cada uma das entrevistas. Portanto, compreendeu-se que o perfil da população 

estudada deveria compor os resultados do estudo. O segundo eixo relaciona-se diretamente 

com as categorias oriundas da análise de conteúdo temática. O terceiro e último eixo apresenta 

algumas notas sobre o trabalho na pandemia de COVID-19. Apesar de apresentar a perspectiva 

de uma entrevista apenas (a única realizada no contexto pandêmico), evidencia aspectos 

significativos do trabalho, portanto, foi apresentada junto com os resultados. As interpretações 

e análises mais aprofundadas que dialogam com a totalidade dos objetivos propostos por este 

estudo serão apresentadas no capítulo de discussão. 

 

5.1 Perfil da População Entrevistada 

 

Foram entrevistados oito profissionais da área de Saúde e Segurança no Trabalho, 

contemplando as categorias profissionais de médicos do trabalho, engenheiro de segurança do 

trabalho e técnico de segurança do trabalho33. Dentre eles, três mulheres e cinco homens e em 

relação ao tempo de atuação na área, os entrevistados apresentaram média de 12 anos, com 

mínimo de 8 anos e máximo de 22 anos de experiência. 

 

Tabela 2: Idade e tempo de trabalho em saúde e segurança no trabalho dos entrevistados 

 Idade (anos) Tempo de trabalho na área de SST 
(anos) 

Mínimo 37 8 

Máximo 61 22 

Média 44 12 

 
33 A pesquisa não teve como  recorte o estudo de uma categoria profissional específica e o resultado em relação à 
quantidade de entrevistados por profissão é reflexo das indicações dos participantes, sem interferência da 
pesquisadora. 
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Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados obtidos em entrevistas, 2020. 

 

Dos oito profissionais entrevistados, sete eram de instituições bancárias e apenas um 

atuava em seguradora. Entretanto, mesmo o profissional da seguradora, apresentava em seu 

histórico ocupacional atividades em banco, também como profissional da área de Saúde e 

Segurança no Trabalho.  

Metade dos profissionais entrevistados era de instituições públicas e a outra metade de 

instituições privadas. Os entrevistados pertenciam a seis instituições diferentes, compondo, no 

momento da entrevista, as principais instituições financeiras atuantes no Brasil34. 

No que tange à formação, apesar de não intencional, a maioria dos 

indicados/entrevistados pertencia à categoria médica: seis eram médicos do trabalho, um 

engenheiro de segurança do trabalho e um técnico em segurança do trabalho. Além das 

formações relacionadas à área de Saúde e Segurança no Trabalho (Engenharia de Segurança 

do Trabalho; Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Mestrado na área de Saúde e 

Segurança do Trabalhador e Técnico em Segurança do Trabalho), todos os profissionais 

apresentavam formações complementares (Arte Dramática, Dermatologia, Engenharia 

Elétrica, MBA35 em Projetos, Medicina Legal, Medicina do Tráfego, Nutrologia, 

Psicodinâmica do Trabalho, Psicologia), exceto o profissional em Técnico de Segurança do 

Trabalho, que não referiu nenhum outro curso (técnico, graduação ou pós-graduação). 

Todos os profissionais entrevistados apresentaram experiência profissional em outras 

áreas, com destaque para a categoria médica com outras formações não relacionadas ao campo 

de saúde e segurança no trabalho. A trajetória profissional dos entrevistados também 

apresentou em comum o início na área de SST como consequência da prática e/ou como 

segunda opção de especialização, ou seja, a formação específica foi algo cursado 

posteriormente ao início do exercício profissional. 

 

5.2 Categorias de análise 

 

 

 
34 Os bancos comerciais com os quais os entrevistados apresentavam vínculo no momento da entrevista, fazem 
parte das listas de bancos públicos e privados com resultados mais expressivos em relação à patrimônio e lucro, 
segundo dados de revistas da área; Banco Central do Brasil e do DIEESE. 
35 Master of Business Administration em tradução literal seria relacionado ao mestrado em administração, mas no 
Brasil tem caráter de pós-graduação lato sensu. 
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A codificação do material deu origem às unidades de registro e as categorias temáticas 

organizadas no quadro 5. Para apresentação destas, foram escolhidos trechos das entrevistas 

que pudessem ilustrar o respectivo conteúdo. Cada citação foi identificada com a categoria 

profissional do entrevistado e um número representando a cronologia de realização das 

entrevistas.  

As unidades de registro compõem três grandes categorias, identificadas como: A) 

Saúde e Segurança no Trabalho: Possibilidades e limites de atuação da Área, que versa sobre 

aspectos relacionados à sua estruturação, funcionamento e o desenvolvimento do trabalho dos 

profissionais da área, bem como seus limites e possibilidades de ação nos respectivos locais de 

atuação; a categoria B) Interface entre Saúde/Doença Mental e Trabalho, que apresenta a 

compreensão dos entrevistados sobre essa correlação e as associações imediatas que fizeram, 

assim como de que maneira é identificada e reconhecida (ou não) nas instituições onde atuam; 

e a categoria C) Cuidado em Saúde Mental, que apresenta e caracteriza as ações e programas 

já desenvolvidos, os que pretendem ser colocados em prática e as percepções dos profissionais 

sobre as condições adequadas para que ações preventivas aconteçam nas instituições onde 

atuam. 

 

Quadro 5 - Categorias e unidades de registro 

Categorias Unidades de Registro Temáticas 

A 
Saúde e Segurança no Trabalho: 

possibilidades e limites de 
atuação da Área 

Estruturação e funcionamento da área  

Escopo de atuação 

B Interface Saúde/Doença Mental e 
Trabalho 

Percepções e associações imediatas da relação 
entre saúde/doença mental e trabalho 

Identificação e reconhecimento do adoecimento 
mental relacionado ao trabalho 

C Cuidado em Saúde Mental 

Ações e programas: conhecendo o passado e o 
presente  

Ações e programas: perspectivas  

Condições para o desenvolvimento de ações 
preventivas 

Fonte: Elaborado pelas autoras após análises das entrevistas, 2021. 
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A. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO: POSSIBILIDADES E LIMITES DE 
ATUAÇÃO DA ÁREA   
 

Serão apresentados aspectos relacionados à área de saúde e segurança no trabalho, com 

destaque para a estruturação e funcionamento que determinam a forma como ela se apresenta 

no organograma da instituição, suas atribuições, possibilidades e limites de ação. Apesar de 

não ter como foco as ações e programas desenvolvidos exclusivamente pela área de SST, por 

ser a área de atuação dos entrevistados, o tema apareceu de forma frequente nos relatos. 

 

A.1 Estruturação e funcionamento da área 

 

A área de saúde e segurança no trabalho, em linhas gerais, foi caracterizada a partir do 

funcionamento e estruturação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho - SESMT que, segundo os entrevistados, apresenta interface constante 

com a área de Recursos Humanos - RH. Na Instituição onde atua um dos entrevistados, 

compõe, inclusive, um mesmo departamento.  

Além disso, os entrevistados também destacaram outras áreas, como por exemplo o 

setor jurídico da instituição e outros profissionais que interagem para a realização do trabalho 

em Saúde e Segurança, assim como setores externos à instituição como os sindicatos.  

Em geral, destacaram que o trabalho desenvolvido propõe a resolução de queixas dos 

trabalhadores e cumprimento de tratativas legais como afastamento, exame admissional e lei 

de cotas. 

 

No banco [nome do banco] o SESMT está aderido, como se fosse uma 
coisa só [nome do departamento de gestão de pessoas], que é a gestão 
de pessoas. Então é como se fosse RH e SESMT juntos. [...] Com a 
reorganização do banco em 2016, juntou tudo num local só. Desocupou 
o prédio que a gente tava, entrou outro setor no lugar e a gente ficou no 
mesmo prédio [nome do departamento de gestão de pessoas]. 
(Médico(a) do Trabalho 1) 
 

 
[...] a gente tem muita relação com o RH, né. O RH inteiro, como um 
todo, para discutir licença, para discutir afastamento, para discutir 
admissão, para colocar quem está na cota, quem não está, então é uma 
relação muito direta, jurídico, relações sindicais. Porque o funcionário 
abre queixa através do sindicato; sindicato entra com as relações 



   52 
   
   
 

sindicais para saber o que dá para fazer, é uma relação por grande parte 
do tempo. Fora os funcionários que entram em contato para tirar 
dúvida, para perguntar alguma coisa, para saber o que tá acontecendo. 
Então tem diretamente com a minha própria área e mais com o RH 
como um todo, a gente fala com Deus e o mundo. (Médico(a) do 
Trabalho 4) 

 

Os documentos que norteiam a área e, consequentemente o desenvolvimento do 

trabalho, correspondem às diretrizes do Ministério do Trabalho e Previdência, com destaque 

para as normas regulamentadoras. Além das que determinam a elaboração do Programa de 

Prevenção de Risco Ambiental - PPRA (NR09) e a do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO (NR07), a norma sobre Ergonomia (NR17) e a análise ergonômica do 

trabalho também foram citadas com frequência pelos participantes, como referências que 

embasam a atuação da área. 

 

[...] o foco é primeiro o atendimento à questão legal, a gente trabalha 
muito com a questão compliance, então a gente busca cumprir com os 
atendimentos legais da NR9, na elaboração de PPRA e especialmente 
também a parte de ergonomia que é a NR17, no cumprimento da NR17 
na elaboração de análises ergonômicas do trabalho e outras normas 
correlatas de segurança do trabalhador (Engenheiro(a) de Segurança do 
Trabalho 1) 
 

 
Um dos entrevistados citou também que, apesar de já estar em funcionamento, o 

SESMT ainda não apresentava registro junto à Superintendência Regional do Trabalho - SRT 

(antiga Delegacia Regional do Trabalho). Ainda no que se refere a regulamentação do SESMT, 

outro entrevistado destacou uma ação aberta no Ministério Público para que o banco instituísse 

o serviço, conforme previsto em normativa. 

 

[...] quem executava todas as ações de saúde ocupacional era a 
[empresa de saúde ocupacional terceirizada], só que o Ministério do 
Trabalho não reconhecia a [empresa de saúde ocupacional 
terceirizada] como o SESMT, porque não era uma estrutura física do 
banco, até porque o CNPJ é de uma outra empresa. É como se fosse 
uma empresa terceira. E aí pela lei, pela quantidade de funcionário do 
banco que tinha na época, enfim, eles abriram uma ação no Ministério 
Público e eles tiveram que abrir seleção para o Brasil inteiro para 
médico do trabalho. [...] Aí começou a ter o SESMT, aí que começou 
a ter as questões do trabalho. Já tinha as questões do trabalho, mas eram 
tratadas como questões de saúde normal. Porque não tinha a figura do 
médico do trabalho da empresa. Era só o médico do trabalho de um 
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plano de saúde, de uma empresa terceira qualquer. (Médico(a) do 
Trabalho 1) 
 
É um SESMT, mas na verdade ele não está registrado no Ministério do 
Trabalho, porque eles estão fazendo a burocracia para o registro, mas 
sim, é um SESMT. (Médico(a) do Trabalho 4) 

 
Os entrevistados vinculados aos bancos públicos ressaltaram as interferências das 

políticas externas e internas nos processos de trabalho da instituição e na própria área de saúde 

e segurança no trabalho. Destacaram a mudança de presidente da república e as diretrizes que 

norteiam a atuação profissional. 

 

Então, quando a gente entrou, a gente começou a fazer: protocolo para 
atendimento de emergência, protocolo de ergonomia, protocolo de não 
sei o que [...] em 2014, o banco tinha um raciocínio, aí em 2015 troca 
o presidente, troca toda a rotina do banco, troca alguns fluxos de 
trabalho, você tem que trocar a forma de atendimento ou de ação. [...] 
Então você muda a conduta de ação, aí você fica mais amarrado para 
fazer suas atividades. [...] É tudo questão política, trocou o presidente 
da república, troca o ministro da economia, troca o presidente do banco. 
Troca aqui, troca [nome de outro banco público], troca em Itaipu, troca 
em tudo quanto é lugar. Mas o que acontece, o presidente troca, mas 
ele tem que ser do banco, tem que ser funcionário ativo do banco, tem 
que ser concursado, então vai ser alguém que o ministro da economia 
vai escolher mais adequado, mais o perfil dele. (Médico(a) do Trabalho 
1) 

 
A.2 Escopo de Atuação  
 

Ao descreverem suas atribuições e o trabalho efetivamente realizado no âmbito da 

saúde e segurança no trabalho, os profissionais destacaram a atividade de gestão. Em especial 

pela necessidade de coordenar empresas terceirizadas de saúde ocupacional, que prestam 

atendimento direto aos trabalhadores. Todas as instituições demonstraram possuir esta mesma 

estrutura.  

 

Hoje o que que a gente faz: apaga incêndio e corrige as cagadas da 
[empresa de saúde ocupacional terceirizada]. [...] Então, a gente meio 
que organiza o meio de campo. O que está errado na documentação a 
gente manda voltar para refazer, a gente de uma maneira geral tem que 
dar treinamento, palestra para os funcionários, programa de saúde, 
promoção de saúde, a gente tem que fazer junta médica. (Médico(a) do 
Trabalho 1) 
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Os programas que a gente tem são do banco, mas são terceirizados, né? 
Mesmo o [nome do programa de retorno ao trabalho] que é do banco, 
quem faz é uma empresa terceira e quem atende não somos nós. [...] 
quem coloca isso em prática é o funcionário terceiro. Não é o médico 
do banco. [...] estão todos na gestão e quem está atendendo é terceiro, 
direto. (Médico(a) do Trabalho 4) 
 
Nós não fazemos a parte operacional, porque a parte operacional é feita 
por plano de saúde que no caso é da [nome da empresa de saúde 
ocupacional terceirizada], que tem médicos do trabalho responsáveis 
pelos exames admissionais, periódicos, demissionais. (Médico(a) do 
Trabalho 6) 

 

Esse aspecto da gestão centralizada traz à tona outra percepção também destacada pelos 

profissionais entrevistados que é a sobrecarga de trabalho, em decorrência da possibilidade 

legal de poder ser responsável por diferentes agências no Brasil, além do dimensionamento 

reduzido de equipe mínima permitida para SESMT de banco. A redução da equipe também foi 

relacionada com o enfraquecimento da área de saúde e segurança e do coletivo de trabalho 

envolvido. 

 

E lembrando que é uma empresa nacional, eu cuido dos afastados do 
país todo. [...] são 120 CNPJs [...]. Eu coordeno os PCMSOs de tudo, 
por isso tô com essa cara de morto(a)! (Médico(a) do Trabalho 2) 
 
É todo um escopo do médico do trabalho, só que numa potência muito 
maior, porque o banco é todo pulverizado, né. São várias agências. 
(Médico(a) do Trabalho 1) 
 
[...] diminuiu muito o quadro de funcionários [nome do banco], e essa 
centralização, a meu ver, ela ocorreu pelas questões do Ministério do 
Trabalho. E a centralização favorece essa organização que o Ministério 
do Trabalho pede, pois precisa de um responsável pelo SESMT, tem 
que ter alguém que assine e agora é tudo via sistema. [...] Como 
também o número de profissionais é reduzido, então ela tem um 
profissional aqui de São Paulo, mas ela pode delegar para ir para os 
outros estados. Antes não, eu atendia mais São Paulo, só ficava com 
São Paulo, e agora eu pertenço a uma região da matriz nacional. [...] 
saiu de um SESMT muito forte e decaiu um pouco. E eu tenho 
esperança de que isso volte a fortalecer. Ter mais colegas da área 
segurança do trabalho, ter médico do trabalho. [...] estamos em 3, mas 
já fomos em 9. (Técnico(a) de Segurança do Trabalho 1) 

 
 

Alguns entrevistados trouxeram suas percepções acerca das especificidades da sua 

função, evidenciando seus entendimentos sobre o grau de responsabilidade e de possibilidade 
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de intervenção nos aspectos do trabalho. Com destaque para a categoria médica ao refletirem 

sobre poder ou não realizar orientações quanto às mudanças no trabalho.  

 

Até porque eu falo “eu sou médico(a) do trabalho”, eu não sou um 
psiquiatra, então eu não vou tratar a doença, mas eu preciso entender 
de que forma o ambiente de trabalho pode contribuir para o não 
adoecimento daquela pessoa e até para boa saúde dela. (Médico(a) do 
Trabalho 3) 
 
[...] quando alguém me fala: ́ ´Ah, porque minhas metas são agressivas! 
``, eu digo: querido, as minhas também são! Então assim, eu sou 
médico(a), eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou o core 
business36 da empresa e eu não tenho nada a ver com isso. (Médico(a) 
do Trabalho 4) 

 

[...] eu costumo brincar que eu não sou médico(a) do trabalhador, eu 
sou médico(a) do trabalho, então eu quero saber do trabalho. Como é 
que o trabalho interfere na vida das pessoas, como é que a organização 
do trabalho interfere na vida das pessoas. (Médico(a) do Trabalho 5) 
 

Ao evidenciar seu escopo de atuação, um entrevistado detalha suas próprias metas e 

evidencia aspectos que julga não conseguir modificar no cotidiano do trabalho. Não atribuindo 

à área ou à função a possibilidade de interferir na modificação da dinâmica de trabalho. 

 
Não preciso vender nada lá dentro. Mas tenho que mostrar algumas 
coisas. Por exemplo, a diminuição de afastados é uma meta do RH 
inteiro, todo mundo tem essa meta. Tem que diminuir afastados, lógico 
que sempre vai ter afastados, mas o número não pode ser exorbitante. 
Você tem que ter um controle melhor e tem que ter políticas melhores 
para você não adoecer as pessoas, então, esse é um dos objetivos. Mas 
tem vários. Todo mundo tem meta. Não tem essa! [...] A questão de 
evitar o afastamento é um pouco mais complicada. Porque depende 
muito do dia a dia na agência e aí a gente não consegue interferir muito 
nisso. (Médico(a) do Trabalho 4) 

 
 

Para alguns entrevistados, o desenvolvimento do trabalho na área de saúde e segurança 

no trabalho apresenta algumas limitações e impedimentos institucionais, sendo necessário o 

uso de estratégias de convencimento para que realizem aquilo que julgam adequado técnica e 

eticamente.  

 

 
36 Negócio principal; ramo básico de atividade; parte principal e decisório do negócio. 
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[...] é que a gente não pode chegar para o presidente do banco e falar 
olha só, tá todo mundo assediando. Não dá! O cara não tem essa visão, 
então a gente tem que ir devagarzinho, ir chegando, falando [...] a gente 
faz reunião com o pessoal mais de diretoria e a gente fala, ó se a gente 
não olhar para organização do trabalho, se a gente não olhar para os 
aspectos de saúde mental a gente não vai conseguir melhorar os 
números [...] então, a gente consegue ir devagarzinho e a gente vai 
moldando, mas não é tão simples [...]. Mas é um caminho. (Médico(a) 
do Trabalho 4) 
 
Então, a minha chegada no banco [nome do banco] foi muito mais de 
botar ordem na casa e aí depois de começar a querer fazer alguma coisa 
preventiva que é o momento que a gente está chegando agora, mas com 
muita resistência, muita resistência! [...] Porque quando eu levei para o 
jurídico, falei: ´´Jurídico, eu estou em um problema ético, porque eu 
identifiquei o risco, eu não tenho dúvidas``. Estou desde 2016 e mostrei 
uma quantidade absurda de dados para eles, eu não tenho mais para 
onde fugir, existe um risco de adoecimento mental. Só que a gente não 
é Samarco - Vale37, né? Nós não vamos falar que a barragem está ok! 
Se não, eu vou ficar numa sinuca, porque se der alguma meleca, quem 
vai para cadeia sou eu! Exagerando, etc e tal, não vai matar ninguém 
com uma lama enterrando todo mundo, mas é uma questão. E a resposta 
do jurídico foi ´´se a Samarco e a Vale tivessem identificado e 
assumido o risco lá atrás, teria sido melhor para ele?``, eu falei que teria 
e eles falaram que então eu deveria levar isso para o comitê executivo. 
(Médico(a) do Trabalho 5) 
 

B. INTERFACE SAÚDE/DOENÇA MENTAL E TRABALHO 

 

As percepções e as primeiras associações que os entrevistados fizeram ao refletirem 

sobre a relação entre saúde mental e trabalho, em sua maioria, evidenciaram a doença mental.  

Nesse sentido, surgiram reflexões sobre aspectos internos e externos ao trabalho associados ao 

adoecimento mental em si e aos processos de trabalho relacionados à identificação/rastreio e, 

consequentemente, ao reconhecimento do adoecimento mental pelas instituições financeiras.  

 
37 Empresas Samarco Mineração S.A. e Vale S.A., do ramo da mineração, responsáveis pelo rompimento da 
barragem na Mina Córrego do Feijão, na cidade de Brumadinho - MG em 25 de janeiro de 2019, três anos após 
rompimento da barragem de Fundão, atingindo a cidade de Mariana - MG, em 05 de novembro de 2015. Nos dois 
episódios, as avaliações dos riscos das atividades das barragens foram discutidas e questionadas. 
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B.1 Percepções e associações imediatas da relação entre saúde/doença mental e 

trabalho 

Todos os entrevistados referiram identificar alguma correlação entre saúde mental e 

trabalho, entretanto, as associações imediatas foram diferentes. Seis dos oito entrevistados 

tiveram como foco a perspectiva do adoecimento mental e trouxeram reflexões sobre elementos 

relacionados ao trabalho ou discorreram sobre o problema em si.  

Os que nomearam elementos do trabalho destacaram aspectos como a natureza e o 

conteúdo da atividade realizada. Outros evidenciaram, por exemplo, situações como estresse 

pós-traumático decorrente de assalto em agência bancária e assédio moral. Importante destacar 

que, em alguns discursos, parecem ser tênues as fronteiras entre a perspectiva dos entrevistados, 

independente das instituições de vínculo, e a possibilidade de serem porta-vozes destas mesmas 

instituições onde estão inseridos.   

 

[...] na maioria dos casos que a gente tem afastamentos [por CID F] lá 
na companhia, normalmente estão relacionados a cargos que lidam 
muito com problemas, por exemplo: os operadores. [...] Porque o 
trabalho deles é ouvir reclamação [...] o tempo inteiro. Então, por 
melhor que seja o desempenho do cara, o trabalho dele é sempre ouvir 
reclamação. Porque você resolveu o problema de um, o próximo é outro 
problema, outro problema, outro problema. (Médico(a) do Trabalho 2) 
 
[...] Então boa parte das restrições, a pessoa chega falando “não consigo 
atender, posso fazer qualquer coisa, não consigo olhar para cara do 
cliente”. A pessoa só tem bloqueio de ir para agência nos casos que são 
de assalto e principalmente quando é caso de assalto com sequestro, 
assalto com alguma vítima, estresse pós-traumático, que é o grande 
vilão da saúde mental no banco, porque não é um acidente, são várias 
pessoas acometidas. (Médico(a) do Trabalho 1) 
 
Primeira coisa é o assédio, que a gente sabe que existe! (Médico(a) do 
Trabalho 4) 

 
 

Ainda na perspectiva do adoecimento mental, a figura do gestor apresentou destaque 

na fala de três participantes, sobretudo no aspecto relacional e de hierarquia que sua figura 

evidencia. Em dois dos casos, o gestor apareceu como um dos principais atores no processo de 

adoecimento e, no terceiro, como mais um componente do contexto organizacional.   

 

Porque realmente o problema do banco são os gestores, 
indiscutivelmente. [...] o problema do banco da parte mental é do 
comercial, quer dizer, das áreas de agência e tal e que os piores são os 
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gestores. Que o problema tá ali. A gestão não consegue passar para 
baixo, não consegue filtrar, acaba sobrecarregando o cara e o cara 
adoece. (Médico(a) do Trabalho 4) 
 
[...] É óbvio que tudo que envolve relações humanas e o trabalho 
envolve basicamente relações humanas, o grande fator de risco no caso 
da saúde mental, que a gente chama de fatores organizacionais e 
psicossociais e a gente acaba meio que hierarquizando o que observar 
nesses fatores de risco no trabalho. Por exemplo, uma ordem que a 
pessoa recebe, que o trabalhador recebe, uma ordem que não é clara ou 
é ambígua. Um outro fator, a interrupção frequente do trabalho por 
outras demandas, outro fator, a falta de planejamento, enfim. A falta de 
reconhecimento do próprio trabalho pelos pares e pelo gestor, a questão 
da competitividade muitas vezes estimulada no ambiente de trabalho, 
a questão de metas mal dimensionadas, que acabam sendo intangíveis. 
Então, eu tô citando algumas coisas, no entanto, o que eu percebo que 
muitas vezes as pessoas não compreendem é que o grande fator de risco 
para a saúde mental em um ambiente de trabalho são as pessoas, é o 
outro em uma relação de chefia e são essas pessoas que determinam a 
forma que o trabalho vai ser executado e qual o clima reinante que vai 
ter dentro dessa equipe. (Médico(a) do Trabalho 6) 
 
[...] a culpa não é do gestor! A culpa não é do brasileiro! A culpa não é 
do ser humano! A culpa é do contexto em que ele está inserido. E até 
essa pessoa que está inserida no contexto dele, culpa os pares dele, 
porque o contexto é dado. (Médico(a) do Trabalho 5) 

 

Por fim, dois participantes associaram o trabalho à construção da saúde. Aspectos como 

a indissociabilidade do trabalho e a saúde mental e o papel do trabalho no desenvolvimento 

pessoal, sua importância social, a relação com conceitos como valor, sentido e prazer também 

foram citados. 

 

Eu acho que não dá para separar trabalho e saúde mental. Eu acho que 
o trabalho toma muito tempo, então qualitativamente e 
quantitativamente, é muito determinante na vida das pessoas, o 
trabalho determina muito quem você é na sociedade e quem você é na 
sociedade determina muito o valor que você tem. [...] Então, se eu tenho 
um trabalho que eu vejo que não tem valor, não tem sentido, eu não 
tenho valor e eu não tenho sentido. E aí, eu adoeço. (Médico(a) do 
Trabalho 5) 
 
Então, a gente quando fala de saúde mental e trabalho, a gente pensa 
no trabalho ideal, seria um fator de desenvolvimento pessoal, de 
evolução das pessoas e que o trabalho teria que trazer algum tipo de 
prazer, não dor, para que a pessoa consiga manter seu equilíbrio mental. 
Isso eu falo em termos ideais! (Médico(a) do Trabalho 6) 
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B.2 Identificação e reconhecimento do adoecimento mental 

 

Predominante ao longo das entrevistas, os participantes citaram que as instituições onde 

trabalham desenvolvem estratégias que têm como objetivo a identificação/rastreio/diagnóstico 

de adoecimento mental entre os trabalhadores. Para o melhor entendimento e posterior 

proposição/execução de ações e programas, citaram ferramentas e instrumentos de rastreio de 

sinais e sintomas sugestivos de transtorno mental/comportamental, assim como casos já 

instalados.  

Os instrumentos e ferramentas citadas apresentaram tanto abordagens focadas em 

aspectos individuais quanto em aspectos pontuais do trabalho. No âmbito individual foram 

citadas aplicações do instrumento SQR-20 - Self-Reporting Questionnaire38; ISSL - Inventário 

de Sintomas de Stress para Adultos39 de Lipp; e outras abordagens individuais não 

especificadas para identificação de níveis de estresse. Além disso, citaram o levantamento de 

dados individuais de saúde como atestados, declarações e consultas com psicólogos e 

psiquiatras e das queixas dos trabalhadores no geral. 

 

Qualquer pessoa que vá fazer um periódico no banco, um retorno ao 
trabalho, mudança de função, tem um formulário que a [empresa de 
saúde ocupacional terceirizada] tem, gigante, que a pessoa chega, fica 
15, 20 min respondendo, para depois entrar em consulta e fazer o que 
ele tem que fazer dentro do médico. Esse formulário, ele usa os critérios 
de LIPP para ver se tem estresse, se não tem. Se eles identificam na 
própria [empresa de saúde ocupacional terceirizada] a possibilidade 
de estresse e tal, eles já encaminham, dependendo do grau que 
colocaram lá, eles encaminham para o psicólogo da [empresa de saúde 
ocupacional terceirizada] mesmo, que atende, faz acompanhamento. 
Se o psicólogo achar necessário, encaminha para o psiquiatra e informa 
a gente também. (Médico (a) do Trabalho 1) 

 
 
[...] eu faço um rastreio nos próprios atestados, declarações, consultas 
de psicologia, de psiquiatria, eu trio isso e convoco para ter uma 
conversa e acompanhar. (Médico (a) do Trabalho 2) 
 

 
38 Originalmente composto por 30 questões (20 sobre sintomas psicossomáticos para rastreamento de transtornos 
não-psicóticos, cinco para transtorno por uso de álcool, quatro para transtornos psicóticos, um para convulsões 
tônico-clônica). 
39 Apresenta medição objetiva da sintomatologia do estresse em adultos e jovens acima de 15 anos. É composto 
por 37 itens de natureza somática e 19 psicológicas, com classificações em relação a intensidade e seriedade, 
organizadas de acordo com as três fases do estresse. 
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Já no âmbito do trabalho foram citados estudos relacionados ao ambiente/local de 

trabalho, que mesclam dados assistenciais com ocupacionais e investigações sobre os processos 

de adoecimento. Apenas dois entrevistados citaram estudos relacionados à investigação da 

origem do adoecimento mental, visando ações preventivas.  

 

[...] a gente procura entender o que pode fazer para que [o trabalho] 
não tenha uma influência negativa na pessoa. Mas sim, a gente tenta 
entender como o local de trabalho afeta a vida da pessoa. [...] então 
novas frentes de estudos têm outros indicadores além de atestados e 
afastamentos, isso a gente usa também. Mas a gente está buscando cada 
vez mais aprimorar essa questão de novos indicadores e novas formas 
de estudo do próprio posto de trabalho, não só com dados de 
afastamento e atestado, porque isso já caracteriza a doença.  (Médico 
(a) do Trabalho 3) 

 
[...] faço análise de indicadores e faço estudos para entender onde estão 
os processos de adoecimento para gente poder ser preventivo [...] E 
chegamos em um ponto em que já estamos seguros de alguns 
diagnósticos institucionais que estão muito ligados à cultura do banco 
e ao modelo de negócios do banco e as muitas contradições que isso 
gera e como isso induz ao adoecimento. Tem fatores indutores, tem 
fatores intensificadores, tem coisas positivas também para saúde, mas 
o resultado final hoje é que a instituição que eu trabalho adoece muito 
as pessoas do ponto de vista mental. (Médico (a) do Trabalho 5) 

 

Apesar de citarem dados de adoecimento e afastamento como informações utilizadas 

para diagnósticos situacionais desse cenário, os entrevistados relatam dificuldades 

institucionais para o reconhecimento do adoecimento mental relacionado ao trabalho, ou seja, 

o estabelecimento do nexo causal e abertura de CAT, por exemplo. Além disso, citaram 

estratégias já instituídas pelas áreas de saúde e segurança no trabalho e de recursos humanos 

para conseguir números mais baixos de trabalhadores afastados. 

 

A gente não tem liberdade. A gente só tem liberdade assim: caiu na 
agência e quebrou, aí a gente abre a CAT. E temas quando é CAT por 
assédio ou alguma coisa mais complicada psiquiátrica ou da saúde 
mental, é mais difícil. Então para tudo isso a gente senta, reúne, faz a 
junta médica com o psiquiatra da empresa terceirizada, com o médico 
do funcionário e aí dá as prerrogativas [...] Elabora um relatório e 
manda para a sede e eles devolvem dizendo abre ou não a CAT. 
Quando é alguma coisa palpável, tipo queda, torção, ataque de ser vivo 
na agência, foi agredido na agência por colega ou por outro cliente, aí 
a gente consegue abrir a CAT tranquilamente. [...] A gente sempre 
orienta o funcionário, até para proteção dele também, entrar no sistema 
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e abrir uma denúncia na ouvidoria. Por que pra nós, se o banco falar 
que não tem CAT, não tem CAT. [...] se o banco falar que não vai abrir, 
não vai abrir. Mas se ele abrir a ouvidoria, já tem pelo menos um 
respaldo para o funcionário. [A matriz] não gosta que a gente faça isso, 
mas foi o jeito que a gente arrumou de fazer aqui e nem pergunta pra 
eles. ´´Ó, sai daqui, ou vai no sindicato ou entra no sistema e já faz a 
denúncia pela ouvidoria. Você tem que fazer, porque tem que ser 
apurado``. E o banco tem um programa pra fazer a acareação.  
(Médico(a) do trabalho 1) 
 
[...] o RH inteiro que tem essa meta [diminuição do número de 
trabalhadores afastados], cada um vai fazer uma coisa. Então, a gente 
tem várias linhas para a gente poder trabalhar. Então, a gente troca o 
credenciado. Se eu tenho um credenciado que tá lá em deus me livre, 
que tem uma taxa de inaptidão altíssima e eu não consigo ver no 
prontuário dele coerência no que ele tá me falando, eu penso que o cara 
tá dando inapto porque tá apresentando atestado médico, não é porque 
ele tá doente, então a gente troca o credenciado e vê se melhora e 
orienta. Então tem uma parte médica e tem uma parte meio que de 
logística mesmo, de indicador, para gente poder guiar. A gente controla 
o INSS, sabe os pontos do INSS que dão mais B91, então esses que dão 
mais a gente não manda. A gente evita, manda para os outros. É uma 
inteligência mesmo artificial por trás para poder controlar essa galera, 
porque é muita gente. (Médico(a) do trabalho 4) 

 

Outra dificuldade citada tanto para reconhecimento, quanto para identificação do 

adoecimento mental foi a tentativa de mensurar os aspectos mentais. 

 

A gente tem dificuldade em fazer a mensuração disso, então a gente 
consegue, baseado até no que eu estudei, inclusive, a gente consegue 
mensurar estresse, por exemplo. Você mensura pressão sanguínea, 
você mensura outros aspectos como batimento cardíaco, sudorese, 
níveis de hormônios e tudo mais e a gente consegue fazer a mensuração 
de um nível de estresse, por exemplo. Mas de um nível de sofrimento, 
por exemplo, mental especialmente, é bastante complicado a gente 
querer fazer esse tipo de mensuração [...] mas que eles precisam de 
alguma forma ser desenvolvidos para serem mensurados, que são 
questões relacionadas às relações entre os profissionais. (Engenheiro(a) 
de Segurança do Trabalho 1) 

C. CUIDADO EM SAÚDE MENTAL  
 
Essa categoria visa apresentar as ações e/ou programas que têm sido 

realizadas/pensadas para o cuidado dos trabalhadores no âmbito da saúde mental nas 

instituições financeiras. Nela foram contempladas ações e programas já desenvolvidos e os em 
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andamento, além dos que se colocam como perspectiva. Foram contempladas também, as 

condições consideradas adequadas para que sejam realizadas intervenções de cunho 

preventivo, segundo a percepção dos profissionais de saúde e segurança no trabalho. 

C.1 Ações e programas: conhecendo o passado e o presente  

  

Foram consideradas ações e programas todas as práticas citadas pelos entrevistados, 

sendo mantidos os termos utilizados por eles. Apenas os nomes dos programas em si não foram 

mencionados para evitar identificação.  

Em geral, as ações e programas citados apresentaram semelhanças em todas as 

instituições, contemplando, por exemplo, retorno gradual das atividades de trabalho após 

período de afastamento e apoio especializado. Esse apoio especializado individual foi descrito 

como uma consultoria por telefone com diferentes profissionais, dentre eles consultores em 

relação a aspectos jurídicos e psicológicos. 

Todos os entrevistados citaram práticas no âmbito da assistência ao trabalhador, com 

predominância de atuação com foco individual e com trabalhadores que apresentam algum 

comprometimento de saúde, assim como evidenciaram a ausência de ações preventivas. 

 

[...] da parte psíquica a gente tem alguns programas que auxiliam.  Mas 
não tem nada assim de ´´óh!``, a gente tem o [Programa de Apoio 
Individual Especializado], que é o serviço especializado que atende por 
telefone e que indica às vezes a terapia. Atende alguns bancos, na 
verdade. [...] Eles fazem até consulta jurídica, você consegue ligar para 
lá e tirar dúvida jurídica. O negócio é bem legal. E eles fazem o 
acompanhamento dos funcionários. Mas ou a pessoa pega o telefone e 
liga ou a gente indica a pessoa. Tipo:´´olha, eu quero que vcs entrem 
em contato com fulano de tal, porque o cara não tá bem, quero que 
vocês falem e tal...``. Tem essas duas formas de você chegar até o 
[Programa de Apoio Individual Especializado], que dá uma ajuda 
muito boa, porque é tudo psicólogo. Então, eles dão um suporte legal 
para gente no banco. Mas não tem nada de mais específico. (Médico(a) 
do Trabalho 4) 
 
Então, a gente tem vários programas de apoio, nenhum preventivo, tudo 
para cuidar de quem está doente. Mas temos muitos programas nesse 
sentido e a gente faz isso bem e quem tá doente, a gente ajuda! [...] a 
gente tem o [nome do programa], que é da Marilda Lipp, do 
questionário Lipp de estresse, uma americana que mora em Campinas. 
Ela tem um instituto e ela terceiriza um apoio psicológico, um treino 
de controle de estresse por skype.  (Médico(a) do Trabalho 5) 
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 Um dos entrevistados também fez menção a uma população específica e seu retorno ao 

trabalho: gestantes e lactantes. A política interna para as mães consiste no acompanhamento 

desta população durante a gestação, a licença maternidade e no retorno ao trabalho por período 

de dois meses. Essa iniciativa se insere na mesma estrutura proposta pelo programa de 

readaptação direcionado aos trabalhadores em geral, mas por um período mais curto.  

 

[...] a mãe é acompanhada durante a gestação e durante a licença 
maternidade. [...] Na verdade, foi uma pesquisa que eu fiz mostrando 
que quase metade das mães saíam do banco depois de ter filho, muito 
frustradas e deprimidas, falando ́ ´eu não consigo ser bancária e mãe ao 
mesmo tempo`` e eu falei que o problema não é das mães, é nosso. E 
aí, eu fiz uma política para ajudar elas, principalmente no retorno, para 
esse impacto do retorno de deixar a primeira vez com alguém, mudando 
a rotina, filho começa a frequentar creche começa a ter infecção, tem 
que faltar para ir no pediatra, criança estranha a rotina, começa a 
acordar à noite. Então, ela tá lá toda atrapalhada e o banco fala não 
interessa, lavou, tá novo. E eu falei, não, tem que ter um período para 
ela se adaptar. Como se fosse uma readaptação automática, trabalha 
meio período, sem meta etc e tal. [Por quanto tempo isso?] Um mês. 
Na prática, são por dois meses, na verdade, por questões operacionais. 
(Médico (a) do Trabalho 5) 
 

Quadro 6 – Síntese das ações e programas desenvolvidos pelas instituições financeiras. 

Nome40 da Ação e/ou 
Programa 

Principais características citadas 

Programa de 
Readaptação 

Retorno gradual às atividades, com retomada progressiva 
por um período de 6 meses. 

Ações específicas: Redução de meta total da agência e 
restrição das atividades laborais no retorno ao trabalho. 

Programa de Apoio 
Individual 

Especializado 

Atendimento online ou presencial de suporte a diferentes 
temas, sobretudo apoio psicológico. 

 
40 Os nomes dos programas não refletem o nome verdadeiro, para não favorecer a identificação da instituição e/ou 
do profissional entrevistado. 
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Programa de 
Assistência às Vítimas 

de Assaltos 

Suporte às vítimas de assalto em agências, in loco logo 
após o ocorrido e, em seguida, com acompanhamento à 
distância. 

Programa de bem-estar 
geral dos funcionários 

Ações voltadas ao cuidado do idoso, trabalhadores com 
doenças crônicas, suporte ao envelhecimento saudável, às 
gestantes, educação financeira, educação nutricional e 
incentivo à atividade física. Com destaque para a 
consultoria para gestão financeira pessoal citada como ação 
voltada ao cuidado em saúde mental. 

Programa online de 
controle de estresse 

Atendimento online de trabalhadores que apresentam alta 
pontuação no questionário de estresse. Consiste em apoio 
psicológico para treino de controle de estresse. 

Fonte: Elaborado pelas autoras após análises das entrevistas, 2021. 

C.2 Ações e programas: perspectivas  

 

Foram referidos também três programas e/ou ações que serão implementadas nas 

instituições ou já estavam em fase de implementação inicial. Uma com foco nos gestores; a 

partir do entendimento de que o aspecto relacional entre gestor e subordinado necessita 

treinamento para evitar casos como os de assédio; e duas citaram elementos da dinâmica do 

trabalho como foco da intervenção. Destas duas, uma delas está diretamente relacionada ao 

programa de readaptação, já implantado em outras instituições, e visa reduzir as metas da 

agência que recebe funcionários em processo de retorno ao trabalho e/ou com restrição para o 

desenvolvimento de determinadas atividades de trabalho; e a segunda, propõe mudanças na 

cultura organizacional e no modelo de negócios vigente no momento da entrevista. 

 

Existe uma proposta interna no banco para ser feito treinamento com 
gestores. Porque na verdade o problema é o gestor. É a forma como ele 
fala, é o jeito como ele falou, então, assim, às vezes ele não tá pedindo 
nada demais, mas ele fala de uma forma agressiva, a pessoa entende 
aquilo como ofensa, aí pronto, desencadeia um quadro psiquiátrico, de 
ansiedade e não sei mais o que, porque o cara gritou. Tem gente que é 
fofo quando fala e tem gente que não é. [...] então, existe esse projeto 
futuro de tentar treinar os gestores para que eles façam a gestão melhor 
e não falem de forma alterada, não assedie o cara, não fale as coisas 
que eles pensam na hora que eles pensam, porque não é assim que as 
coisas funcionam, não descarrega tudo em cima do cara. (Médico(a) do 
Trabalho 4) 
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Eles querem fazer um redutor de metas. Então, a agência que receber 
um funcionário com restrição, que tá respeitando a restrição dele tudo 
direitinho, ele ganha pontuação, ao invés de perder. O funcionário não 
vai ajudar a agência na maioria das atividades, mas ele não vai fazer a 
agência perder. Eu acho que fica mais fácil até, porque tudo que a gente 
vê lá, principalmente para receber funcionário restrito, é a relação com 
a chefia. (Médico(a) do Trabalho 1) 
 
E agora a gente tá com um piloto de implantação de mudança no 
modelo de negócios, estamos na fase de elaboração deste piloto e vai 
ser a primeira coisa preventiva que vamos fazer. (Médico(a) do 
Trabalho 5) 
 
 

Quadro 7 – Síntese das características dos Programas e/ou Ações em perspectiva 

Nome Principais características citadas 

Programa de Treinamento 
de gestores 

  

Treinamento para líderes/gestores melhorarem a relação com 
seus subordinados. 

Programa de Redução de 
metas 

Redução da meta total da agência que recebe funcionários 
com restrição para o desenvolvimento de determinadas 
atividades de trabalho. 

Mudança no modelo de 
negócios  

Proposição de mudança nas regras que norteiam o trabalho e 
que atualmente causa ou induz ao adoecimento dos 
trabalhadores. 

  Fonte: Elaborado pelas autoras após análises das entrevistas, 2021. 

  

C.3 Condições para o desenvolvimento de ações preventivas  

 

Para além do trabalho já realizado e do contexto no qual estão inseridos, os profissionais 

expuseram suas percepções sobre condições que contemplem a perspectiva da prevenção de 

adoecimentos mentais e da promoção da saúde mental pelo trabalho. As ideias foram baseadas, 

em especial, em sua própria experiência profissional e em ações pautadas em perspectivas 

teóricas que acreditam ser mais relevantes para o enfrentamento do tema em questão. 
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Todos referiram a necessidade de mudança de foco para uma abordagem mais 

resolutiva. As questões pontuadas pelos entrevistados foram relacionadas ao âmbito individual; 

institucional da área de saúde e segurança no trabalho; e de ordem conceitual/epistemológica. 

No âmbito individual, foi destacado a importância de escuta e participação dos 

trabalhadores, com o intuito de melhorar o entendimento dos problemas antes que sejam 

propostas ações no intuito de enfrentá-los. Além disso, se utilizar dos atendimentos individuais 

como nos exames admissional e periódico, como espaços/oportunidades para realizar 

diagnósticos e orientações.  

 

[...] com a maior participação do trabalhador nos programas de saúde, 
de prevenção, de qualidade de vida, eu acho que ouvir mais o 
trabalhador, ao invés da gente tomar as decisões, pelos nossos dados, 
com o nosso olhar, acho que tem que envolver o trabalhador com o que 
ele pretende, com o que ele quer, com o que ele acha que é pertinente 
para ajudá-lo. [...] então primeiro ouvir e coletar o maior número de 
informações sobre isso, para gente saber onde a gente ia agir. 
(Médico(a) do Trabalho 3) 
 
[...] detectar que a pessoa está passando por um sofrimento maior que 
você tenha como fazer com que ela passe em uma consulta com um 
psicólogo, até os casos que a pessoa ainda não tenha nenhuma queixa 
específica, mas que você quer que ela se mantenha com a mesma 
motivação e com o mesmo equilíbrio. Então você pode estruturar outras 
ações, você sempre vai perceber alguma coisa, algum hábito que pode 
ser modificado. Obviamente com a participação e com a iniciativa do 
próprio trabalhador, que aí é o princípio no caso da promoção da saúde, 
que é diferente do assistencialismo que você prescreve, né. Você não 
vai prescrever, você vai tentar verificar o grau de motivação dessa 
pessoa para mudança de comportamento e dependendo do grau de 
motivação, você vai tentar oferecer caminhos e aí a iniciativa vai ser 
sempre da pessoa. Então, esse é o princípio que rege o exame periódico. 
(Médico(a) do Trabalho 6) 

 

A sensibilização e participação da alta gestão da instituição também se mostrou 

elemento relevante para os entrevistados. Não apenas com o intuito da participação em si, mas 

como forma de sensibilização dos demais trabalhadores, considerando a influência hierárquica 

que representa. 

 

Sempre com a aprovação do pessoal de alto escalão, dos executivos, 
dos diretores, se não, não funciona!  [...]Isso tem que ser feito de uma 
forma muito clara para você conseguir sensibilizar os altos executivos 
da empresa, para que eles dêem suporte a isso, porque se eles não derem 
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suporte, os seus subordinados não vão acreditar no programa. Mesmo 
que ele apoie o programa do ponto de vista financeiro, se ele não 
acredita, ninguém mais acredita. Agora, se ele acredita e assume aquilo 
como importante, o seu subordinado vai olhar com outros olhos, vai 
falar: “puxa, se meu diretor está falando que isso é importante, é melhor 
que eu me inteire do que tá acontecendo”, percebe? (Médico(a) do 
Trabalho 6) 
 

 
Além disso, foi citada também a necessidade de mudança na cultura geral da instituição 

como síntese de todos os aspectos que precisam de mudanças para favorecer condições 

melhores de atuação no âmbito da saúde mental: “Em última análise é isso! A nossa atuação, 

nós da área da saúde, é a gente conseguir modificar a cultura da empresa, em última análise 

é isso, mas para isso é um trabalho árduo, né.” (Médico(a) do Trabalho 6). Houve destaque 

também para a percepção de que a própria instituição já tem conhecimento da necessidade 

dessa mudança. 

 

E eles já estão começando a enxergar que ou eles mudam algumas 
coisas internas ou eles não vão conseguir melhorar os números, de 
afastamento principalmente por saúde mental. Porque o osteomuscular 
é mais fácil, mas o mental não é. (Médico(a) do Trabalho 4) 
 

No âmbito da estrutura da área de saúde e segurança no trabalho foram apontadas 

necessidade de mudanças em aspectos relacionados às normas que definem seu 

dimensionamento, como alteração do grau de risco e quantidade mínima de profissionais da 

área técnica e sua relação direta com a quantidade de demanda do serviço.  

 

[...] o que nós precisamos é de uma legislação mais efetiva, que seja 
mais clara. Porque às vezes eu vejo nessa questão de segurança do 
trabalho, o pessoal fala “precisa de uma legislação mais rígida”, mas 
eu acho que não. Nós temos uma legislação boa, mas ela precisava ser 
mais clara, “tem que ter isso”. A área bancária, por exemplo, o grau de 
risco é tido como muito baixo e favorece a isso ter um SESMT um 
pouco menor, mas eu percebo que ele não dá conta para atender as 
atividades. (Técnico(a) de Segurança do Trabalho 1) 

 
Também foi citada a necessidade de maior aproximação entre as equipes de saúde e de 

segurança. Além da importância de envolver mais a área de saúde e segurança no trabalho 

como um todo nos processos de trabalho da instituição, para que sejam consultadas de forma 

prévia e não apenas reparadora, como parece ser. 
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[...] essas duas equipes, engenheiro e médico tem que trabalhar muito 
juntas, [...] você teria a soma daquilo que é falado em consultório 
durante exame periódico, com a realidade do trabalho. A partir disso, 
sim você consegue estruturar um programa voltado à saúde mental. 
(Médico(a) do Trabalho 6) 
 
[...] eu acredito que o grande desafio é realmente integrar a segurança 
e a saúde no trabalho dentro dos processos produtivos [...] porque, 
normalmente, quando se monta um processo produtivo, cumpre-se 
determinados requisitos e, via de regra, requisitos legais ou pelo menos 
uma das interpretações dos requisitos legais. [...] E quando você não 
envolve os profissionais de saúde e segurança, possivelmente, a chance 
de uma consequência mais danosa, é maior. (Engenheiro(a) de 
Segurança do Trabalho 1) 

 
 

Por fim, três entrevistados destacaram alguns conceitos e/ ou disciplinas que, segundo 

eles, poderiam auxiliar a esclarecer e/ou compreender melhor o objeto do qual se fala, ou seja, 

a existência de uma relação entre trabalho e saúde mental.  

 

Mas eu vejo que você atuar na saúde como um todo, não só ausência 
de doença, não só no trabalho, mas sim englobar a saúde financeira, 
familiar, a parte emocional, a parte física como um todo, eu percebo 
que melhorou! Por exemplo, com a questão de saúde financeira, a gente 
teve uma melhora muito boa, principalmente com os operadores, que 
eram as pessoas com maior endividamento. [...] Talvez abordar a saúde 
não só de modo tradicional e careta, mas ampliar o conceito. Porque eu 
acho que quando a pessoa desenvolve um problema psiquiátrico, o 
problema é muito mais amplo do que a gente imagina. (Médico(a) do 
Trabalho 2) 
 
Então, por isso que eu falo, a gente tem que parar de culpar as pessoas, 
acho que essa seria uma virada de chave fundamental! E que a 
psicanálise e a Psicodinâmica do Trabalho mostram isso. [...] é difícil, 
são barreiras que a gente precisa quebrar. Mas acho que é quebrando 
essas defesas psíquicas e focando nas regras e não nas pessoas. 
(Médico(a) do Trabalho 5) 
 
[...] uma coisa mais recente ainda que passou a ser uma reivindicação 
nossa e do pessoal da engenharia de se melhorar e ampliar o conceito 
de ergonomia para tentar entrar nas questões da organização do 
trabalho e seus fatores de estresse e isso tem sido uma briga nossa, 
praticamente [...] Não adianta você ver iluminamento, ruído, 
temperatura, se a cadeira tem regulagem de altura, se a superfície é 
adequada, se o monitor é adequado, se os ajustes [...] o ritmo de 
trabalho começa a ser importante, a forma como você solicita, aquilo 
que é prescrito em termos de trabalho, a cobrança de metas, você tem 
que ver uma série de outros fatores e mais recentemente estudando isso, 
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através de algumas pesquisas na área médica no sentido de reforçar a 
necessidade de ter instrumentos ligados à análise ergonômica do 
trabalho, que pudesse detectar essas variáveis e agora com essa questão 
do teletrabalho isso se agravou muito. Porque o nível de estresse das 
pessoas está aumentando demais. (Médico(a) do Trabalho 6) 

5.3 Notas sobre o trabalho na pandemia de COVID-19 

 

Uma das entrevistas foi realizada remotamente durante a pandemia de COVID-19, mais 

especificamente durante o primeiro período de isolamento social (1° semestre de 2020). Sendo 

assim, o conteúdo apresentado guarda algumas diferenças em relação aos obtidos no período 

anterior.   

Apesar de a pandemia não ser objeto de estudo desta pesquisa, por apresentar elementos 

importantes para a discussão relacionada ao trabalho, sobretudo do trabalho da área de SST em 

si e de saúde/doença mental, serão destacados pontos que reforçam impactos já existentes e 

revelados por outros entrevistados.  

O(a) entrevistado(a) aponta, assim como os demais, que a principal atividade das 

instituições bancárias é a venda de produtos e serviços. Aponta também o teletrabalho como 

tendência permanente das instituições, e que essa modalidade evidenciou/acentuou a falta de 

confiança no trabalho desenvolvido entre os pares e no próprio trabalho. 

 

E o que acontece, eles participam às vezes de quatro, cinco videoconferências 
por dia, isso é um absurdo! Isso não tem sentido! Então, a gente descobriu 
que isso ocorre pelo seguinte, porque o gestor quer saber se seu subordinado 
está de fato trabalhando, então vem como uma forma de controle. [...] O 
banco vende! Vende o quê? O banco vende dinheiro, para simplificar é isso. 
Os gerentes, assistentes de negócios, escriturários, caixas, todos estão na 
linha de contato com os clientes, com o consumidor final são vendedores, são 
vendedores especializados em produtos, essa é a visão hoje. Que é diferente 
da estrutura bancária que nós tínhamos no início até a década de 90, que era 
uma coisa mais burocrática, mais ligada à guarda do patrimônio 
propriamente, mas que não tinha esse empenho em vender diversos tipos de 
aplicação, de investimento, de títulos, que se tem hoje. Até porque na época 
a gente não tinha nada informatizado, né. Então, é assim, dentro desse 
trabalho e eles têm metas, como é que você vai imaginar que o gerente de 
contas esteja disponível para fazer duas, três reuniões por dia? Inviável! 
Então, aí existe uma questão de confiança envolvida naquilo que a pessoa faz 
e das próprias pessoas em relação ao próprio trabalho. (Médico(a) do 
Trabalho 6) 
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Esse cenário de falta de confiança, muitos canais de comunicação e volume alto de 

reuniões por dia, gera também uma quantidade alta de interrupções no trabalho e evidencia 

uma estrutura frágil da comunicação, com impactos na saúde mental dos trabalhadores.  

 

Só que quando você começa a interromper esse trabalho de forma 
muito frequente, com canais de comunicação diferentes, imagine você: 
eu como médico(a) tenho três grupos de whatsapp do banco, três caixas 
de email, fora a plataforma Teams41, que também funciona como canal 
de comunicação com vários núcleos de trabalho e eu tenho que ficar 
verificando isso, ao mesmo tempo, o tempo todo! Então, foi o que eu 
falei, é um estresse muito grande. Agora, você imagina com essas 
plataformas, pessoas diferentes, então existe uma questão da gestão da 
comunicação envolvida e está diretamente relacionada à questão do 
estresse. (Médico(a) do Trabalho 6) 

 

O(a) entrevistado(a) cita estratégias pessoais para conseguir lidar com as diferentes 

demandas deste novo tipo de comunicação, como priorizar alguns canais para inserir as 

informações e evitar também seu próprio adoecimento. E destaca ser uma questão de queixa 

também dos outros gestores da empresa. 

 

Então, o que eu resolvi fazer, nós que somos da área de saúde, a gente 
tem como se defender disso, tipo assim, priorizando: qual canal está 
sendo mais importante? Então, vou responder nesse e se der tempo, eu 
falo com os demais, porque se os demais perguntarem amanhã, eu vou 
ter como falar: “olha, o principal nesse caso foi resolvido, que é o quê? 
Eu me comunicar com o funcionário e com o gestor, isso foi feito!”. 
[...]Então, a gente ter esse discernimento de priorizar as coisas, se não, 
eu vou adoecer se eu tentar dar conta disso ao mesmo tempo. E, 
inclusive, essa questão está sendo discutida nos grupos de trabalho, 
porque os nossos gestores também estão com esse problema de serem 
o tempo todo chamados para reuniões e coisas que muitas vezes você 
poderia resolver por email, um comunicado simples, as pessoas 
opinarem e chegarem a uma conclusão, assuntos que não demandaria 
meia hora, uma hora de reunião. (Médico(a) do Trabalho 6) 

 

Destacou ainda o desenvolvimento de estudos específicos sobre saúde mental no 

teletrabalho, conduzidos por um grupo de profissionais de três estados diferentes. 

 

Então, a gente agora está desenvolvendo, tem um grupo de trabalho que 
eu faço parte específico sobre saúde mental no teletrabalho. [...] E o 
que nós estamos pesquisando atualmente é, primeiro como fazer 

 
41 Aplicativo de comunicação interna para empresas. 
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diagnósticos de pessoas que estão necessitando de suporte, vamos dizer 
assim, em termos de tratamento, o que fazer com as pessoas que já 
estavam em tratamento por problemas ligados à distúrbios psiquiátricos 
e agora tem uma chance grande de descompensar e pelo lado dos 
gestores, como fazer para manter a sua equipe dentro de parâmetros 
mínimos e aceitáveis em uma situação de pandemia, trabalhando em 
casa e ao mesmo tempo que você não abandona essa equipe, você não 
cobra em demasia. (Médico(a) do Trabalho 6) 
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6 DISCUSSÃO 

 

A discussão foi organizada em dois eixos temáticos, em diálogo com as categorias 

apresentadas nos resultados. O primeiro aborda os aspectos que influenciam as ações e 

programas de saúde mental tal como apresentados nos resultados, entre eles: os aspectos 

psicossociais tratados como mensuráveis quantitativamente; culpabilização e individualização 

no enfrentamento da questão; contradições em relação às diretrizes de atuação em SST. Já o 

segundo, aborda o papel do trabalho nas discussões e desenvolvimento das ações de cuidado à 

saúde mental dos trabalhadores, além das possibilidades de pensar a prevenção dos 

adoecimentos/afastamentos e também a promoção de saúde no e pelo trabalho. Por último, 

foram destacados os limites do estudo. 

6.1 Ações e programas voltados à saúde/doença mental dos trabalhadores 

 

De forma geral, o panorama de ações e programas destinados ao cuidado em saúde 

mental nas instituições financeiras apresentou-se muito semelhante, caracterizado por uma 

atuação reativa, com foco na assistência individual e terceirizada aos trabalhadores, tendo como 

demanda principal o cumprimento de exigências legais. A associação imediata dos 

participantes ao falarem do cuidado em saúde mental destinado aos trabalhadores foi a do 

adoecimento mental, relacionado ou não ao trabalho. Ressalta-se também o uso da palavra 

“programa” (de readaptação, de apoio individual especializado, de assistência às vítimas de 

assaltos, de bem-estar do trabalhador, de controle de estresse) para denominar muitas vezes 

uma única ação e não um conjunto de ações estruturadas e integradas que têm um objetivo em 

comum. 

Nesse sentido, o trabalho relatado pelos entrevistados caracteriza-se muito mais pelo 

desenvolvimento de ações pontuais como reação aos casos de adoecimento/afastamento do que 

ações e programas de prevenção desses casos e de promoção de saúde dos trabalhadores.  O 

cuidado da saúde mental dos trabalhadores, portanto, demonstrou ser um cuidado à doença e à 

proteção da instituição para evitar e reduzir problemas quanto às tratativas/implicações e/ou 

sanções legais que possam vir a sofrer. Este fato é ilustrado pelos entrevistados ao descreverem 

as ações baseadas em dados de afastamentos médicos cujo diagnóstico tem como base o grupo 

CID F; ações específicas para atendimento aos que precisam de ajuda especializada; e a 
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interlocução da área de saúde e segurança no trabalho com diferentes setores e profissionais 

para resolução de problemas, como Recursos Humanos, setor Jurídico e Sindicatos.  

Ainda quando enfrentadas condições que não estão relacionadas à doença, como o tema 

do retorno e permanência das gestantes e lactantes, por exemplo - população citada por apenas 

um entrevistado, Médico(a) do Trabalho 5 - a forma de lidar com a questão foi descrita como 

muito semelhante ao retorno ao trabalho após adoecimento. Esse programa apresentava 

redução de metas e retorno gradual das atividades, por cerca de dois meses, caracterizando uma 

ação de curto período, que não problematizava e tampouco propunha modificações na 

organização do trabalho dessas trabalhadoras, caso necessário. 

 A perspectiva adotada pelas instituições parece ser baseada nos conceitos de risco 

psicossocial e de estresse, que analisam a questão a partir da ideia de que os aspectos 

psicossociais podem ser previstos de antemão e mensurados de forma quantitativa como os 

demais riscos físico, químico e biológico. Entretanto, ainda quando aprofundam em aspectos 

da organização do trabalho e consideram a perspectiva subjetiva dos trabalhadores, não 

conseguem abordá-los para formulação de saídas frente aos constantes constrangimentos 

vivenciados no trabalho (Dejours, 2019; Nusshold, 2015; 2019; Pereira et al, 2020). 

Essa necessidade de mensuração aparece no uso de instrumentos e questionários de 

rastreio como SQR-20 e demais baseados na identificação de níveis de estresse, sinais, 

sintomas e perfis individuais, citados pelos entrevistados e pelos relatos na literatura como 

hegemônicos na área (Chirico, 2017; Giorgi et al, 2019; Pereira et al, 2020). Além disso, tais 

avaliações, nomeadas muitas vezes como psicossociais, acentuam a divisão dicotômica e 

estigmatizante entre trabalhadores “normais” e “aptos” a determinadas atividades e os 

“anormais”/doentes/frágeis e “inaptos” para determinadas atividades. Instrumentos que “se 

aproximam mais da avaliação psicológica e menos da avaliação psicossocial que envolvem o 

trabalho”, conferem a responsabilidade de enfrentamento e melhora ao trabalhador de forma 

individual (Pereira et al, 2020). 

  A perspectiva adotada pelas instituições é relatada pelos profissionais da área como 

em consonância com as normas e convenções nacionais e internacionais, com destaque para as 

Normas Regulamentadoras - NR do antigo Ministério do Trabalho e as diretrizes da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT. Ainda que não sejam homogêneas em seus 

conceitos adotados, são norteadoras para intervenções nas instituições e construção de políticas 

públicas. Esta falta de homogeneização de conceitos e práticas, pode reforçar o uso de 

instrumentos de avaliação psicológica individual por parte das instituições. 
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Outra questão que se coloca no que se refere às avaliações psicológicas e à falta de uso 

homogêneo de conceitos é o nicho de mercado que se criou a partir desse cenário. Com a 

contratação de empresas de consultoria e profissionais que aplicam esses instrumentos pelas 

instituições, sem que essas instituições sugiram e/ou proporcionem a posteriori mudanças no 

trabalho. O foco acaba se tornando mais o ganho de certificações e prêmios para a empresa e 

menos o cuidado efetivo à saúde mental do trabalhador (Dejours, 2019; Pereira et al, 2020). 

A problematização dos aspectos conceituais e das bases epistemológicas das práticas 

adotadas pelas instituições também são pontuadas pela literatura, que faz uma crítica 

importante à perspectiva positivista, que reduz a compreensão da saúde mental dos 

trabalhadores aos aspectos de ordem comportamental, estática e padronizada (Dejours, 2019; 

Inoue e Vilela, 2014; Nusshold, 2015; 2019; Pereira et al, 2020).  

Entretanto, há também autores que, apesar de identificarem dificuldade na atual 

abordagem a partir da perspectiva do risco psicossocial e do estresse, ainda buscam alternativas 

quantitativas para fazer sua gestão e/ou com foco na identificação de transtornos mentais e 

comportamentais (Giorgi et al, 2019). Esta oscilação de posicionamento também ficou evidente 

entre os profissionais entrevistados: enquanto alguns pontuam que para responder à lógica 

institucional na qual estão inseridos há exigência de comprovação por meio de dados dessa 

natureza (quantitativos), não considerando ou considerando pouco os aspectos do trabalho, 

outros sugerem a problematização  e o estudo de trabalho a partir de disciplinas como 

ergonomia, psicodinâmica do trabalho e psicanálise. 

Ao não considerarem o trabalho como determinante nas discussões e desenvolvimento 

de ações e programas de saúde mental dos trabalhadores, as instituições criam um círculo 

vicioso: não conseguem realizar um diagnóstico adequado do contexto adoecedor, não 

identificando o que de fato precisa ser modificado; impõem a responsabilidade para a resolução 

do problema de forma individual; investem em ações e programas que não contemplam a 

complexidade do tema; tentam mascarar a realidade de aumento de casos de adoecimento e 

afastamentos relacionados ao trabalho (impondo regras que impactam na ética profissional, por 

exemplo); não conseguem auxiliar no retorno e permanência desses trabalhadores, que 

retornam ao mesmo contexto adoecedor, que continua adoecendo outros trabalhadores. 

A falta de consenso teórico e metodológico que contemple a complexidade da interface 

saúde mental e trabalho produz impactos também nas políticas públicas e no trabalho dos que 

fiscalizam a área. Isso se reflete como aspecto dificultador na atuação dos profissionais da área, 

como relatado pelos entrevistados, vivenciada também por trabalhadores como os auditores 
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fiscais do trabalho, fragilizando o trabalho dos que deveriam garantir o cumprimento de direitos 

(Baruki, 2017; Leka et al, 2015; Pereira et al, 2020; Seligmann, 2016). 

Ressalta-se que, ainda que a identificação e prevenção dos riscos psicossociais fosse a 

linha condutora das ações desenvolvidas neste campo, ao comparar as propostas dos 

documentos oficiais e as ações e programas descritos pelos entrevistados, fica evidente a 

discrepância entre eles. Nas normativas são citados os aspectos organizacionais, como ritmo e 

pausas, as características psicofisiológicas dos trabalhadores, o retorno gradual às atividades, 

como no texto da NR17 de Ergonomia e seu manual de aplicação, por exemplo. Mas na prática 

não é feita ou não são consideradas essas relações em profundidade. Por exemplo, apesar de 

muito citada, a ergonomia, em geral, é destacada apenas por seus aspectos físicos pelos 

entrevistados. 

Os documentos oficiais brasileiros citados pelos entrevistados como norteadores pouco 

evidenciam aspectos relacionados aos riscos psicossociais de forma mais detalhada e quando o 

fazem, não apresentam de modo mais diretivo o modo de colocar em prática, e por vezes 

apresentam como sugestão e não obrigatoriedade. Com destaque para as NR 20 sobre trabalho 

com inflamáveis e combustíveis, NR 33 de trabalho em espaço confinado e a NR 35 de trabalho 

em altura, que citam a necessidade de considerar aspectos específicos da atividade que irá 

desempenhar, incluindo os fatores psicossociais no exame médico, como já previsto pela NR 

07 do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO sobre “avaliação 

clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental”.  

Essas lacunas nas diretrizes brasileiras sobre o tema se apresentam de forma muito 

semelhante em outros países também. De acordo com levantamento sobre a legislação de saúde 

e segurança do trabalho e a obrigatoriedade na avaliação e prevenção dos riscos psicossociais, 

Chirico e demais autores (2019) analisaram a legislação a respeito de 132 países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Os dados, extraídos do banco de dados da OIT, mostraram que 64% 

dos países não apresentavam essa obrigatoriedade na avaliação e prevenção dos riscos 

psicossociais. Para os autores do estudo, existe a necessidade de aperfeiçoamento da legislação 

sobre o tema e melhor conceituação de termos como estresse e risco psicossocial, de modo a 

homogeneizar a nível mundial. O que seria essencial para o avanço global das práticas neste 

campo e de saúde no geral. 

Apesar de citarem termos como “clima organizacional”, “relações no trabalho”, 

“organização do trabalho” e demais expressões que fazem referência a aspectos imateriais, 

outros aspectos e atores receberam maior atenção quanto à responsabilização dos casos de 

adoecimento mental, como os gestores/líderes. Essa responsabilização apareceu nas falas dos 
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entrevistados em decorrência do modo como se relacionam com os demais trabalhadores de 

nível hierárquico mais baixo. Entretanto, essa ideia desconsidera sua baixa governabilidade 

sobre determinadas normas institucionais, as quais também responde. 

Assim como a própria área de SST que, apesar de apresentar metas como diminuição 

do número de afastamentos, não apresenta condições para tal. E não aparenta ter grau de 

prioridade e destaque no organograma da empresa, como o SESMT ser instaurado apenas após 

ação do Ministério Público do Trabalho - MPT ou apresentar processo moroso na sua 

implementação, conforme relatado pelos participantes – médico(a) do trabalho 1 e 4 - e também 

evidenciado em estudos sobre segurança do trabalho (Inoue e Vilela, 2014; Peeters et al, 2003). 

A Organização Internacional dos Profissionais de Segurança e Saúde - INSHPO (2017), 

associa o grau de maturidade institucional diretamente com as possibilidades e impedimentos 

de atuação dos profissionais da área e, consequentemente, das ações que serão desenvolvidas. 

Essa divisão destaca cinco possíveis estágios de maturidade, em ordem crescente: patológico, 

reativo, burocrático/calculado, proativo e generativo. 

A partir do cenário relatado por todos os entrevistados, foi possível observar que suas 

instituições de vínculo ainda ocupam os graus mais baixos de maturidade, com características 

entre o nível patológico e o reativo – ainda que no relato do Médico(a) do Trabalho 5 traga 

perspectivas de melhorias. O patológico representa uma instituição que não se preocupa com a 

saúde e segurança dos trabalhadores e os profissionais de SST realizam apenas intervenções 

básicas para cumprimento de exigências legais e tentam convencer os superiores hierárquicos 

a realizar intervenções mais robustas para elevar o nível de maturidade. Já o reativo, preocupa-

se apenas quando já aconteceu algo de errado - como um acidente de trabalho - sendo suas 

intervenções reações aos problemas - como investigação e resposta aos acidentes ou quase 

acidentes - além das tentativas de convencimento de intervenções mais sistêmicas para fazer 

gestão dos riscos de forma mais consistente (INSHPO, 2017). 

Para Brant e Minayo (2004), a lógica adotada pelas instituições atualmente reduzem os 

trabalhadores a sujeitos frágeis e estigmatizados numa busca constante por respostas lógicas 

para o sofrimento deles, sem a investigação adequada de seus motivos. Essa lógica tem como 

consequência o adoecimento e a medicalização do sofrimento, em uma abordagem ainda muito 

positivista do processo saúde-doença. 

Aliado a isso, Leka e demais autores (2015), também destacam que não há definições 

claras na literatura sobre como colocar em prática ações que possam fazer frente aos riscos 

psicossociais, tanto nas políticas públicas, quanto nas instituições e nos próprios serviços de 

saúde ocupacional. 
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Portanto, a partir do que foi citado, é possível evidenciar que as ações realizadas 

atualmente não são capazes de contemplar a complexidade da interface saúde mental e trabalho, 

conforme também conclui estudo no âmbito dos riscos psicossociais de Schuller (2020). E, 

ainda quando se aproximam da discussão sobre a relação com o trabalho, não abordam a 

prevenção de adoecimentos, tampouco a construção e promoção da saúde pela via do trabalho, 

retroalimentando o cenário descrito pelos entrevistados de ações em saúde mental que são 

apenas: “programas de apoio, nenhum preventivo, tudo para cuidar de quem está doente” 

(Médico(a) do Trabalho 5). Cenário esse, que impacta também na saúde dos próprios 

profissionais de SST. 

Ao adotar a perspectiva dos profissionais de saúde e segurança no trabalho, em certa 

medida, evidenciam-se também impedimentos profissionais que interferem no 

desenvolvimento de ações adequadas, como já citado. Mas também impactam na própria saúde 

mental desses trabalhadores que têm como função o cuidado à saúde e à segurança de outros 

trabalhadores. A forma como o trabalho dos entrevistados é organizada, ainda que adotando a 

perspectiva do risco psicossocial, deixou evidente alguns limites e impedimentos institucionais, 

como a pouca participação em avaliação e gestão dos riscos psicossociais, com necessidade de 

maior aprofundamento sobre o tema, apresentando consonância com outros estudos 

internacionais (Leka et al, 2015; Leitão & Greiner, 2017; Olsen, 2012; Robertson et al, 2020). 

Outra característica desse trabalho é a terceirização do cuidado aos trabalhadores nas 

instituições, ilustrado pela atuação de empresas terceirizadas de saúde ocupacional. Fato que 

apresenta dois pontos de atenção: o primeiro diz respeito ao rompimento de vínculo entre 

profissional e trabalhador que possa possibilitar uma ação efetiva de cuidado; e o segundo em 

relação à própria questão do vínculo trabalhista, ao terceirizar um cuidado que deveria ser 

interno às instituições, pela proximidade com as situações reais de trabalho, ainda que as 

brechas nas normas de dimensionamento do SESMT permitam essa configuração. 

Tais pontos rompem com o objetivo primeiro desses profissionais e da própria área de 

SST nas instituições: “promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de 

trabalho” (Brasil, 1978), o que reduz seu trabalho à gestão do cuidado terceirizado, à distância, 

sem contato com os trabalhadores e para fins de cumprimento de legislação. Além disso, o 

escopo de atuação baseado na gestão do trabalho das empresas de saúde ocupacional 

terceirizadas gera o isolamento desses profissionais por apresentarem ausência ou escassa 

quantidade de pares de trabalho, em decorrência do dimensionamento mínimo exigido. 

Essa perda de sentido e execução apenas das obrigações legais evidencia também o 

empobrecimento do trabalho dos profissionais de SST que não conseguem realizar sua função 
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que é de ordem técnica e enfrentam diversos impedimentos em suas possibilidades de atuação. 

Falas como: “Hoje o que que a gente faz: apaga incêndio e corrige as cagadas da [empresa 

terceira de saúde ocupacional]” (Médico(a) do Trabalho 1), evidenciam e resumem o que se 

tornou o trabalho desses profissionais que se deparam com a realidade de uma ação apenas 

paliativa e reativa, no sentido de fazer a gestão de sinais e sintomas de um contexto adoecedor 

e de gestão também do trabalho de terceiros, em grande escala, visto que a abrangência é em 

nível nacional. 

O sofrimento ético também foi evidenciado na fala dos participantes, como, por 

exemplo, na identificação de situações inadequadas e a impossibilidade de atuação (Rolo, 

2011; Sznelwar e Uchida, 2011). Levando inclusive o questionamento dos próprios médicos 

do trabalho sobre suas possibilidades em propor modificações no âmbito das atividades e das 

regras do trabalho. Em muitas falas, os entrevistados reproduzirem um pensamento imposto 

pela instituição e evidenciaram a lógica institucional que também estão submetidos ao 

mencionar metas e colocar em dúvida sua própria autonomia e saber enquanto área técnica, 

como visto no trecho: [...] quando alguém me fala: ´´Ah, porque minhas metas são agressivas! 

``, eu digo: querido, as minhas também são! Então assim, eu sou médico(a), eu não tenho nada 

a ver com isso, eu não sou o core business da empresa e eu não tenho nada a ver com isso. 

(Médico(a) do Trabalho 4).  

Ainda que não apresentem condições institucionais para o cumprimento de metas como 

diminuição do número de afastados, por exemplo, eles descreveram estratégias encontradas 

tanto para amenizar o constrangimento ético sofrido, quanto para cumprir as metas 

estabelecidas. Essas estratégias foram exemplificadas com a busca por alternativas para maior 

investigação de casos de assédio, via queixa na ouvidoria interna ou junto ao sindicato, visto a 

burocratização para abertura de CAT; e na troca de agências do INSS que concedem muito 

benefício do tipo B91 e troca de empresas terceirizadas que concedem muitos atestados e 

afastamentos. 

6.2 Transformar o trabalho para prevenir adoecimento e promover saúde 

 

Ainda que nenhum dos entrevistados tenha descrito de forma mais concreta ação ou 

programa de cunho preventivo, foi unânime entre eles a necessidade de mudança e a percepção 

de que a maneira atual não é adequada para a abordagem dos aspectos de ordem mental e 

comportamental.  
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Alguns desses aspectos ratificaram o proposto por outros estudos como a escuta dos 

trabalhadores, necessidade de sensibilização e participação da alta gestão; a própria 

participação dos profissionais de SST de forma mais precoce; a maior valorização da área e 

interação entre os profissionais de saúde e de segurança, também foram aspectos levantados 

pelos entrevistados. Aspectos que corroboram com outros estudos que discutem a necessidade 

de se aperfeiçoar a avaliação e gestão dos riscos psicossociais e o envolvimento dos 

profissionais da área (Leitão & Greiner, 2017; ISTAS, 2006; Olsen, 2012; Pereira et al, 2020).  

Para Leka e autores (2015), a maior valorização e seriedade que o tema exige, deveria 

ser expandida para além de setores como o de saúde e segurança no trabalho e recursos 

humanos, como tradicionalmente são tratados. Fazer a gestão dos riscos psicossociais e 

prevenção dos agravos decorrentes deles, deveria ser sinônimo de uma boa gestão de modo 

mais amplo, valorizado e destacado no ensino sobre negócios como uma forma de investimento 

para trazer benefícios não só para os trabalhadores de modo individual, mas também para as 

instituições. Para tanto, deveriam ser considerados como parte essencial do negócio em todos 

os níveis e transações, o que não foi evidenciado pelos resultados do estudo. 

A OIT também evidencia o investimento na área de SST como parte fundamental para 

alcançar o desenvolvimento econômico sustentável, incluindo como uma das metas da Agenda 

2030 “Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos 

para todos os trabalhadores (...)” (ILO, 2019). No mesmo sentido, em revisão sistemática 

sobre avaliações econômicas e intervenções em saúde mental com foco no trabalho, foi 

observado ser lucrativo para as instituições e para a sociedade o investimento em tais 

intervenções, sobretudo no âmbito do retorno ao trabalho. Esse levantamento evidenciou que 

apesar de existir escassa produção de avaliações econômicas em relação às intervenções na 

área de SST no âmbito da prevenção, é possível afirmar que o investimento é lucrativo e com 

retorno positivo em períodos menores de um ano (Gaillard et al, 2020).  

Apesar disso, mesmo sendo reconhecido e aceito como um dos principais desafios da 

área de SST, o risco psicossocial ainda não é visto pela maioria como estratégico para os 

negócios, pois seu custo é indireto, oculto e de difícil mensuração, sendo evidenciado apenas 

seus impactos negativos e não muito discutido os resultados positivos que o investimento em 

gerenciá-lo de maneira eficaz poderia trazer (OSHA-EU, 2020; Leka et al, 2015). 

Entretanto, ainda que as normas e diretrizes atualmente existentes fossem cumpridas de 

forma homogênea, existe uma lacuna que tais perspectivas não conseguem preencher. 

Sobretudo no âmbito da saúde mental, ressaltamos que discutir a interface saúde mental e 

trabalho é abordar questões invisíveis do trabalho: as relações, as regras, as mobilizações 
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subjetivas de cada trabalhador, da relação com o coletivo de trabalho e do que constroem 

juntos. Ou seja, de natureza muito distinta da predominante na área de saúde e segurança no 

trabalho atualmente adotada, que é a abordagem baseada na noção de risco e pautada em 

mensuração de dados e de situações modelo, estáticas (Dejours, 2019; Nusshold, 2015; 2019). 

De modo prático, é evidente que existe a necessidade de ações pontuais para mitigar 

casos de adoecimento já existentes, porém é necessário que se proponha a reflexão sobre um 

tratamento de ordem etiológica, para identificar as causas e não apenas tratar os sinais e 

sintomas (Dejours, 2019). As situações de trabalho são muito variadas e não previamente 

conhecidas antes que se possa ter acesso às vivências dos trabalhadores. Portanto, não é 

possível discutir ações e programas de saúde/doença mental para os trabalhadores, sem 

conhecer as particularidades dessa dinâmica entre sujeito, trabalho e coletivo (Dejours, 2019; 

Nusshold, 2015; Wlosko, 2019). 

É na confrontação com o real do trabalho, que o trabalhador pode desenvolver a 

capacidade de não apenas fracassar, mas conseguir responder a isso de forma individual e 

coletiva, desde que haja condições internas e externas para tal. No que tange às condições 

favoráveis para esse enfrentamento no âmbito externo, destaca-se o papel da organização do 

trabalho dessas instituições (Barros, 2015; Dejours, 2012; Nusshold, 2015). Mesmo em 

diferentes perspectivas teóricas, há uma concordância da importância da organização do 

trabalho no processo saúde-doença dos trabalhadores (Barros, 2015; Dejours, 2004a; 2012; 

2019; Nusshold, 2015; 2019; Maeno, 2020; Paparelli, 2020; Seligmann-Silva, 2016; 2018; 

Sznelwar e Marx, 2018). 

Portanto, pensar em transformações do modo como o trabalho está organizado é 

também pensar no trabalho como potencializador do processo de construção e desenvolvimento 

da subjetividade, da identidade e, por fim, da saúde mental dos trabalhadores. É fundamental 

que se entenda o trabalho para além de simples execução de ordens e da relação salarial, é 

necessário entender que “o trabalho é o que implica, de uma perspectiva humana, o fato de 

trabalhar: os gestos, os saber-fazer, o engajamento do corpo, a mobilização da inteligência, a 

capacidade de refletir, de interpretar e de reagir a diferentes situações, é o poder de sentir, de 

pensar, de inventar etc.” (Dejours, 2012). 

Uma vez considerada a complexidade do trabalhar, é possível discutir algumas 

condições para que se pense na construção da saúde pela via do trabalho e de antemão já 

esclarecer que ele não é de ordem objetiva e passível de mensuração. Dejours (2019), defende 

que o primeiro passo para pensar em saúde no trabalho nos dias atuais, é reconstruir o coletivo 

de trabalho, a convivência entre os trabalhadores e a solidariedade entre eles. 
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O coletivo de trabalho não diz respeito apenas a um grupo de trabalhadores que trabalha 

junto, como trabalhadores que pertencem a uma mesma equipe, a partir da determinação interna 

de uma instituição. O conceito de coletivo de trabalho que se estabelece é aquele estruturado 

pela coordenação e pela cooperação e, apesar de não serem passíveis de prescrição pela 

organização do trabalho, precisam de condições dela para sua existência (Barros, 2015; 

Dejours, 2012). 

Parte-se do pressuposto que, em grande parte dos trabalhadores, existe um desejo 

individual de cooperar e contribuir com a instituição no desenvolvimento de um bom trabalho, 

de ser útil ao coletivo. Essa contribuição dada pelo trabalhador, também desperta o desejo de 

retribuição, não apenas material, mas sobretudo simbólica, nomeada na Psicodinâmica do 

Trabalho - PDT como dinâmica do reconhecimento. Apesar de ser um reconhecimento da 

ordem do fazer, do trabalho realizado, ele apresenta também ganhos individuais, contribuindo 

para o fortalecimento da identidade e da realização também de si mesmo (Barros, 2015; 

Dejours, 2011). 

Essas condições da organização do trabalho são relacionadas sobretudo à confiança 

entre os trabalhadores, que por sua vez, só é possível se todos eles entendem o trabalho um do 

outro e conseguem determinar e validar a quais regras estão submetidos e se estão sendo 

seguidas. Essa dinâmica exige inclusive que as discrepâncias entre o trabalho prescrito e o real 

sejam evidenciadas. Para que esse compartilhamento aconteça, as instituições precisam 

possibilitar espaços de deliberação sobre o trabalho (Dejours, 2011; 2012; Dejours e Gernet, 

2011)  

Os espaços de deliberação sobre o trabalho podem ser prescritos pela organização do 

trabalho, como espaços formais para que os trabalhadores possam falar sobre o seu fazer e 

também conhecer o fazer de seus pares de trabalho, assim como entender o modo como fazem. 

Apesar de cada modo de fazer ser muito singular em cada trabalhador, é a partir da fala sobre 

aspectos transversais a todos que esse espaço se configura. Além disso, também tira do 

isolamento os trabalhadores, possibilita a criação de estratégias coletivas para fazer frente aos 

constrangimentos vivenciados no trabalho e a criação de novas regras de trabalho entre eles. 

Este processo é nomeado como denominado “deontologia do fazer” (Barros, 2015; Dejours, 

2011; 2012). 

Muitos desses aspectos se tornam ainda mais preocupantes como no contexto descrito 

em uma das entrevistas em decorrência da pandemia de COVID-19, pois o distanciamento 

social e o crescente trabalho à distância acentuou - e pode ter dificultado a construção de -  

aspectos primordiais para a construção e manutenção da saúde mental dos trabalhadores como 



   83 
   
   
 

a confiança entre chefias e pares; a possibilidade de livre circulação da palavra em espaços 

formais e informais de deliberação; e o rompimento com o coletivo de trabalho, tornando cada 

vez mais isolado o trabalhador. Sobretudo com as novas ferramentas e tecnologias de 

comunicação, tendo seu uso potencializado com a pandemia.  

 

6.3 Limites do estudo 

 

Apesar de seis dos oito entrevistados serem médicos do trabalho, como as indicações 

foram realizadas de forma espontânea e mediante associação com o tema e rede de contatos 

dos próprios entrevistados, considerou-se que a predominância de uma determinada categoria 

também seria um resultado e não necessariamente uma limitação, sugerindo que o cuidado em 

saúde mental é vinculado a estes profissionais. 

Outro aspecto de destaque foi a ausência de retorno dos contatos, tanto para agendar 

entrevista, quanto para possibilitar validação das entrevistas realizadas. Entretanto, por seguir 

o critério de saturação das informações coletadas, considerou-se satisfatória a quantidade de 

entrevistados, visto a repetição dos tipos de ações e programas citados por eles e por serem das 

principais instituições financeiras atuantes no país. Após o término e publicação da dissertação, 

será enviado o resultado do estudo para os participantes. 

O estudo também apresenta uma realidade específica no que se refere às características 

do ramo de atividade e do recorte da perspectiva da interface saúde mental e trabalho pelos 

profissionais de SST. Entretanto, evidencia-se a importância da discussão no âmbito mais 

amplo do cuidado à saúde mental dos trabalhadores em quaisquer situações de trabalho. Tanto 

no ambiente interno das instituições, em áreas como a de saúde e segurança no trabalho, quanto 

nas instituições nacionais e internacionais que determinam as diretrizes a serem seguidas e 

fiscalizam seu cumprimento. Isso tendo em vista que uma das questões que dificultam uma 

abordagem adequada da interface se dá, em especial, pela falta de adoção homogênea de 

conceitos que contemplem a natureza do tema e embasam o desenvolvimento de ações e 

programas que sejam eficazes. 

Por fim, destaca-se que não se buscou nesse trabalho um retrato do que é oficialmente 

oferecido pelos bancos em si (por exemplo no contato direto com documentos oficiais), mas 

foi privilegiada a perspectiva de quem está na linha de frente da implantação destas ações, 

justamente para entender a problemática a partir da vivência destes profissionais. Neste sentido, 
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evidencia-se como próximos passos, a aproximação com a alta gestão, para compreender como 

esta questão é entendida e como acreditam que a incorporam na organização como um todo, 

incluindo processos de trabalho. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O panorama de cuidado à saúde mental dos trabalhadores foi caracterizado por ações 

individuais na perspectiva da doença, realizado por empresas terceirizadas e com escassa ou 

ausência de discussão do trabalho como determinante no processo saúde-doença mental. Foi 

evidenciado ainda o uso de uma abordagem teórica e metodológica que não contempla a 

natureza do tema, baseados em conceitos ainda não homogêneos. 

Essa realidade demonstrou ser reflexo de uma série de lacunas presentes nas normativas 

que regem o trabalho de cuidado à saúde e à segurança dos trabalhadores, sobretudo no que 

tange à saúde mental. Assim como a falta de prioridade dada a tal trabalho dentro das 

instituições, sendo em geral, um trabalho para cumprimento das obrigações legais. 

Entretanto, ainda que fosse adotada de maneira adequada, a abordagem a partir do risco 

psicossocial torna reduzida a compreensão de fenômenos tão complexos como os relacionados 

à interface saúde mental e trabalho, o que impacta diretamente no tipo de ações de cuidado em 

saúde mental oferecidas aos trabalhadores nas instituições. Além disso, impacta ainda na saúde 

mental dos profissionais que têm como função esse cuidado, reduzindo as ações a propostas 

reativas aos acidentes e quadros de doenças. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de discussão e aprimoramento das bases 

epistemológicas que fundamentam o trabalho na área, para que as diretrizes que norteiam as 

ações de saúde e segurança dos trabalhadores possam ser homogêneas e coerentes aos seus 

objetivos, além de respaldar de maneira mais adequada o trabalho dos profissionais que se 

utilizam dessas diretrizes para exercerem suas atividades.  O intuito final, seria ode considerar 

a determinação do trabalho no processo saúde-doença, para que a construção da saúde mental 

dos trabalhadores e o desenvolvimento profissional se dêem a partir de transformações nas 

atuais formas de organização do trabalho e não sejam unicamente focadas nos indivíduos. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista    

  

Idade: 

Formação de base e cursos posteriores:   

Tempo de atuação:   

Trajetória profissional (com ênfase na área de saúde do trabalhador): 

1 - Quais são  suas  atribuições no  LOCAL DE TRABALHO?  E com  quais  profissionais têm  

maior  interlocução? 

2 - Para além do PPRA, PCMSO e demais NRs, em quais 

normas/documentos/modelos/programas  são pautadas  sua  prática?  

3 - Você faz correlação entre trabalho e saúde mental? Se sim, quais?   

4 - Sobre gestão do adoecimento/afastamento e não gestão baseada em ações preventivas. Você 

vislumbra possibilidades de intervenções nas instituições financeiras que poderiam contemplar 

a segunda perspectiva? 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado CEP 
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ANEXO B - Documento de mudança de orientadora CAPPesq - 008/21 
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