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15. Revisão de AboRdAgens TeóRico-MeTodológicAs 
sobRe sAúde MenTAl e TRAbAlho

Tânia Maria de Araújo 

A Constituição do CAmpo

O campo da saúde mental e trabalho tem sido impulsionado pelos estu-
dos que abordam o trabalho no processo de construção de subjetividade, a 
contribuição do trabalho nos processos de adoecimento psíquico, a caracte-
rização de aspectos do trabalho mais diretamente associados à ocorrência de 
transtornos mentais ou situações de sofrimento psíquico. Outros aspectos, 
como satisfação e capacidade para o trabalho, também figuram na produção 
mais recente.

Para a constituição do campo da saúde mental e trabalho foi necessário, 
inicialmente, o estabelecimento de rupturas com os modelos dominantes de 
concepção dos processos de construção de identidade, individual e coletiva, e 
de estruturação do processo de determinação de saúde/saúde mental e doença. 
A primeira ruptura, bem caracterizada na produção existente, foi feita com con-
cepções e teorias predominantes em determinadas abordagens em psicologia 
que desconhecem o trabalho como espaço estruturador da vida subjetiva de 
homens e mulheres, desenvolvendo a análise dos processos de adoecimento 
e sofrimento mental nos limites estreitos da família ou da sexualidade (Codo, 
Sampaio & Hipomi, 1993). 

O movimento crítico em oposição ao reducionismo na compreensão dos 
processos de saúde-doença mental, à fragmentação e às concepções teóricas 
incapazes de considerar a multiplicidade e complexidade na formação e es-
truturação do ser humano e de seu psiquismo impulsionou a elaboração de 
modelos mais amplos nesse campo e contribuíram para dar visibilidade às 
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relações entre trabalho e saúde mental (Jacques, 2007). O trabalho foi, assim, 
trazido para o foco da discussão.

Embora haja certa divergência, como apontado por Lima (2004), no que 
se refere ao papel do trabalho, entendido por alguns autores como determi-
nante (advogam que determinados tipos ou características do trabalho são 
estruturadores de adoecimento psíquico) ou como desencadeante (porta de 
entrada para o adoecimento), observa-se, na quase totalidade da produção, a 
discussão da importância de se trazer à cena a dimensão da vida no trabalho, 
explicitando a contraposição aos modelos nos quais o trabalho se encontra 
alijado da análise da subjetividade e dos processos relativos à saúde mental. 
Esse aspecto aglutina a maioria dos estudos revisados de um mesmo ponto 
de partida.

Nos modelos propostos, os percursos, concepções, pressupostos, as formas 
de avaliação, de diagnóstico e de intervenção são bastante diversos, embora 
muitas vezes complementares. Uma breve exposição sobre os aspectos que con-
formam as bases teórico-metodológicas das principais correntes e abordagens 
em saúde mental e trabalho encontra-se descrita a seguir.

prinCipAis Correntes teóriCAs em sAúde mentAl e trAbAlho

A análise da produção de textos sobre as principais abordagens em saúde 
mental e trabalho revela significativa diversidade taxonômica, com agrupa-
mentos, distinções e classificações das correntes bem distintas. Apesar disso, 
algumas abordagens são claramente identificadas, com considerações sobre seus 
pressupostos, aplicabilidades e limites congruentes nas tentativas de classifica-
ção realizadas. Ao menos três modelos teóricos são claramente identificados 
como integrantes das abordagens predominantemente usadas nos estudos 
brasileiros: a teoria do estresse, a psicodinâmica do trabalho e o modelo de 
desgaste (embora este último seja nomeado com base em diferentes classifica-
ções). Outras delimitações são também propostas para se identificarem grupos 
de estudos emergentes ou para desagregar abordagens específicas surgidas no 
interior de uma linha maior – essas delimitações, embora úteis em alguns 
casos, apresentam contornos menos nítidos e poderiam ser classificadas em 
uma ou outra abordagem com base em elementos muito sutis.

Dentre o material produzido para discutir os aspectos teóricos e metodológi-
cos das correntes de pensamento no campo, podem ser citados: Seligmann-Silva 
(1997), Jacques (2003), Neves, Seligman-Silva e Athayde (2004), Fernandes e 
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colaboradores (2006) e Borsoi (2007). Há significativa confluência de posições 
acerca das proposições apresentadas nesses textos.

Seligmann-Silva (1997) distingue três correntes de pensamento no campo 
de saúde mental e trabalho: a corrente fundamentada na teoria do estresse, 
que reúne investigações sobre estresse e trabalho (work-stress); a corrente vinda 
das ciências sociais, que privilegia aspectos relacionados às relações de poder; 
e a corrente originária da teoria psicanalítica, que fundamentou os estudos 
da chamada psicodinâmica do trabalho.

Jacques (2003), considerando o referencial teórico, os aspectos metodológi-
cos adotados e as concepções sobre a inter-relação entre trabalho e o processo 
saúde-doença mental, distingue quatro grandes grupos de abordagens nesse 
campo: teoria do estresse, psicodinâmica do trabalho, abordagem de base 
epidemiológica e/ou diagnóstica e pesquisas em subjetividade e trabalho. Na 
classificação proposta por Jacques, não há referência direta aos estudos funda-
mentados no modelo do desgaste (Laurell & Noriega, 1989), modelo teórico 
que orientou uma dada tradição epidemiológica, derivada da epidemiologia 
social, na literatura sobre saúde e trabalho no Brasil.

A classificação proposta por Fernandes e colaboradores (2006) distingue 
cinco grupos de abordagem: a do desgaste, a da ergonomia e a das condições 
de vida e trabalho, além dos modelos já mencionados (estresse e psicodinâmica 
no trabalho). 

Como se pode observar, embora haja diversidade na distinção de modelos 
teóricos e conceituais, há consenso na identificação de alguns modelos como 
influentes no campo, com destaque para a psicodinâmica do trabalho, a teoria 
do estresse e os estudos fundamentados nas ciências sociais. 

A psicodinâmica do trabalho elege, como elementos centrais, a organização 
do trabalho e o sofrimento mental (Dejours, 1987; Dejours, Abdoucheli & 
Jayet, 1994). Além disso, detém-se na análise das defesas que são coletivamente 
elaboradas pelos trabalhadores no enfrentamento das situações de sofrimento 
no cotidiano laboral. As abordagens qualitativas constituem as estratégias 
metodológicas comumente usadas e privilegiam o relato das vivências dos 
próprios trabalhadores: sua fala sobre o trabalho e as emoções, sentimentos e 
reações por ele desencadeados (Dejours, Abdoucheli & Jayet, 1994).

O sofrimento psíquico foi tomado como categoria de análise para delimitar 
um campo de investigação diferenciado das abordagens que tomam, como objeto 
privilegiado de análise, a doença mental. O sofrimento corresponderia a uma 
vivência subjetiva intermediária entre a doença e a saúde, sendo experimentado, 
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pelo trabalhador, por meio de sentimentos de insatisfação (com relação ao 
conteúdo ergonômico e ao conteúdo significativo do trabalho) e ansiedade.

Dentre as críticas mais relevantes apontadas com relação à abordagem da 
psicodinâmica, destacam-se a crítica com relação ao ‘lugar’ do trabalho na teoria 
proposta, fundada no modelo clínico da psicanálise, e aquela referente ao mo-
delo metodológico adotado. Com relação ao papel do trabalho no adoecimento 
psíquico, não há, na proposição dejouriana, relação causal entre o trabalho e 
saúde mental. Na sua compreensão, as doenças mentais dependem, em última 
instância, das estruturas de personalidade, adquiridas muito antes da entrada 
dos indivíduos no mundo produtivo (Lima, 2004). Assim, o trabalho poderia 
se constituir em uma ‘porta de entrada’ do sofrimento e da doença mental, 
uma espécie de ‘gatilho’, mas não assumiria papel determinante no processo 
de adoecimento (Jacques, 2003). O trabalho poderia, a partir de determinadas 
características, estabelecer o momento de expressão do sofrimento, mas não a 
sua forma – esta, sim, decorrente da estrutura psíquica do indivíduo.

Outra crítica feita a essa abordagem diz respeito ao método. A ênfase no 
discurso dos trabalhadores, não raro, desconsidera as condições objetivas em 
que se realizam as atividades laborais. O trabalho é assim compreendido ape-
nas por meio da sua vivência subjetiva, portanto, apenas parcialmente. Além 
disso, alguns aspectos na metodologia proposta são de difícil equacionamento 
em realidades como a brasileira, como a realização da pesquisa apenas segun-
do a demanda dos trabalhadores ou as entrevistas envolvendo o coletivo de 
trabalhadores.

Apesar dessas críticas, deve-se assinalar que essa abordagem vem tendo 
expressiva aceitação entre os pesquisadores brasileiros, ainda que algumas 
adaptações tenham sido feitas, como a realização do estudo na ausência de 
demanda por parte do coletivo de trabalhadores ou a substituição das entrevis-
tas coletivas por entrevistas individuais, em que pesem as possíveis distorções 
que tais procedimentos possam implicar no método utilizado.

A teoria do estresse orientou os estudos pioneiros em saúde e trabalho e 
permanece como referência importante para boa parte da produção no campo 
da epidemiologia e da psicologia. Essa abordagem constituiu-se mediante a in-
tegração dos conhecimentos da psicofisiologia e da psicologia social, aplicados 
aos estudos de fadiga no trabalho. Entretanto, a complexidade dos fenômenos 
envolvidos na relação trabalho-saúde mental, abarcando enormidade de situa-
ções, que podem oscilar da saúde aos estados patológicos, revelou limitação 
dos estudos centrados na fadiga e conduziu à análise de novos elementos 
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no interior dessa corrente. Nessa perspectiva, importantes contribuições 
vieram da abordagem psicossocial proposta por Gardell (1977, 1982). Os 
estudos de Frankenhaeuser e Gardell (1976) e de pesquisadores do Instituto 
Karolinska, em Estocolmo, buscaram novas categorias de fatores ambientais 
potencialmente capazes de produzir ou desencadear agravos à saúde. Para 
fins epidemiológicos, segundo Cassel (1974), o movimento de ampliação da 
perspectiva da teoria do estresse, incorporando novos elementos, promoveu a 
expansão do conceito de ambiente físico e microbiológico, originário de Seyle 
(1956), para o social. Esse campo de investigação desenvolveu-se amplamente 
e forneceu as bases teóricas para numerosas investigações sobre as fontes de 
estresse, insatisfação e de tensão no ambiente de trabalho.

Na tradição da psicologia, no Brasil, o estresse tem sido abordado, pre-
dominantemente, como variável resposta, buscando-se identificar os níveis 
de estresse vividos pelos indivíduos, como proposto na ‘síndrome geral de 
adaptação’, composta de três fases (alerta ou alarme, fase de adaptação ou 
resistência e fase de exaustão). Alguns instrumentos de avaliação de níveis de 
estresse foram adaptados para uso em estudos brasileiros (Lipp, 2000), com 
incorporação de uma quarta fase localizada entre as fases de resistência e 
exaustão, denominada de semiexaustão.

Nos estudos brasileiros ancorados na teoria do estresse, tanto na interpreta-
ção dos resultados como na proposição de intervenção, em geral são adotadas 
concepções cognitivo-comportamentais, ou seja: a abordagem adotada não 
incorpora, de modo mais orgânico, a análise da organização, do ambiente e 
do processo de trabalho, mantendo-se nos limites das medidas de intervenção 
voltadas ao gerenciamento individual do estresse, por meio de reestruturações 
dos comportamentos, práticas e hábitos individuais. O incremento nas estra-
tégias de coping, por exemplo, ocupa destaque nessa perspectiva.

As principais críticas feitas a essa abordagem referem-se à pouca especifi-
cidade do termo e seu uso corrente para designar uma gama extremamente 
variada de situações: pode ser usado para designar um estressor, estratégias 
de coping ou resposta a situações de ameaças; pode ainda referir-se a estresse 
biológico, psicológico, social ou ambiental. Além disso, pode ser utilizada para 
descrever situações de irritação, ansiedade ou quadros graves de adoecimento 
mental. Essa inespecificidade, portanto, confere baixo poder para discriminar 
diferentes situações vivenciadas, dando-lhes contornos menos definidos.

Da necessidade de designar um campo específico de abordagem da teoria 
do estresse no mundo do trabalho, cunharam-se termos como estresse ocupa-
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cional ou síndromes específicas, como a síndrome de burnout (Borsoi, 2007). 
No Brasil, a síndrome de burnout, dentre aquelas ancoradas na abordagem do 
estresse, tem sido objeto de várias investigações, especialmente de educadores 
e profissionais de saúde. Essa síndrome é caracterizada como uma “reação à 
tensão emocional crônica gerada a partir do contato direto e excessivo com 
outros seres humanos, particularmente quando esses estão preocupados ou 
com problemas” (Vasques-Menezes, 2002: 201) e envolve três componentes: 
exaustão emocional, despersonalização e redução do envolvimento pessoal no 
trabalho. Apesar de os estudos sobre burnout incorporarem o trabalho como 
fator constitutivo do adoecimento psíquico, segundo Jacques (2003: 103)  
“o enfoque ainda dicotomiza a dimensão externa e interna do trabalho em que 
a natureza do trabalho se apresenta como fonte de tensão individualmente 
experimentada pelo trabalhador”. Mantém-se, assim, ainda presa a uma pers-
pectiva centrada no indivíduo.

Outra ordem de críticas recai sobre a pouca importância dada à forma como 
o trabalho se estrutura, aos seus aspectos ambientais (condições concretas de 
trabalho) e organizacionais. Desse modo, as intervenções propostas apresentam 
limitações na sua abrangência e na sua capacidade de produzir alternativas 
e soluções para os problemas enfrentados em caráter mais duradouro, uma 
vez que, não raro, apenas a aparência ou as manifestações mais evidentes das 
situações são focalizadas e redesenhadas, sem interferência sistemática nas 
estruturas que produzem as condições desfavoráveis no ambiente laboral.

Observa-se ainda, nos artigos sobre modelos teóricos em saúde mental 
e trabalho, que a análise dos estudos derivados da teoria do estresse é feita 
tomando-se como base os modelos mais tradicionais dessa abordagem. 
Mesmo nos textos mais recentemente publicados (Jacques, 2003; Fernandes  
et al., 2006; Borsoi, 2007), não há referências a modelos oriundos da teoria 
do estresse com novos aportes teóricos e metodológicos, ou a novos modelos 
que buscaram superar limitações reconhecidas dessa abordagem, como a 
ênfase no referencial cognitivo-comportamental. Propostas que assumem 
causalidade sociológica, como o modelo demanda-controle, elaborado por 
Karasek (1979) e ampliado por Karasek e Theorell (1990) e Johnson (1989), 
por exemplo, não são mencionadas nos textos revisados, embora, nos últi-
mos anos, respondam por um grupo crescente de estudos epidemiológicos 
de grupos ocupacionais no Brasil, especialmente na Bahia (Araújo et al., 
2003a, 2003b; Reis et al., 2005; Nascimento Sobrinho et al., 2006; Porto 
et al., 2006; Araújo & Karasek, 2008).
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Para estudos embasados nas ciências sociais, a discussão acerca dos trans-
tornos psíquicos e trabalho liga-se, necessariamente, às dinâmicas das relações 
de dominação e, portanto, implicam abordagens que incorporam as relações 
de poder. Segundo tal corrente, os agravos à saúde mental decorrem de perdas 
geradas pelo desgaste mental. Tais perdas podem assumir múltiplas dimensões: 
serem concretas, simbólicas ou potenciais e, ainda, serem de natureza bioló-
gica, psíquica ou social – embora, geralmente, correspondam a articulações 
dessas três instâncias, mesmo quando o comprometimento mais palpável, 
representado pelas alterações orgânicas, não seja ainda visível (Clegg, 1993; 
Seligmann-Silva, 1994).

Adotando-se a classificação proposta por Jacques (2003), além das teorias 
aqui descritas, há as abordagens teórico-metodológica epidemiológica e/ou 
diagnóstica e a de subjetividade e trabalho.

A abordagem de orientação epidemiológica nas pesquisas de saúde mental 
e trabalho no Brasil surge na década de 1980, mas é a partir da década de 
1990 que se observa aumento mais significativo de estudos nessa perspectiva. 
O incremento do uso de estudos epidemiológicos para análise das relações 
entre trabalho e saúde mental liga-se, em boa parte, ao crescimento do campo 
de saúde pública/saúde coletiva no Brasil, especialmente com a criação de 
cursos de pós-graduação stricto sensu – os quais passam a responder por parcela 
significativa da formação/qualificação de pesquisadores nas diversas áreas de 
atuação profissional (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, 
fisioterapeutas) em saúde e trabalho, especialmente para os recém-criados 
serviços de atenção à saúde do trabalhador, nas diferentes esferas de governo.

O uso dos elementos teórico-metodológicos oriundos da epidemiologia 
social constituiu a primeira aproximação dessa tradição ao estudo das relações 
entre saúde mental e trabalho. Defende-se, nesse modelo, que as condições 
nas quais o trabalho é realizado determinam os modos de adoecimento 
(Laurell & Noriega, 1989; Facchini, 1991). Nesta abordagem, o trabalho e 
seus elementos constituintes são estruturantes do conteúdo e da forma do 
sofrimento apresentado.

Tais estudos voltam-se para a investigação de categorias específicas de 
trabalhadores, no intuito de avaliar suas condições concretas de trabalho, as 
características das organizações e o perfil de adoecimento dos trabalhadores, 
buscando avaliar associações entre essas condições e as características laborais e 
o adoecimento observado. A produção nesse campo tem sido rica e encontra-se 
em marcante crescimento (Araújo, Graça & Araújo, 2003). 
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O uso de instrumentos padronizados de avaliação de características e 
de condições de trabalho e de adoecimento psíquico é característico nessa 
abordagem, utilizando-se aporte dos métodos quantitativos e das ferramentas 
epidemiológicas para a produção de evidências empíricas. Registra-se que boa 
parte dos estudos nessa perspectiva tem sido conduzida com base em demandas 
sindicais, portanto liga-se de modo significativo às lutas sindicais por melhores 
condições de trabalho.

Um dos problemas a serem registrados nessa abordagem é a multiplicidade 
de instrumentos de mensuração utilizados, o que dificulta a comparação entre 
os estudos. Além disso, a avaliação da relação entre trabalho e adoecimento 
psíquico nos limites apenas dos testes de significância estatística (na avaliação de 
associação entre variáveis), como se tem observado em dada tradição dos estudos 
identificados nessa vertente, muitas vezes não é capaz de identificar, satisfato-
riamente, a complexidade e a inter-relação entre diferentes dimensões da vida 
no trabalho, levando muitas vezes a conclusões equivocadas ou apenas parciais.

Outra limitação apontada nesses tipos de estudos é o foco excessivo na doen-
ça, o que obscurece o olhar sobre a dimensão estruturante do trabalho, portadora 
de identidade e conformadora de subjetividade, ou a compreensão das formas 
de vida em movimento no trabalho, da plasticidade humana na cena laboral.

Para evitar as armadilhas reducionistas dos métodos baseados na quanti-
ficação, diversos autores têm defendido o emprego, simultâneo, de métodos 
quantitativos e qualitativos (Laurell & Noriega, 1989; Lima, 2004), o que, de 
fato, tem-se mostrado uma alternativa muito promissora para investigar os 
eventos envolvendo trabalho e saúde mental.

Por fim, os estudos de subjetividade e trabalho analisam as relações entre 
saúde mental e trabalho com base nas experiências e vivências subjetivas dos 
trabalhadores. Seu objeto não se restringe apenas aos processos de adoecimento 
psíquico; assume-se, aqui, que o trabalho é o eixo central para a compreensão 
da subjetividade humana e que os indivíduos se constroem de acordo com uma 
dada contextualização histórica e cultural. Assim, concebe-se que o trabalho 
pode estabelecer formas específicas de sofrimento, considerando que este é, 
como mencionado, fundamental na constituição da subjetividade dos trabalha-
dores. Conformam interesse nesse enfoque as vivências, o cotidiano, os modos 
de vida; utilizam-se aportes teóricos de diversas disciplinas das ciências sociais.

Abordagens qualitativas são utilizadas nos estudos nessa vertente (Jacques, 
2003). Observação, entrevistas individuais e coletivas e análises documentais 
constituem o arcabouço metodológico usado.
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Como mencionado, são muitas as propostas de classificação das abordagens 
teórico-metodológicas existentes em saúde mental e trabalho. Foram apontados 
aqui apenas os contornos de uma delas, aquela que, entendemos, cumpriu 
satisfatoriamente a tarefa de identificar as principais correntes de pensamen-
to – os modelos que têm congregado, em torno de si, número expressivo de 
investigações e análises das relações entre trabalho e saúde.

A possibilidade de integração entre diferentes campos de conhecimento 
tem sido frequentemente discutida com base em contribuições de diferentes 
disciplinas. Seligmann-Silva (1994, 1997) destaca que convergências impor-
tantes entre essas correntes podem ser observadas, tais como a identificação 
de determinados fatores e situações de trabalho psicogênicos e repercussões 
clínicas e sociais que tais fatores e situações podem produzir. Ou seja, pode-se 
encontrar, na comparação de estudos dessas correntes teóricas, “a descrição de 
agravos cujas características clínicas são iguais ou muito semelhantes, embora 
venham recebendo denominações distintas e aderidas aos respectivos quadros 
teóricos de referência” (Seligmann-Silva, 1997: 97).

Duas questões devem ser salientadas nessa discussão. A primeira refere-se ao 
reconhecimento de que para o campo de saúde mental e trabalho convergem 
diferentes disciplinas e áreas de conhecimento, o que implica construção de 
um processo de interlocução e troca entre as diferentes disciplinas que o inte-
gram. A segunda questão diz respeito à própria aplicação dos resultados desses 
estudos. Quer a relação saúde mental e trabalho seja abordada pelo enfoque do 
estresse, quer seja pelo da psicodinâmica do trabalho ou das ciências sociais, 
o que parece ser merecedor de atenção é a ênfase recente aos fenômenos que 
antecedem a eclosão dos quadros patológicos, estejam eles rotulados como 
estresse, sofrimento mental ou desgaste. Tal ênfase oferece espaço extrema-
mente relevante para a elaboração de ações preventivas, capazes de fortalecer 
os vínculos positivos que o trabalho possa estabelecer na vida dos indivíduos.

Assim, com base nessas considerações, vislumbra-se a possibilidade de que 
diferentes campos de conhecimento possam estabelecer interlocução efetiva, 
conformando métodos de investigação mais abrangentes e integradores. Uma 
vez apresentado o desafio da interdisciplinaridade como elemento central em 
trabalhos sobre saúde psíquica, os pontos de possíveis convergências podem 
ser ampliados à medida que os debates e as pesquisas entre esses campos forem 
intensificados. A busca de direção integradora firma-se como uma tendência 
identificada nos estudos mais recentes sobre saúde mental e trabalho. Como 
aponta Seligmann-Silva (1994), é preciso reconhecer que o campo da saúde 
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mental é interdisciplinar; por isso são procedentes as tentativas de compatibili-
zar e mesmo integrar, caso seja possível, alguns referenciais teóricos e modelos 
de interpretação. Esse percurso pode ser alternativa fértil para se escapar das 
armadilhas reducionistas. Assim, a integração parece, de fato, possível, tanto 
para a compreensão dos fenômenos, quanto para a realização de observações 
e de análises em que abordagens distintas também possam convergir para 
revelar novos aspectos.

estudos em sAúde mentAl e trAbAlho: revisão dA produção brAsileirA

Para o levantamento da produção, tomou-se como referência a base de dados 
do Scientific Electronic Library Online (SciELO). O SciELO é resultante de 
um projeto de parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 
em Ciências da Saúde (Bireme). Proporciona acesso a um número considerável 
de coleções de periódicos, tornando disponíveis resumos e textos completos 
dos artigos. O acesso, livre e gratuito, é feito no seguinte endereço eletrônico: 
<www.scielo.br>.

O levantamento bibliográfico foi inicialmente feito utilizando busca pelos 
termos selecionados. Após essa seleção, leram-se os resumos de todos os artigos 
identificados e selecionaram-se aqueles na área temática de interesse (saúde 
mental e trabalho). Em seguida, procedeu-se à classificação dos textos selecio-
nados nessa segunda etapa de acordo com a abordagem teórico-metodológica 
adotada.

Para a pesquisa bibliográfica da produção brasileira na base de dados SciELO, 
utilizaram-se os seguintes termos: trabalho; saúde mental e trabalho; saúde 
do trabalhador; psicodinâmica do trabalho; subjetividade e trabalho; estresse 
ocupacional; epidemiologia. Realizou-se busca com cada um desses termos 
separadamente e de todas as possíveis combinações desses termos.

Na primeira etapa de busca foram identificados 120 artigos. Após leitura 
dos resumos e dos textos completos, quando necessário, foram selecionados 
e classificados 51 artigos. Tanto para a definição dos termos de busca quanto 
para a classificação dos artigos, foram consideradas as abordagens teórico-
metodológicas predominantes no campo de saúde mental já descritas aqui. A 
Tabela 1 sumariza a produção brasileira de acordo com o tipo de abordagem 
adotada, identificada na base de dados consultada – SciELO.
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Tabela 1 – Distribuição da produção bibliográfica em saúde mental e trabalho 
segundo tipo de abordagem – de 1990 a 2008 

Tipo de abordagem  n %

Aspectos teóricos e conceituais  5 9,8

Estresse ocupacional  8 15,7

Psicodinâmica do trabalho 13 25,5

Estudos epidemiológicos e/ou diagnósticos 18 35,3

Estudos sobre desgaste  1 2,0

Subjetividade e trabalho (estudos qualitativos)  6 11,7

ToTal 51 100,0

Os estudos de abordagem epidemiológica e/ou de caráter diagnóstico 
representaram a maior proporção da produção identificada (respondendo 
por 35,3% do total dos artigos), seguidos pelos estudos que utilizaram a abor-
dagem da psicodinâmica do trabalho (25,5% do total). Essas duas tradições 
de pesquisa foram responsáveis por 60,8% da produção brasileira na base de 
dados analisada. 

Os estudos de análise teórico-metodológica responderam por um pequeno 
percentual da produção (cerca de 10% do total); ainda assim, dentre os cinco 
artigos identificados nessa abordagem, dois foram elaborados em períodos 
diferentes (2003 e 2007), por uma mesma autora. Como se pode observar, 
a preocupação com a delimitação teórica, conceitual e metodológica é ainda 
incipiente, revelando que se trata de um campo ainda pouco analítico, que não 
privilegia a avaliação de seus conceitos e métodos como objeto de análise e crítica.

Na abordagem de estresse ocupacional, destacaram-se os estudos de va-
lidação de instrumento de pesquisa – escalas de estresse, satisfação e coping –, 
representando 50,0% da produção identificada (quatro dos oito artigos 
identificados), e os estudos de avaliação de burnout em grupos ocupacionais: 
policiais civis, professores (Moreno-Jimenez et al., 2002) e bancários (Paschoal 
& Tamayo, 2005). Registrou-se apenas um estudo sobre aspectos teóricos e 
metodológicos.

Foi na psicodinâmica do trabalho que se observou o maior número de 
artigos voltados para análise de aspectos teóricos e conceituais (cinco dos 13 
levantados). A utilização conjunta de aporte teórico e metodológico da psico-
dinâmica do trabalho e da ergonomia foi observada nos estudos realizados. 
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Dentre as situações concretas de trabalho analisadas segundo a ótica dessa 
abordagem, citam-se aquelas vivenciadas por agentes de trânsito (Lancman et 
al., 2007), trabalhadores de hospital (Sznelwar et al., 2004), bancários (Palácios, 
Duarte & Câmara, 2002), gestores (Brant & Minayo-Gomez, 2004) e músicos 
(Assis & Macedo, 2008). A análise de aspectos relacionados ao trabalho e 
gênero também foi discutida (Molinier, 2004).

Nos estudos que adotaram a abordagem epidemiológica e/ou diagnóstica, 
predominaram aqueles sobre condições e características do trabalho e sua re-
lação com a morbidade psíquica, especialmente com os chamados transtornos 
mentais comuns em grupos ocupacionais específicos: professores (Reis et al., 
2005; Porto et al. 2006; Gasparini, Barreto & Assunção, 2006), agricultores 
(Faria et al., 1999), médicos (Nascimento-Sobrinho et al., 2006; Cabana et al., 
2007), trabalhadoras de enfermagem (Araújo et al., 2003a), penitenciários 
(Fernandes et al., 2002) e trabalhadores informais (Ludermir, 2000). O Self-
Reporting Questionnaire (SRQ-20), instrumento de avaliação de transtornos 
mentais comuns desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
predominou entre os instrumentos utilizados (nove dos estudos realizados o 
adotaram). A análise de associação entre os aspectos psicossociais do trabalho 
e morbidade psíquica ganhou destaque nos anos mais recentes (Araújo et al., 
2003c). Para a avaliação dos aspectos psicossociais do trabalho, vem sendo 
utilizado o Job Content Questionnaire (JCQ) (Karasek, 1985; Karasek & 
Theorell, 1990). A avaliação de aspectos relativos à saúde mental e gênero, 
como trabalho doméstico e dupla jornada de trabalho, também é abordada 
nos estudos realizados. 

Apenas um único artigo adotando o modelo de desgaste de Laurell e No-
riega (1989) foi identificado (Carvalho & Felli, 2006).

Os estudos da abordagem aqui denominada de subjetividade e trabalho 
(responsável por 11,7% da produção) enfocaram a vivência do trabalho, suas 
características cotidianas, percepção de situações prazerosas e de sofrimento, 
mudanças nos processos e na organização do trabalho e seus impactos na vida dos 
trabalhadores (Avellar, Iglesias & Valverde, 2007; Nardi & Ramminger, 2007).

A revisão desenvolvida, embora se configure como um esforço inicial para 
identificar e classificar a produção existente no campo, rastreada na base de 
dados consultada, permitiu delimitar as principais abordagens do campo, 
corroborando as classificações elaboradas anteriormente (Seligmann-Silva, 
1997; Jacques, 2003; Borsoi, 2007). Ressalta-se, no entanto, o caráter limitado 
da revisão realizada, uma vez que se restringiu a uma única base de dados. 
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Estudos futuros devem ampliar o escopo do presente ensaio, incorporando 
análise de outras bases de dados existentes. 

Finda essa primeira tarefa, de brevemente destacar elementos teóricos e 
metodológicos no campo e apresentar achados do levantamento bibliográfico 
realizado, cumpre-nos agora discutir alguns aspectos gerais sobre os limites e os 
desafios apresentados nesse momento. Em particular, interessa-nos explorar um 
pouco mais a contribuição dos estudos epidemiológicos à discussão, também 
no intuito de mostrar suas limitações e potencialidades.

AvAnços e desAfios pArA o CAmpo

Um aspecto relevante a ser considerado no contexto atual da saúde men-
tal e trabalho está intimamente ligado ao fortalecimento da perspectiva da 
saúde coletiva no modelo de atenção à saúde no Brasil, ainda que possamos 
identificar limitações significativas, muitas vezes frustrantes, na adoção desse 
paradigma nos serviços.

O reordenamento do sistema de saúde, a partir da consolidação da pro-
posta do Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe perspectivas novas para a 
estruturação do sistema da atenção à saúde dos trabalhadores. A estruturação 
de uma rede de atenção, em estados e municípios, abriu possibilidades novas 
para a atuação nesse campo. Entretanto, as demandas dos trabalhadores pelos 
serviços de atenção criados revelaram, rapidamente, a insuficiência das abor-
dagens tradicionais para a avaliação de realidades complexas, multifacetadas, 
das organizações contemporâneas, envolvendo novos processos de trabalho 
(intensificação do trabalho e de suas formas de controle, elevação e diversi-
ficação das demandas laborais), mantendo-se as velhas e autoritárias formas 
de gerenciamento.

A confluência desses movimentos demarcou o lugar do sofrimento no 
trabalho, mesmo que sua possibilidade de expressão ainda se mantenha en-
clausurada pela queixa física, pela necessidade de algo palpável para nomear o 
processo de adoecimento vivenciado. Além disso, como apontam Sato, Lacaz e 
Bernardo (2006), a prática nas unidades de saúde da rede pública contribuiu 
para inserir, no âmbito de interesse da pesquisa em psicologia, um olhar para 
a saúde do trabalhador na perspectiva da saúde pública.

Cabe destacar também que as demandas sindicais permanecem muito 
relevantes para a incorporação e ampliação do olhar da psicologia na atuação 
em saúde do trabalhador. A trajetória das lutas sindicais para garantir a defesa 
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da saúde dos trabalhadores foi sustentada por atuações técnicas diligentes e 
comprometidas que revelaram situações nocivas à saúde mental, descortinan-
do um campo amplo de possibilidade de atuação e de intervenção. Em certo 
sentido, esse processo constituiu um estímulo substancial para a expansão das 
fronteiras da saúde mental no trabalho, ao tempo que deu novos contornos 
aos desafios do campo.

As práticas de atenção assentam-se, de modo relevante, em abordagens 
clínico-epidemiológicas, a partir do desenvolvimento de pesquisas voltadas à 
identificação de aspectos/características dos processos de trabalho associados 
ao sofrimento/doença mental. O modelo de desgaste (Laurell & Noriega, 1989) 
e o método investigativo adotado, o modelo operário italiano (Odonne et al., 
1986), com destaque para a sua perspectiva de ‘pesquisa-ação’, que advoga a 
incorporação dos trabalhadores aos processos de produção de conhecimento 
sobre saúde e trabalho, também são ferramentas disseminadas no campo.

Dentre as intervenções de caráter clínico, destaca-se a abordagem coletiva 
e multidisciplinar dos problemas, com a constituição de grupos de trabalha-
dores para coletivizar experiências, discutir, partilhar a vivência dos agravos e 
das doenças ocupacionais. Os grupos de acometidos por lesões por esforços 
repetitivos (LER) constituem experiências interessantes nessa perspectiva.

Apesar dos avanços obtidos com a incorporação dessas novas práticas, 
seja no âmbito da pesquisa/vigilância em saúde e trabalho, seja nos enfoques 
adotados na intervenção de problemas de saúde mental já diagnosticados, 
como destacam Sato, Lacaz e Bernardo (2006: 286), é importante também 
reconhecer as dificuldades e os limites postos nas ações de intervenção, especial-
mente quando atingem a organização do trabalho, uma vez que é exatamente 
“nesse âmbito que o conflito capital-trabalho se expressa com exuberância”. 
Uma intervenção no modo como se organiza o trabalho, a favor da saúde dos 
trabalhadores, se contrapõe à lógica estabelecida no sistema capitalista de 
regulação das relações. Portanto, os limites para tais ações podem ser muito 
evidentes, uma vez que implica intervenção na dimensão das relações de poder, 
das relações entre classes. A alternativa para se avançar nessa direção envolve, 
necessariamente, a organização dos trabalhadores, a partir da mobilização de 
suas capacidades de impor mudanças concretas a seu favor. Assim, processos 
de construção, seja de investigação/monitoramento das condições de traba-
lho e de saúde, seja na conformação de práticas de atenção à saúde, precisam 
vincular-se aos próprios trabalhadores, atores da maior relevância em qualquer 
processo de mudança que se deseje estabelecer.
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Por um lado, como assinalado aqui, observa-se um crescente movimento 
na demarcação da relevância da saúde mental e do dimensionamento do ado-
ecimento psíquico nas relações entre saúde e trabalho, oferecido por estudos 
e pesquisas, acadêmicas ou não, ou por atividades de vigilância; por outro, 
ainda assistimos à pouca visibilidade do problema nas estatísticas das doenças 
ocupacionais. As doenças mentais respondem por um número muito pequeno 
dos afastamentos por doenças ocupacionais, ainda que os estudos realizados 
com categorias de trabalhadores mostrem elevadas prevalências de transtornos 
mentais. Na Bahia, por exemplo, diversas pesquisas, desde a primeira metade 
da década de 1990, indicam as elevadas prevalências de transtornos mentais 
em professores, variando de 20,1% a 55% (Araújo et al., 2003b; Reis et al., 
2005). Porto e colaboradores (2004), em levantamento das doenças ocupa-
cionais dos atendimentos realizados a professores pelo Centro de Estudos da 
Saúde do Trabalhador (Cesat) de Salvador, Bahia, de 1991 a 2001, observaram 
inexistência de diagnóstico de doença mental, aparecendo como doenças mais 
frequentes as lesões por esforço repetitivo/distúrbios osteomusculares (LER/
Dort) e as doenças respiratórias. Ou seja, o adoecimento mental permanece 
alijado das estatísticas, mesmo quando já há produção científica significativa 
para destacar esse problema como relevante em um determinado grupo de 
trabalhadores.

A observação de Sato e Bernardo (2005: 873) de que “o que parece efetiva-
mente autorizar o trabalhador a apresentar à assistência os problemas de saúde 
mental e trabalho atualmente é a LER” pode ser uma explicação alternativa 
para os achados de Porto e colaboradores (2004). Contudo, essa constatação 
corrobora o fato de que a doença mental e sua relação com o trabalho perma-
necem, no contexto brasileiro, invisíveis nas estatísticas existentes.

Portanto, um importante desafio é dar legitimidade ao processo de adoeci-
mento mental, um ‘lugar’ próprio, legalmente reconhecido para sua existência. 
Obviamente, as dificuldades para se estabelecer tal legitimidade decorrem dos 
problemas conceituais, teóricos e metodológicos já discutidos, que não são 
simples, nem de solução fácil; iniciam-se mesmo na própria definição do que 
se entende por adoecimento psíquico e seguem pelos aspectos ou marcadores 
que assinalariam/indicariam tal adoecimento.

As dificuldades enfrentadas nesse âmbito têm repercussões bastante evi-
dentes, constituindo entraves para garantir aos trabalhadores aporte técnico 
consistente e suficiente para o estabelecimento de direitos e benefícios em 
razão do adoecimento psíquico e para a adoção de medidas para proteger 
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e preservar a saúde mental dos trabalhadores. Em última instância, essas 
limitações comprometem as mudanças efetivas na estruturas organizacionais 
e ambientais de trabalho.

Cabe também considerar a necessidade de se incorporarem, na análise e 
avaliação das relações entre trabalho e saúde mental, outros aspectos que não 
apenas a busca de legitimidade para a doença. Deve-se reconhecer o trabalho 
também como fonte de vida, de vias propiciadoras de satisfação e prazer, de 
modo a fortalecer as possibilidades de saúde no trabalho.

Outro aspecto que poderá contribuir para a superação dos limites atuais 
nesse campo refere-se ao incremento de investigações centradas na análise das 
exposições, mais do que nos desfechos, nos efeitos sobre a saúde. A análise 
das exposições poderá contribuir para a perspectiva de uma atuação sobre os 
determinantes, portanto, com maior potencial transformador.

Como se pode observar, os desafios não são poucos e crescem à medida 
que o campo se expande, merecendo de nós, que atuamos nessa frente, re-
novarmos nossos ânimos para os enfrentamentos que se fazem necessários, 
a começar pela possibilidade de abertura para novas perspectivas teóricas e 
metodológicas e para o trabalho coletivo, partilhado, construído na troca de 
dúvidas, dificuldades e reflexões sobre as diferentes experiências vividas.
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