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Em nome da produção, o trabalhador 

vivencia no trabalho um processo de 

banalização de sua condição humana



A pandemia da Covid-19 chega, sobrecarrega o cenário do 
trabalho, desnuda e  aprofunda desigualdades já existentes



A pandemia por Covid-19: intensifica a precariedade do trabalho e favorece 

a invisibilidade do sofrimento e adoecimento mental no trabalho.

Condições de 
trabalho cada 

vez mais 
precárias 

O olhar da 
saúde voltada 

para a 
pandemia 

Trabalhadores em 
sofrimento e 

adoecimento mental nos 
ambientes de trabalho

Diversas categorias 
de trabalhadores 
pressionadas para 

produzir mais



Ação de vigilância à saúde mental dos trabalhadores no contexto da 

pandemia 

N  472 trabalhadores, sendo  que 63,6 se identificaram como gênero feminino e  35,4 % do gênero 

masculino. 

TMC  escore total positivo do SRQ-20 = 80,0% 

Entre homens  75,0%  

Entre mulheres  83,0% 



Considerando o seu trabalho, como a Pandemia pelo 
Coronavírus lhe afetou? 
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Não me afetou

Tive medo de adquirir covid-19 no trabalho

Tive medo de adquirir covid-19 indo para o 
trabalho

Tive diminuição da carga de trabalho (passei a 
trabalhar menos)

O trabalho passou a interferir na minha vida 
familiar

Teve aumento da carga de trabalho (tive que 
trabalhar mais



 “Sobrecarga de trabalho!!!! Estou trabalhando sozinha na minha função de caixa. Sobrecarga

e exposição 100%. Fadiga extrema!!!”

 “Aumento de pressão sobre resultado dadas as ausências físicas de colegas. Omissão de

medidas de proteção por parte do gestor. Aumento do assédio moral.”

 “Home office lhe faz trabalhar mais por ter o equipamento em casa e acesso 24h a rede da

empresa, que não limita o acesso, apesar de não contar como hora extra e formalmente não

indicar”



Registro de casos de transtornos mentais – SINAN. Período 2019 – 2021.

Fonte: Fonte:SINAN_Net-Sistema de Informações de Agravos de 
Notificação. 

Fonte: http://www.ccvisat.ufba.br/sinan-2/ 

BAHIA BRASIL



Concessão de benefício previdenciário devido ao afastamento do trabalho por T. 
mentais e do comportamento, no período de 2018 a 2020. Brasil.

Fonte: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Tratamento e análise: SmartLab – Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho

(B91) (B31)



Ações de atenção e vigilância em saúde do trabalhador  na 

Pandemia por Covid-19

• Criação de orientações técnicas para 
trabalhadores e empregadores

• Inspeções em ambientes de trabalho 

• Teleatendimento e posteriormente atendimento 
presencial aos trabalhadores -

• Demandas específicas 

• Capacitação para a Renast 

• Matriciamento



RENAST - CEREST SALVADOR



A experiência do Centro de Apoio Psicológico  para Profissionais 

da Saúde - SESAB

Diretoria de Gestão da Educação e do Trabalho na Saúde(DGETS) -

Programa de Atenção Integral à Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador

da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (PAIST) - Serviços

Integrados de Atenção à Saúde do Trabalhador (SIAST) - Centro de

Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso (Creasi) - Diretoria de

Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador (Divast/Cesat),



Os nossos desafios para o pós-pandemia 

O futuro para o trabalho no Brasil, após esse contexto de pandemia, nos parece bastante complicado.

Identificar situações de riscos para a saúde mental, presentes nos ambientes de trabalho.

Investir no reconhecimento e na notificação dos transtornos mentais relacionados ao trabalho –

Fortalecimento da RENAST

O fortalecimento da rede de atenção à saúde mental - Maior articulação: RAS x SM x RENAST



Obrigada pela atenção!

sesab.divast@saude.ba.gov.br

(71) 3103-2200
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