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O servidor público trabalha em
benefício da coletividade. Exercem a
função de fiscalizar e promover o bem
estar e a proteção da integridade
física e emocional dos indivíduos.

Mas, e a própria saúde?

Cuidar de quem cuida!



Reflexos sobre o trabalho
• Acolhimento no atendimento – dessensibilização
• Antes de atender, olhar para si mesmo.
• Acompanhar quem chega para o atendimento, 

colocando-se em seu lugar.
• Olhar para a equipe de trabalho – Equipe sem 

entrosamento.
– Estresse – sobrecarga
– Depressão 
– Síndrome de Burnout
– Afastamentos – licenças médicas
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O TRABALHO

O trabalho ocupa grande parte da vida do ser
humano e permite o estabelecimento de
relações e também de maior ou menor
valorização social.

Todas as grandes transformações econômicas,
tecnológicas e sociais que aconteceram ao
longo do tempo, trouxeram também profundas
mudanças nas relações de trabalho.



O mundo do trabalho atual enaltece uma
noção de competência que traz o
aumento da pressão e da competição.

Além de explorar a subjetividade do
indivíduo, exigindo-se cada vez mais dos
seus recursos pessoais – capacidades,
saberes, atitudes – demanda-se um
trabalhador polivalente.



Quantas competências é preciso para 
executar sua função?

Aprendizagem

Formação



Christophe Déjours

Doutor em medicina, especialista em medicina do
trabalho e em psiquiatria e psicanalista.
Diz que o trabalho tem lugar central na construção
da identidade, nas relações de gênero e na
construção da sociedade, e convoca ainda as duas
dimensões do corpo: a biológica, implicada por
produzir energia mecânica e por sofrer acidentes de
trabalho e doenças profissionais; a psíquica,
implicada na habilidade técnica e na inteligência da
tarefa.



Déjours (1992)
• A experiência no mundo do trabalho pode

gerar o pior e o melhor.

• Isso depende da capacidade de pensar as
relações entre subjetividade, trabalho e ação.



Trabalho é muito mais do que a troca 
de mão de obra por dinheiro.

É fonte 
de sonhos 

e expectativas...



• “trabalhar não é só produzir...trabalhar é 
ainda viver junto” (DÉJOURS, 2004)



A relação saúde e trabalho

• A saúde e a doença de uma pessoa
depende muito da qualidade das
relações de trabalho.

• A saúde, não é um estado natural, mas
uma construção intencional, na qual o
trabalho ocupa lugar importante.



O Trabalho no Serviço Público:

As adversidades habituais no trabalho no
setor público mobilizam e desestabilizam os
investimentos e interesses dos
trabalhadores, incessantemente provocando
e desafiando perspectivas e saídas
desgastantes e geradoras de sofrimento
(SANTOS-FILHO, 2007).



“Para se ter uma vida com 
sentido fora do trabalho, é 

necessária uma vida 
dotada de sentido dentro 

do trabalho”.



O adoecer do trabalhador...

• Estresse
• Depressão

• Síndrome de 
Burnout



Estresse



ESTRESSE
Foi Hans Selye que, 1926, que utilizou o termo pela primeira vez,
definindo-o como:

“um conjunto de reações que o
organismo desenvolve ao ser
submetido a uma situação que
exige esforço para adaptação”



Estresse é uma alteração psicofisiológica do
organismo, observável através de sintomas físicos
e psicológicos, para reagir a uma situação de
tensão e opressão.

Estresse é um processo e não uma reação única,
pois a partir do momento em que uma pessoa é
submetida a uma fonte de estresse, um longo
processo bioquímico instala-se.



Estresse no trabalho é o resultado de um conjunto
de várias situações potencialmente
desestabilizadoras, pode manifestar-se como
problemas de saúde física ou emocional e ainda
como alterações de comportamento no trabalho e
em casa.

Sintomas físicos do estresse: dores de cabeça,
tensão muscular, dores das costas e no pescoço,
cansaço excessivo, problemas de sono e no
sistema digestivo, taquicardia, suor excessivo,
diminuição da libido, entre outras.



As condições de trabalho são geradoras de
estresse quando há deterioração das
relações entre funcionários, com ambiente
hostil entre as pessoas, perda de tempo
com discussões inúteis, trabalho isolado
com pouca cooperação, presença de uma
inadequada abordagem política, com
competição não saudável entre as pessoas,
etc.



O estresse, quando se manifesta dentro
dos limites toleráveis que são específicos
e únicos para cada indivíduo, faz parte de
nossas vidas.

Viver pressupõe estar em condições nas
quais o estresse necessariamente se
manifestará.





Não existem soluções únicas e receitas
milagrosas para se lidar com o estresse.

 Mudança de atitudes
 Investimento em relações humanas

saudáveis, baseadas em situações de
valorização e apreciação de pessoas.



DEPRESSÃO



• De acordo com a literatura médica, a depressão é um
distúrbio emocional que produz alterações no modo
de ver o mundo e sentir a realidade. O sintoma da
doença é, basicamente, o transtorno do humor.

• A falta de esperança e de vitalidade são sentimentos
constantes na vida de uma pessoa deprimida.

• Sintomas comuns: insegurança, isolamento social e
familiar, apatia, perda de interesse e prazer por
coisas que antes gostava, com o agravante de que
podem também ocorrer perda de memória, do
apetite e da concentração, além de insônia.



Psicopatologia do Trabalho

Segundo estudos na área da psicopatologia do
trabalho, a depressão atinge todas as raças,
idades e profissões, tanto os profissionais que
trabalham direto com o contato humano como
aqueles que têm atribuições rotineiras
extremamente operacionais e mecânicas.



Ministério da Saúde (2001).

A vinculação entre o trabalho e o adoecimento
psíquico apresenta visibilidade crescente
devido ao número elevado de casos de
depressão e o número crescente de transtornos
mentais entre trabalhadores que vivenciaram
processos de reestruturação produtiva nos seus
locais de trabalho.



• Muitas vezes o trabalhador recebe uma
demanda que ultrapassa seus limites causando-
lhe o estresse.

• Pessoas que já são vulneráveis e que passam
situações de muito estresse podem até sofrer
crises de esquizofrenia.

• O estresse é o maior causador das doenças
osteomusculares e a depressão pode evoluir
dele.



• Não se pode afirmar o trabalho como
causa exclusiva de um quadro depressivo
(já que existem vários fatores que
interferem no desencadear de um
quadro de depressão, tais como os
fatores genéticos, biológicos e
psicossociais), porém, dependendo das
condições, o trabalho contribui
decisivamente para o desencadeamento
ou agravamento da doença.



Tristeza ou Depressão?
• A tristeza muitas vezes vem acompanhada de

sintomas típicos da depressão como insônia e
falta de apetite, mas que podem ser superados
mais facilmente.

• Na pessoa deprimida, esses sintomas vêm
acompanhados de desânimo, falta de
vitalidade e de vontade que acabam causando
prejuízos no trabalho, no contato familiar e
social.



Relação entre Depressão e Trabalho

A palavra trabalho vem do latim tripalium, referindo-
se a um instrumento de tortura para punições dos
indivíduos que eram submetidos ao trabalho forçado
em consequência da perda do direito à liberdade. Na
antiga visão religiosa, o trabalho era considerado
castigo, no qual o homem teria que trabalhar para,
com o seu suor, conseguir meios para sua
sobrevivência. A isso, associou-se a concepção
cultural familiar que imprimiu ao trabalho uma
conotação pessoal variando entre obrigação e
prazer, na medida em que torna possível a
concretização de sonhos e projetos pessoais.



Para a psicologia, o trabalho provoca diferentes
níveis de motivação e satisfação e, dependendo
da forma e meio no qual o trabalhador executa
suas atribuições dentro do contexto em que está
inserido, o trabalho pode levar a um quadro de
enfermidade.
O mesmo trabalho que motiva e concretiza
realizações pessoais e sociais, em contrapartida,
implica no desgaste físico e/ou mental, com
reflexos diretos na qualidade de vida.



Cachorro preto





Síndrome de Burnout

Síndrome 
do 

Esgotamento 
Profissional



É considerada doença do trabalho desde
que seja estabelecido o nexo causal entre
a Síndrome de Burnout e a atividade
exercida pelo profissional.



Estresse extremo 
(Esgotamento emocional, psicológico e 

físico);



Emocionais e Psicológicos

• Falta de memória – lapsos sérios
• Intolerância, Nervosismo, Irritabilidade
• Culpa, Insatisfação, Insegurança
• Falta de interesse para as próprias coisas, Falta 

de controle sobre a própria vida
• Autodesvalorização, Despersonalização
• Isolamento, fuga de tudo e de todos.



Físicos

• Dores de cabeça, 
estomacais e musculares

• Hipertensão
• Falta de energia
• Exaustão, cansaço 

extremo



A pessoa se consome, não dá mais conta de 
si mesma!

A Autoestima é medida pelo seu trabalho.





Estratégias: O que fazer?
• Atenção aos sintomas e procura do 

profissional de saúde mental;
• Mudanças de hábito (descanso, parada)
• Exercícios físicos 
• Contato com natureza
• Música
• Alimentação equilibrada
• Relaxamento e meditação
• Trabalhar a Espiritualidade
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