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Resumo: Objetivos: Geral: Estimar a prevalência de transtornos mentais relacionados ao 

trabalho no Brasil segundo variáveis sociodemográficas, ocupacionais e espaciais no período 

de 2006 a 2012. Específicos: Descrever os casos de transtornos mentais relacionados ao 

trabalho no Brasil segundo: a) variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, escolaridade), b) 

ramo de atividades econômica, c) tipo de diagnóstico específico no período de 2006 a 2012 e 

estimar a prevalência de transtornos mentais relacionados ao trabalho no Brasil segundo 

características de distribuição espacial no período de 2006 a 2012, considerando as regiões 

brasileiras e unidades federativas. 

Métodos: Foi realizado um estudo exploratório com desenho misto, incluindo análise de série 

temporal e área geográfica. Os dados de casos de transtornos mentais relacionados ao 

trabalho foram obtidos do SINAN e os trabalhadores potencialmente expostos foi obtida a 

partir da população economicamente ativa e ocupada (PEAO) no período de referência obtida 

no IBGE. A medida de ocorrência foi o coeficiente de prevalência de TMRT x 1.000.000 

trabalhadores. A Variação Percentual Proporcional (VPP) foi utilizada para verificação de 

variação dos coeficientes. 

Resultados: verificou-se um grande subregistro das notificações de TMRT no SINAN no 

período, com uma razão de 38,5 benefícios concedidos pelo INSS para cada caso notificado no 

SINAN. O maior coeficiente de TMRT no SINAN foi em 2011 (7,5 a cada 1.000.000 de 

trabalhadores). A maior proporção foi em mulheres brancas, jovens e com nível médio de 

escolaridade. O ramo de atividade com maior prevalência foi administração pública. As regiões 

Nordeste e Sudeste foram as que mais notificaram casos da doença. 

Conclusão: os resultados apontam que há uma grande subnotificação dos TMRT no SINAN em 

todas as regiões do Brasil, o que dificulta a adoção de medidas de controle da doença. 

Contudo, as estimativas de prevalência indicam direções a ser priorizadas pela VISAT. 

 

  


