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Considerando o trabalho como fator determinante no processo de saúde/doença física e 

psíquica, este estudo teve como objetivo geral descrever as principais ações em Saúde mental 

relacionadas ao trabalho no Brasil, com base nas informações prestadas pelos profissionais dos 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e como objetivos específicos: a) 

identificar as principais ações de saúde mental relacionadas ao trabalho realizadas pelos 

Cerest estaduais e regionais nas áreas: da assistência, vigilância em saúde do trabalhador e 

educação em saúde; b) identificar as ações relacionadas à atenção a saúde dos trabalhadores 

com Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho (TMRT) realizadas pelos Cerest, por 

regiões do Brasil. Foi realizado um inquérito com os Cerest estaduais e regionais implantados 

no Brasil nos meses de outubro a dezembro de 2014 através de questionário on-line. 

Participaram 161 Cerest. Entre os de abrangência estadual houve taxa de resposta de 96,2% e 

de 77,7% entre os regionais. Observou-se que as ações na área de saúde mental relacionadas 

ao trabalho realizadas pelos Cerest ocorrem basicamente na área da assistência, vigilância em 

saúde do trabalhador e notificação de TMRT. No geral, as ações eram realizadas em sua maior 

parte pelos Cerest regionais e nas regiões Sudeste e Nordeste. As ações em saúde mental 

ainda são incipientes, destacando-se a assistência para estabelecimento de diagnóstico e nexo 

de casos suspeitos de TMRT com o trabalho não estavam sendo realizadas pela maioria dos 

Cerest do Brasil (53,1%), sendo esta ação distribuída diferentemente pelas regiões do país. O 

tratamento do adoecimento mental relacionado ao trabalho era encaminhado para o Caps, 

mas os Cerest não acompanhavam sua evolução. Os serviços de saúde do SUS não estão 

preparados para receber esta demanda que vem aumentando de casos de TMRT. Foi 

destacada a importância das ações em saúde mental relacionadas ao trabalho serem 

realizadas por todos os níveis de atenção do SUS; assim, ações inter e intrasetoriais necessitam 

ser ampliadas e fortalecidas entre os Cerest e a Rede de Atenção à Saúde, principalmente os 

dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial, para a garantia da atenção integral aos 

trabalhadores. São necessárias novas pesquisas para a construção de instrumentos e políticas 

públicas que auxiliem no fluxo de ações para o estabelecimento do nexo da relação desses 

agravos com o trabalho nos serviços de saúde, como também ações de Vigilância em Saúde do 

Trabalhador na área de saúde mental, pois o adoecimento relacionado ao trabalho são 

preveníveis através de melhorias nos ambientes de trabalho. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Saúde Mental. Sistema Único de Saúde. Transtornos 

Mentais 

 


