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Resumo:  

O afastamento do trabalho para se recuperar de um problema de saúde, que pode ter sido 

gerado pelo próprio trabalho, é marcado social e historicamente pela incapacidade para o 

trabalho e pela insegurança. Essa experiência é ainda intensificada pelo aumento das exigências 

trazidas pela flexibilização do trabalho, pelo risco do desemprego e pelas dificuldades legais e 

institucionais encontrados pelo trabalhador afastado junto ao instituto de Previdência (RAMOS 

et al, 2008). 

Realizou-se um estudo de revisão narrativa em 24 artigos visando de identificar: o 

objetivo do estudo, o método utilizado e se houve intervenção no local de trabalho. 

O resultado do trabalho sugere a necessidade de um olhar mais atento sobre o trabalho 

de forma a transformá-lo, mitigando o risco de danos à saúde e bem-estar do trabalhador e 

consequentemente reduzindo absenteísmo e do presenteísmo motivado por doença mental. 
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1 – Introdução 

Segundo o 130 boletim epidemiológico do Programa Integrado em Saúde Ambiental e 

do Trabalhador – UFBA, transtornos mentais impactam na vida laboral e social das pessoas e 

suas famílias, repercutindo no bem-estar, além de representar custos expressivos para os 

sistemas de saúde e previdência.  

Apesar desses transtornos terem determinação complexa e multifatorial, o referido 

boletim identifica no trabalho um importante papel na determinação da saúde mental, face aos 

estressores ocupacionais relacionados à organização do trabalho (sobrecarga e desequilíbrio 

na divisão de tarefas e poder, assédios, exposição à riscos físicos, químicos e biológicos etc).  

As doenças mentais estão entre as três principais causas de afastamento do trabalho no 

Brasil. Entre 2012 e 2016, mais de 17 mil trabalhadores pediram auxílio-doença ou 

aposentadoria ao INSS devido a problemas como transtornos ansiosos, estresse e depressão 

(Fonte: Adoecimento Mental e Trabalho - A concessão de benefícios por incapacidade mental 

e comportamentais entre 2012 e 2016.pdf). 

Segundo o estudo são características marcantes desse tipo de afastamento: em regra, ter 

um retorno ao trabalho com maior dificuldade de integração laboral e que haja divergentes 

percepções quanto à aptidão para o trabalho ou a uma possível restrição nas atividades laborais. 

 

2 - Métodos  

Partindo do pressuposto que os afastamentos e retornos ao trabalho decorrentes de 

doenças mentais não são resolvidos com a “cura das doenças” e consequente “aptidão para o 

trabalho”, mas em envidar esforços para a transformação do trabalho, implementação de 

recursos que tenham como resultado melhores condições de saúde para o trabalhador, o objetivo 

foi revisar a literatura na busca por publicações relacionadas à saúde mental afastamento e 

retorno ao trabalho – nos últimos cinco anos e analisá-las, identificando: os tipos de estudo 

realizando (considerando os métodos de pesquisa usados), quais os transtornos psíquicos 

abordados nos artigos e quais os tipos de intervenção adotados.  

 



  

 

Realizou-se um estudo de revisão narrativa da literatura nacional e internacional 

(disponível em português, inglês ou castelhano), utilizando como descritor “saúde mental 

afastamento e retorno ao trabalho” veiculada em periódicos indexados nas bases eletrônicas 

Scorpus, PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO), abrangendo artigos 

publicados em português, inglês ou espanhol, a partir do ano 2016. As buscas foram realizadas 

em junho de 2022.  

 

3 - Discussão dos Resultados 

Foi possível a identificação de um total de 24 artigos. Quanto ao tipo de estudo 

realizados foram identificados:  13 artigos que adotaram exclusivamente método qualitativos, 

6 artigos usaram método misto e 5 artigos de revisão da literatura. 

Embora a maioria dos estudos tenha abordados múltiplos transtornos psíquicos, 

observou-se a predominância de casos de transtornos depressivos e de ansiedade, na maioria 

das vezes associados a doenças osteomusculares. 

Do total de artigo analisados, 16 estudos relatam intervenções no trabalho, sendo que as 

intervenções ocorreram somente no local de trabalho através de reabilitação, promoção da 

saúde e da busca da adequação de comportamentos/carga de trabalho, sem que houvesse 

alteração da dinâmica das atividades laborais. 

No estudo denominado “Contribuições da análise da atividade do trabalho no processo 

de retorno do trabalhador afastado por LER/DORT”, que  buscou compreender o trabalho e 

reconhecimento da competência necessária para determinado local de trabalho, através da 

intermediação entre empresa, trabalhador e Programa de Reabilitação Profissional do INSS, 

utilizando como método a Ergonomia da Atividade, embora se reconheça a necessidade da 

atuação conjunta dos técnicos do Programa de Reabilitação Profissional e da empresa, não 

houve a avalição de situações reais de trabalho. 

A Tabela 1 expõe a categorização dos estudos incluídos nessa revisão identificando: o 

título do trabalho analisado, ao ano publicação, a revista na qual foi realizada a publicação o 

objetivo do estudo, o método utilizado e se houve intervenção no local de trabalho. 

 



  

 

 

Tabela 1 – Resumo dos artigos analisados 

 

TÍTULO ANO REVISTA OBJETIVO TIPO DE ESTUDO 
INTERVENÇÃO NO 

LOCAL DE TRABALHO 

Revisión Sistemática - 

Intervenciones en el 

proceso de Retorno al 

Trabajo en los 

Trastornos Mentales 

Comunes  

2021 Med. segur. 

trab. vol.67 

no.264  

Realizar revisão 

sistemática de publicações 

de 2014 a 2019 

intervenções para retorno 

ao trabalho em transtornos 

mentais comuns. 

Descritivo e uma abordagem 

mista. É realizada uma 

revisão sistemática com 

técnicas qualitativas para o 

levantamento de 

subcategorias. Por meio de 

técnicas quantitativas, é feita 

uma síntese da distribuição 

dessas subcategorias na 

amostra analisada. 

Não houve intervenção no 

trabalho ou citação a elas.  

La rehabilitación 

profesional desde la 

perspectiva del 

trabajador con 

trastorno mental de 

origen laboral: un 

estudio cualitativo  

2021 Revista de la 

Asociación 

Española de 

Especialista

s en 

Medicina 

del Trabajo  

Descrever a experiência de 

um trabalhador com 

transtorno mental 

relacionado ao trabalho 

durante o processo de 

reabilitação profissional na 

Colômbia. 

Estudo fenomenológico 

qualitativo com abordagem 

interpretativa. A coleta de dados 

foi realizada em 2020 por meio 

de entrevista semiestruturada e 

posterior análise por categorias, 

temas e padrões. 

 

Não houve intervenção no 

trabalho ou citação a elas. 

Return-to-work self-

efficacy after 

occupational 

rehabilitation for 

musculoskeletal and 

common mental 

health disorders: 

Secondary outcomes 

2021 Journal of 

Rehabilitaio

n Medicine 

 

 

 

 

 

Avaliar os efeitos da 

adição de uma intervenção 

no local de trabalho à 

reabilitação ocupacional 

de pacientes internados na 

autoeficácia de retorno ao 

trabalho, e se as mudanças 

na autoeficácia de retorno 

Foi realizado um ensaio 

clínico randomizado com 2 

grupos paralelos.  O estudo 

comparou I-MORE e I-

MORE + WI para indivíduos 

em licença médica devido a 

queixas musculoesqueléticas, 

distúrbios de saúde comuns 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2021000300212&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2021000300212&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2021000300212&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2021000300212&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2021000300212&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2021000300212&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-62552021000300009&lang=en
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022
https://search.scielo.org/?fb=&q=mental+health+and+return+to+work&lang=en&count=15&from=1&output=site&sort=&format=summary&page=1&where=&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2021&filter%5Byear_cluster%5D%5B%5D=2022


  

 

of a randomized 

clinical trial. 

 

 
 

  

ao trabalho foram 

associadas a resultados 

futuros do trabalho. 

ou inespecíficos com 

distúrbios metais.  

Interventions to 

improve return to 

work in depressed 

people 

2020 Cochane 

Library 

Avaliar a eficácia das 

intervenções destinadas a 

reduzir a incapacidade 

para o trabalho em 

funcionários com 

transtornos depressivos. 

Pesquisas nos repositórios: 

CENTRAL (The Cochrane 

Library), MEDLINE, 

Embase, CINAHL, e 

PsycINFO até 4 de abril de 

2020. Foram incluídos 

ensaios clínicos 

randomizados (RCTs) e 

agrupamentos de RCTs 

direcionados ao trabalho e 

intervenções clínicas para 

pessoas deprimidas que 

incluíram dias de ausência 

por doença ou afastamento do 

trabalho como resultado.  

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

Restoring confidence 

in return to work: A 

qualitative study of 

the experiences of 

persons with 

exhaustion disorder 

after a dialogue-

based workplace 

intervention. 

2020 Cochrane 

Database 

Explorar experiências de 

pessoas com transtorno de 

exaustão induzida por 

estresse (SED) que 

participaram de uma 

intervenção dialógica no 

local de trabalho com uma 

reunião de diálogo de 

convergência realizada por 

um coordenador de 

reabilitação. 

qualitativo baseado em 

entrevistas em grupo com 15 

pessoas com SED que 

participaram de um programa 

de reabilitação multimodal de 

24 semanas foi usado. As 

entrevistas foram analisadas 

com a metodologia da 

Grounded Theory. 

A intervenção assentou numa 

pedagogia de promoção da 

saúde, apoiada pela 

orientação contínua de um 

coordenador de reabilitação e 

reuniões estruturadas de 

diálogo de convergência 



  

 

Cost-Effectiveness of 

a Problem-Solving 

Intervention Aimed to 

Prevent Sickness 

Absence among 

Employees with 

Common Mental 

Disorders or 

Occupational Stress 

2020 Int. J. 

Environ. 

Res. Public 

Health 

Avaliar o custo-benefício e 

o custo-efetividade de uma 

intervenção direcionada ao 

trabalho implementada 

pelo serviço de saúde 

ocupacional (SSO) para 

funcionários com 

transtornos mentais 

comuns (TMC) ou 

problemas relacionados ao 

estresse no trabalho 

O custo-benefício e o custo-

efetividade de uma 

intervenção direcionada ao 

trabalho implementada pelo 

serviço de saúde ocupacional 

(SSO) para funcionários com 

transtornos mentais comuns 

(TMC) ou problemas 

relacionados ao estresse no 

trabalho foram investigados.  

O PSI tentativa de 

harmonizar regulando as 

condições (carga de trabalho, 

controle, recompensa, 

comunidade, justiça, valores) 

reduziu a carga 

socioeconômica em 

comparação com o CAU e 

pode ser recomendado aos 

formuladores de políticas.  

Preventing sickness 

absence among 

employees with 

common mental 

disorders or stress-

related symptoms at 

work: a cluster 

randomised 

controlled trial of a 

problem-solving-

based intervention 

conducted by the 

Occupational Health 

Services 

2020 Occup 

Environ 

Med  

avaliar o efeito sobre o 

afastamento por doença e a 

saúde de uma intervenção 

dirigida ao trabalho dada 

pelo OHS a funcionários 

com TMC ou sintomas 

relacionados ao estresse. 

A randomização foi 

conduzida no nível do 

consultor de OHS e cada 

consultor foi alocado para dar 

uma breve intervenção de 

resolução de problemas (PSI) 

ou cuidar como de costume 

(CAU). O grupo de estudo 

consistiu de 100 funcionários 

com sintomas de estresse ou 

TMC. O PSI era altamente 

estruturado e utilizava uma 

abordagem participativa, 

envolvendo tanto o 

funcionário quanto o gestor 

do funcionário. O CAU 

também era direcionado ao 

O PSI teve quase 15 dias a 

menos de ausência por 

doença durante o 

acompanhamento em 

comparação com CAU. Com 

relação aos desfechos 

secundários, o PSI mostrou 

um RTW parcial mais 

precoce e a saúde mental 

melhorou em ambos os 

grupos, sem diferenças 

significativas entre os grupos. 



  

 

trabalho, mas não baseado 

nos mesmos conceitos 

teóricos do PSI. 

Job crafting as a 

work adjustment 

strategy for workers 

returning after long-

term sickness 

absence due to 

common mental 

disorders. 

2020 Int J Rehabil 

Res 

O objetivo do estudo 

qualitativo foi examinar a 

forma como os 

trabalhadores com 

transtornos mentais 

comuns usam a elaboração 

de empregos para ajustar 

seu trabalho aos seus 

níveis de funcionamento 

após o retorno de uma 

licença médica de longa 

duração. 

Nesse estudo, trinta e oito 

trabalhadores que retornaram 

nos últimos 24 meses de 

afastamento por doença 

devido a transtornos mentais 

comuns foram entrevistados 

por meio de entrevista 

semiestruturada. Foram feitas 

perguntas sobre como eles 

trabalham para atender às 

necessidades alteradas de 

funcionamento do trabalho 

após o retorno.  

As intervenções refletem as 

formas como os gerentes e 

organizações podem apoiar 

os trabalhadores a fazer 

ajustes que lhes permitam 

permanecer e prosperar no 

trabalho com funcionamento 

reduzido. 

Returning to work 

after sickness 

absence due to 

common mental 

disorders: study 

design and baseline 

findings from an 18 

months mixed 

methods follow-up 

study in Germany.  

2019  BMC 

Public 

Health 

Avaliar a importância dos 

processos de retorno ao 

trabalho (RTW) com 

sucesso e obtenção de um 

RTW sustentável (SRTW) 

não apenas para a 

recuperação, mas também 

para a prevenção de 

consequências negativas, 

como perda de emprego ou 

aposentadoria por 

invalidez.  

O estudo usa um desenho de 

métodos mistos paralelos 

convergentes com uma 

amostra quantitativa e uma 

subamostra qualitativa. 

Duzentos e oitenta e seis 

participantes do estudo 

quantitativo e uma 

subamostra de 32 

participantes do estudo 

qualitativo foram incluídos. O 

resultado primário do estudo 

quantitativo é o tempo até 

RTW e RTW completo. O 

resultado secundário é a 

sustentabilidade do RTW. As 

seguintes medidas serão 

usadas para cobrir fatores 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 



  

 

relacionados ao trabalho, 

RTW e saúde, tempo de 

trabalho, duração das faltas 

por doença, capacidade 

funcional, capacidade para o 

trabalho, autoeficácia RTW, 

apoio social, conflito de 

privacidade no trabalho, 

satisfação no trabalho, 

elaboração de trabalho e 

sintomas depressivos. Dados 

quantitativos e qualitativos 

são integrados no final. 

Combined 

Interventions to 

Reduce Burnout 

Complaints and 

Promote Return to 

Work: A Systematic 

Review of 

Effectiveness and 

Mediators of Change.  

2019 nt. J. 

Environ. 

Res. Public 

Health 

Realizar uma revisão 

sistemática dos efeitos de 

intervenções combinadas 

(ou seja, dirigidas por 

pessoas e por 

organizações). Também 

inclui a identificação e 

descrição dos mediadores 

da mudança, explicando 

assim como as 

intervenções combinadas 

funcionam ou não 

funcionam.  

Estudo prognóstico / Revisão 

sistemática. Sete bancos de 

dados eletrônicos foram 

pesquisados em busca de 

publicações em inglês 

revisadas por pares: 

Psychology and Behavioral 

Sciences Collection; 

PsicARTIGOS; Web of 

Science; Scopus; SocINDEX; 

PubMed; e PsycINFO, 

usando várias combinações 

de termos de pesquisa (por 

exemplo, esgotamento E 

intervenção).  

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. No entanto, a 

pesquisa conclui que os 

profissionais de promoção da 

saúde no local de trabalho 

devem ser incentivados a usar 

essas descobertas para 

combater o esgotamento dos 

funcionários 



  

 

Riesgos psicosociales 

y estrategias de 

afrontamiento en el 

personas con 

trastorno mental 

grave en el contexto 

laboral: estudio 

exploratorio 

cuantitativo y 

cualitativo 

2019  Inf. 

psiquiátr  

conhecer a percepção dos 

riscos psicossociais dos 

trabalhadores atendidos no 

CRL da Comunidade de 

Madrid e conhecer as 

estratégias de 

enfrentamento para o 

manejo desses riscos. 

Delineamento transversal 

com amostra de 175 usuários, 

por no mínimo 3 meses 

trabalhando, sem ser 

clandestino. Os dados do 

estudo foram coletados por 

meio de um questionário ad 

hoc de informações 

sociodemográficas, 

ocupacionais e clínicas, um 

questionário de avaliação de 

risco psicossocial DECORE 

(Luceño e Martín, 2008) e o 

inventário de estratégias de 

enfrentamento de CSI (Tobin, 

Holroyd, Reynolds e Kigal, 

1989. Adaptação por Cano, 

Rodríguez e García, 2006). 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

Exploring the service 

and knowledge gap 

between 

rehabilitation 

professionals and 

employers in the 

return-to-work 

process of people 

with mental health 

problems in Sweden. 

2019 Work Desenvolver um modelo 

que explique como a 

alfabetização do 

empregador e do 

profissional de reabilitação 

em saúde mental pode 

influenciar as estratégias 

utilizadas no retorno ao 

trabalho de pessoas com 

problemas de saúde 

mental. 

Foram coletados e analisados 

dados de entrevistas de 23 

empregadores e 22 

profissionais de reabilitação. 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

Facilitators, barriers 

and ethical values 

related to the 

coordination of 

return-to-work 

among employees on 

2019 BMJ 

Journal 

Descrever facilitadores e 

barreiras para a 

coordenação do retorno ao 

trabalho. 

 Foi utilizado análise 

qualitativa. 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 



  

 

sick leave due to 

common mental 

disorders: a protocol 

for a qualitative 

study (the CORE-

project).  

Return to 

Employment after 

Critical Illness and 

Its Association with 

Psychosocial 

Outcomes. A 

Systematic Review 

and Meta-Analysis  

2019 Ann Am 

Thorac Soc  

Determinar as 

consequências financeiras 

e de emprego de uma 

estadia em terapia 

intensivae o impacto dos 

resultados financeiros na 

qualidade de vida e na 

saúde psicossocial. 

Foi realizado uma revisão 

sistemática e meta-análise nos 

bancos de dados MEDLINE, 

Embase e CINAHL (1970-

2018) para determinar as 

consequências financeiras e 

de emprego de uma estadia 

em terapia intensiva, . Todos 

os tipos de publicação, exceto 

revisões narrativas, relatos de 

caso, estudos de caso-

controle e editoriais foram 

incluídos.  

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

Faster recovery of 

work participation 

through 

collaboration 

between specialist 

mental health care 

and Employee 

Insurance Agency 

(UWV): a pilot 

study]. / Sneller 

herstel van 

arbeidsparticipatie 

bij samenwerking 

van specialistische 

ggz en UWV; een 

pilotstudie.  

2019 Tijdschr 

Psychiatr  

Descrever e avaliar a 

abordagem integrada de 

especialistas em cuidados 

de saúde mental e da 

Agência de Seguros do 

Empregado (UWV). 

Estudo diagnóstico / Pesquisa 

qualitativa A abordagem 

integrada foi avaliada para 

um grupo de 15 clientes com 

transtornos de ansiedade e 

depressão. As experiências 

com a abordagem foram 

exploradas por relatórios de 

avaliação de tratamento e 

entrevistas semiestruturadas 

com clientes, profissionais, 

um médico de seguros, um 

especialista em trabalho e 

vários treinadores de 

reintegração. O grau de 

participação no trabalho foi 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 



  

 

medido com a Escala de 

Participação e as queixas 

foram medidas por medições 

regulares de ADM. 

Managing common 

mental health 

disorders in 

healthcare workers. 

2019 Occup Med 

(Lond)  

Explorar a atual gestão de 

OH do pessoal do NHS em 

licença médica para 

CMHDs. 

Estudo diagnóstico / Estudo 

prognóstico / Pesquisa 

qualitativa 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

Intervenção integrada 

em saúde mental do 

trabalhador em uma 

corporação policial 

de Campo Grande 

(MS) 

2020  Rev. bras. 

saúde ocup 

Descrever e analisar uma 

intervenção integrada em 

saúde mental do 

trabalhador.  

Estudo descritivo-analítico de 

experiência profissional de 

atendimento psicológico em 

programa integrado de saúde 

mental do trabalhador em 

uma corporação de policiais 

rodoviários federais, em 

Campo Grande (MS).  

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 

Reabilitação 

profissional e retorno 

ao trabalho: uma 

aposta de intervenção 

2017 Psicol. Soc.  Conhecer e se aproximar 

das experiências do 

retorno ao trabalho e as 

implicações na produção 

de subjetividade em 

trabalhadores da área 

hospitalar 

Discutir a partir do 

questionamento: como é ser 

trabalhador reabilitado em um 

hospital na atualidade?  

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 



  

 

Contribuições da 

análise da atividade 

do trabalho no 

processo 

de retorno do 

trabalhador afastado 

por LER/DORT 

2016 Rev Ter 

Ocup Univ 

São Paulo 

Compreender o trabalho e 

reconhecimento da 

competência 

necessária para 

determinado local de 

trabalho, através da 

intermediação entre 

empresa, trabalhador e 

Programa de 

Reabilitação Profissional 

do INSS 

Ergonomia da Atividade No processo de retorno e 

inclusão no trabalho, o estudo 

entende como necessário a 

atuação conjunta dos técnicos 

do Programa de Reabilitação 

Profissional e da empresa, 

para que haja conhecimento 

sobre o trabalho realmente 

realizado pelos trabalhadores, 

reconhecendo suas 

potencialidades e capacidades 

laborais. 

O estudo não avaliou 

situações reais de trabalho 

para a validação da proposta. 

Saúde mental e 

trabalho: uma 

reflexão sobre a 

possível relação entre 

o diagnóstico e as 

situações de trabalho 

2016 Polêmica, v. 

16 

investigar e analisar a 

possível relação entre um 

diagnóstico e as situações 

de trabalho. 

Trata-se de uma pesquisa de 

cunho exploratório e 

descritivo, com abordagem 

qualitativa. 

Não houve intervenção no 

local de trabalho 

Programas de 

Retorno ao Trabalho 

após afastamentos 

por transtornos 

mentais: uma revisão 

de literatura 

2018 Saúde, Ética 

& Justiça 

Realizar uma revisão de 

métodos e resultados de 

programas de retorno ao 

trabalho com trabalhadores 

afastados por transtornos 

mentais. 

Pesquisa realizada em bancos 

de dados digitais como 

PubMed, Lilacs, SciELO, 

Biblioteca Digital da USP, 

Google Acadêmico e site do 

INSS. Período da pesquisa: 

publicações de 2000 a 2018. 

Palavras-chave utilizadas: 

retorno ao trabalho; 

depressão; estresse; 

transtornos mentais; 

transtornos de 

Não houve intervenção no 

trabalho, e sim atendimentos 

de reabilitação no local de 

trabalho. 



  

 

comportamento 

Reorganização do 

trabalho em uma 

agência da 

Previdência Social: 

resistência à 

mudança ou 

preservação da 

saúde? 

2017 Saúde 

debate  

Discutir as mudanças em 

curso em uma agência da 

Previdência Social e a 

saúde dos servidores. 

Observação, conversas e 

encontros sobre o trabalho 

Não houve intervenção no 

trabalho 

A metamorfose e o 

campo da saúde 

mental de 

trabalhadores: uma 

análise bakthiniana 

2020 Ciênc. saúde 

coletiva 

Analisar o dialogismo 

entre a narrativa de Franz 

Kafka em “A 

Metamorfose” e as práticas 

discursivas acerca da 

saúde mental do 

trabalhador 

Análise discursiva da 

narrativa de Kafka frente ao 

conjunto de conceitos da 

Ergonomia da Atividade e da 

Psicodinâmica do Trabalho. 

Não houve intervenção no 

trabalho 

Modelo lógico de um 

programa de retorno 

ao trabalho: 

instrumento 

orientador para 

prevenir a 

incapacidade 

2019 Rev. bras. 

saúde ocup. 

Construir o Modelo 

Lógico do Programa de 

Retorno ao Trabalho 

desenvolvido pelo Centro 

Estadual de Referência em 

Saúde do Trabalhador da 

Bahia (Cesat/Bahia) como 

uma das etapas iniciais do 

processo de avaliação da 

sua implantação. 

Estudo de caso único, 

integrado e retrospectivo, 

visando a elaboração de 

Modelo Lógico baseado em 

roteiro formulado pelo 

Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) 

para avaliação de programas. 

Não houve intervenção no 

trabalho. O estudo reconhece 

a lacuna por não ter 

envolvido  atores sociais que 

participaram da implantação 

do programa (equipe técnica 

da empresa e representação 

sindical). 

 



  

 

4 - Considerações Finais 

Foi objetivo desta pesquisa buscar na literatura publicada relacionadas à saúde mental 

afastamento e retorno ao trabalho – nos últimos cinco anos e analisá-las, identificando: os tipos 

de estudo realizando (considerando os métodos de pesquisa usados), quais os transtornos 

psíquicos abordados nos artigos e quais os tipos de intervenção adotados.  

Os transtornos psíquicos predominantes nos estudos foram os categorizados como 

transtornos depressivo e de ansiedade, na maioria das vezes associados a doenças 

osteomusculares. Tal fato pode ser resultado do contexto psicológico que caracteriza a 

contemporaneidade e do reconte que delimita o estudo no universo de pessoas inseridas no 

universo laboral. 

Apesar 16 de artigo analisados relatarem a realização de intervenções no trabalho, estas 

restringem-se a reabilitação, promoção da saúde e da busca da adequação de 

comportamentos/carga de trabalho, sem que houvesse alteração da dinâmica das atividades 

laborais. 

Entre as características constituintes do trabalho que contribuem para o adoecimento estão 

as condições materiais (falhas de projeto, layout, agentes de risco), organizacionais, (divisão 

de tarefas, estrutura hierárquica, tempos de trabalho e pausa, os ritmos, exigências de 

qualidade e de produtividade etc). e subjetivos/relacionais (processos de interação entre pares 

e entre pares e chefias. Em especial o funcionamento global das situações de trabalho e a 

complexidade dos aspectos subjetivos/relacionais decorrentes da necessidade de integração 

entre os atores têm sido desconsideradas nos processos de retorno, gerando soluções e ações 

insuficientes para contemplar o cotidiano das atividades (LANCMAN et alii, 2016).  

Sugere-se, portanto, a necessidade de um olhar mais atento sobre o trabalho de forma a 

transformá-lo, mitigando o risco de danos à saúde e bem-estar do trabalhador e 

consequentemente reduzindo absenteísmo e do presenteísmo motivado por doença mental. Para 

intervir no ciclo afastamento/retorno ao trabalho é necessário cuidar do trabalhador que teve 

sua saúde ou bem-estar afetado, mas para que ele não volte a adoecer é fundamental “curar o 

trabalho”, quebrando o ciclo de contribuição deste na doença que resulta no afastamento. 
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