


 

 A "Organização  Mundial de Saúde" (OMS) 

define a saúde como "um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente 

ausência de afecções e enfermidades". 
 









 

 De acordo com a OMS, saúde mental é um 

estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de 

usar suas próprias habilidades emocionais e 

cognitivas, recuperar-se do estresse rotineiro, ser 

produtivo e contribuir com a sua comunidade. 







Observe que existe uma articulação das leis e 

portarias no sentido de direcionar recursos e 

atenção para ações no território, estimulando 

 a inserção e a realização de cuidados aos 

portadores de transtorno mental na 

comunidade. 



 
Art. 196 da Costituição Federal de 1988.  

 

 

A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

 

 



 O direito à saúde mental é um direito fundamental do 

cidadão, previsto na Constituição Federal para assegurar 

bem-estar mental, integridade psíquica e pleno 

desenvolvimento intelectual e emocional? 

Fonte: Cartilha Direito à Saúde Mental – Ministério Público 

Federal/Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

A Lei Federal 10.216/2001, conquista do modelo social 

organizado e que legitima o processo de Reforma Psiquiátrica, 

que dispõe sobre a proteção das pessoas com transtornos 

mentais e redireciona o modelo assistencial da área? 

 

Você sabia que .......  

 Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011 com republicação em 21 de 

maio de 2013, dispõe sobre a criação, ampliação e articulação de pontos 

de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde? 

  





 

                        ACORDA !!!!!  

 

Mais de 75 mil pessoas foram 

afastadas do trabalho por 

depressão em 2016 

 

OMS alerta que, até 2020, será a 

doença mais incapacitante do 

mundo 



 

                             ACORDA !!!!!  

    

Previdência Social REVELA, 

Registros de 2016: 

 

  75,3 mil trabalhadores foram afastados, com 

direito a recebimento de auxílio-doença em casos 

episódicos ou recorrentes.  

Eles representaram 37,8% de todas as licenças em 

2016 motivadas por transtornos mentais e 

comportamentais, que incluem não só a depressão, 

como estresse, ansiedade, transtornos bipolares, 

esquizofrenia e transtornos mentais relacionados ao 

consumo de álcool e cocaína.  

 

 



 

                             ACORDA !!!!!  

 

 

 Mais de 199 mil pessoas em 2016 se 

ausentaram do mercado e receberam 

benefícios relacionados a estas 

enfermidades, o que supera o total 

registrado em 2015, de 170,8 mil. 



 

                             ACORDA !!!!!  

 

 

2009 e 2015 -  (Únicos dados disponíveis) 

 

Quase 97 mil pessoas foram aposentadas por 

invalidez em razão de transtornos mentais e 

comportamentais, com destaque para 

depressão, distúrbios de ansiedade e estresse 

pós-traumático. Ao todo, esses novos 

benefícios representam, hoje, uma conta de 

 R$ 113,3 milhões anuais aos cofres públicos. 

 



 

                             ACORDA !!!!!  

 

 A própria Organização Mundial de 

Saúde (OMS) alerta que, até 2020, a 

depressão será a doença mais incapacitante do 

mundo. A Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP) estima que entre 20% e 25% da 

população tiveram, têm ou terão um quadro de 

depressão em algum momento da vida. 

http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/


 

                             ACORDA !!!!!  

 

 A própria Organização Mundial de 

Saúde (OMS) alerta que, até 2020, a 

depressão será a doença mais incapacitante do 

mundo. A Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP) estima que entre 20% e 25% da 

população tiveram, têm ou terão um quadro de 

depressão em algum momento da vida. 

http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/
http://epocanegocios.globo.com/palavrachave/oms/


  

ACORDA !!!!! 

  
 

  

As origens da depressão relacionadas ao ambiente 

do trabalho, embora possam ser múltiplas e 

conhecidos como GATILHOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS DOENÇAS são: 

Cobrança de metas excessivas e/ou inatingíveis;      

Episódios de assédio moral;  

Incentivo exacerbado à competitividade entre 

trabalhadores;  

Necessidade de cumprimento de jornadas 

extenuantes; 

Ameaças constantes de demissão; utilização 

massificada de ideias corporativas etc”, alerta a 

advogada. 

Fonte: Dra Erica Coutinho -  

 



  

ACORDA !!!!! 

  
 

Para identificar se está prestes a ingressar num 

quadro semelhante, o trabalhador deve ficar atento a 

algumas situações: 

Falta de motivação,  

Mudanças de humor, 

Tristeza,  

Alterações do sono, 

Uso de substâncias psicoativas, como o álcool e outras 

drogas,  

Principais características destas doenças 

que causam incapacidade para o  

Trabalho no Brasil. 

 



  

ACORDA !!!!! 

  
 

Da mesma forma que dor nas 

costas , joelhos machucados, hérnia 

inguinal, depressão , mioma 

uterino , varizes , doença isquêmica do coração , 

hemorragia no início da gravidez, câncer de 

mama e bexiga caída são líderes – nesta ordem – em 

fazer com que as pessoas fiquem afastadas de seus 

cargos, estes problemas também podem ser reflexo 

das más condições do ambiente de 

trabalho.Fonte: Saúde - 

iG @ http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-

doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-

trabalho/n1238166888474.html 

 

http://saude.ig.com.br/bemestar/alongamento+combate+dor+nas+costas+durante+o+frio/n1237668900483.html
http://saude.ig.com.br/bemestar/alongamento+combate+dor+nas+costas+durante+o+frio/n1237668900483.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/joelho+em+x+aumenta+o+risco+de+lesoes/n1237744926865.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/depressao+afasta+10+pessoas+por+hora+do+trabalho/n1237537157175.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/mitos+e+verdades+sobre+mioma/n1237903764297.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/mitos+e+verdades+sobre+mioma/n1237903764297.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/mitos+e+verdades+sobre+vasos+e+varizes/n1237537033754.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/o+infarto+do+novo+seculo/n1237864680431.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/sete+passos+para+diminuir+mortes+por+cancer+de+mama/n1237802910724.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/sete+passos+para+diminuir+mortes+por+cancer+de+mama/n1237802910724.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/sete+passos+para+diminuir+mortes+por+cancer+de+mama/n1237802910724.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/saiba+porque+mulheres+tambem+devem+ir+ao+urologista/n1237712702991.html
http://delas.ig.com.br/saudedamulher/saiba+porque+mulheres+tambem+devem+ir+ao+urologista/n1237712702991.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html
http://saude.ig.com.br/minhasaude/as-dez-doencas-que-mais-afastam-as-pessoas-do-trabalho/n1238166888474.html


MENDES, 2011, p. 24 

 

 “A saída para esta problemática da 

transformação do sofrimento psiquico 

é o espaço público da fala, construído 

pela cooperação, que reflete o trabalho 

vivo, as dinâmicas intersubjetivas e a 

política. Implica um espaço onde 

opiniões, eventualmente contraditórias, 

podem ser livremente formuladas e 

publicamente declaradas” 



  

ACORDA !!!!! 
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Dra Ivanir Maciel 
e-mail: Ivanirpsico@gmail.com 

 


