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Artigos Originais

SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE :
PERCEP<;AO DOS LÍDERES DE CLASSES

HEALTH PROFESSIONALS' MENTAL HEALTH:
CLASS LEADERS'PERCEPTION

LA SAL UD MENTAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD:
PERCEPCIÓN DE LOS LÍDERES DE CLASES

TI CI.'~A S IRQLlEIRA CARYAI.1I0 t

SIIIRI.Er DÓSJ;A2

D ÉUURAlI PI I\tE:iTEL3

MARIA ]tSIA VI EIRA4

opresenteestudo refe re-seasaúde mentaldosprofissionais desaúde e tem como objetivoidentificarosprincipaisproblemas
que proptctam alteraiiies des/a, segundo a percepcáo dos líderes de classes e coordenadores de cursos de gmdua\,iio de
enfermagem. medicina. nutricdo, odontologia, fonoaudiologia. psicologia. fisioterapi« e terapia ocupacional. O método
utilizado é o descritiio -explomt ário com abordagem qualitntiua. A pesquisa foi realizada atraiés de entreoistas semi
estrnturadns. por meio de umfonnuhirio com 4/ questées abortas, adaptadasáfunoio de cadaentreiistado, dondepode-se
depreender. pelaandlisedecontetldo. afalt« de incestimentosdosreferidos órgtlos em rela\,iioá saüdemental das categorias
profissionaisestudadas, sabendo-se, entretanto que estesproflssionais seencontram eslressados, sobrecarregados e,alguns,
a/é mesmofrustradoscomaprofiss éo. ndopodendo dessaforma prestar unta assisténcia adequadaápopula\,r/o.

UNITEIUIOS: Saúdestental;Profissionais de Saúde; Estresse.

Ibis stud»is about tbe bealtbprofessionals' mental bealtb,aimingat idell/!fj'i!lg tbeperceptton tbeybare ofmain problems
tbat[ator alterations in mental bealtb, according to class leailersand coordinators ofundergraduate courses in nursing,
medicine, nutrition, dentistry speecb /berapy, p~)'cbologl" pbysica! tberapy ami occupational tberapy. A descriptite ami
explomtory metbod toas usediritbin tbe qualitatire approacb cbosen. 71Je rescarcb toas accomplisbedtbrougb scmi-structured
tntenüeus, by means ofa form containtng 4/ open questions tbat Itere adapted to eacb tnteruieuee'sfunction. Tbrougb
content analysis, a lack of inrestments oftbe referred organs in relation to tbe mental bealtb oftbe studied professional
categories ImS retealed. Houete r; tbese organs areairare tbat tbeseprofession áls arestressed out, oterloadedandsome are
erenfrnstrated tritb tbeprofession. compromisingtbe attendance to tbepoputation.

KEY \VORDS:uen tat bealtb;Healtb Prcfcssionats:Stress.

t'1presente estudio se refi erea lasalttd mentalde losprofesionales de lasalud)' tienecomo objetti» identificarlos problemas
prillcipales quepropician alteraciones enesto, segúnlape rcepciándeloslíderes declasesJ'coordinadoresdecursos degraduacion
deenfermería, medicina. nutricion, cirugia dental, logopedia, sicología,jisio/erapia)' terapia ocupacional. Elmé/odousado es
eldescriptitoyexploratorioCOII abordaje cualitatito. ÚI pesquisa se realizó a través de en/revistas estructuradasenpar/e,por
medio de unformulario con 4/ cuestionesabiertasadaptadas a lafuncián de cada en/revistado, donde sepndodetectar, porel
an álisis delcontenido, tafaltade inversión de los referidos árganos con relación a la saludmental delascategoríasprofesionatos
estudiadas. teniendo en cuentaqueestosprofesionales sesientenestresados, concarga excesica de /mb{yoyalgunos, incluso, se
muestranfrnstrados con la profesión, sin conseguir; así, prestar unaasistenciaadecuadaa lapoblacián.

l'AI.AllRAS CLAVES; Salud mental: Prof esionales desalud;Estrés.
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I ~TRODU~ÁO

Asaúde mental está vinculada as possihilidades do
trabalhador sentir prazerno trabalho. Para que isso ocor
ra, deve haver correspondencia entre competéncías técni
CIS dos trabalhadores, o conteúdo sígnífícativo das tareías
e :L~ regras estahelecídas nas relacóes com os pares e a
hícrarquia, tendo-se, no acírrado mercado de trabalho, a
necessidade de aprimoramento constante. Neste contexto,
a luta pelo sucesso profissíonal exerce papel fundamental
nagénese da desestruturucáo física e mental l .

Énotório, e pesquisas tém cornprovado , que ati

vidades em que se Iida com dor, sofr ímento e mortc,

interferem sobremaneíra na organízacáo, na gestiio e
nas condícñes de trabalho. expondo, conseqüenternen

te. tai s trabalhadores a desgastes físicos e rnentais in
tensos. Destacam-se, entño , os profissionais de saúde
subrnetídos a estresse e allenacño, sofrendo prejuízos
que acabarn por ser repassados aos pacientes amedi 
da que a conccntracño, a capacidade de decísáo, o
raciocinio, a reflexáo, a senslbilldade etc. encontrarn
se bastante comprometidos l . J. 4.

As instiruicóes formadoras tém o papel dedesenvol
ver um perfil educativo crítico-reflexivo, proporcionando a
seus alunos o censo crítíco de analisarem a si próprios,
buscando ínter-relacó esem todas as circunstancias desua

vida, quer pessoal quer proflssional , e desenvolvendo o
autocuidado. ; .6.

As entidades queatuarn nas áreas profíssíonal (con
selhos), sindical (sindicatos), assocíatíva (assocíacóes de
classe) e os coordenadores de cursos de graduacáo, tém
urn importante papel na forrnacño, na educacáo continua
da.na defesa profíss íonal e noaperfeícoamentodos profis
sionais da área de saú de 7

Este trabalho é um recorte de urna pesquisa rnaior
sobre a sa úde mentaldos proflssíonaís de saüde, que ana
lisa. doponto devista dos profissionais suas características
sócin-económicas, investimento profissional e condi~oes

detrabalho, sexualidade, lida familiar esocial, uso abusivo
de álcool e outr:L~ drogas, estado geral de saúde e sofri
mento psíquico; e do ponto de vista dos lideres e coorde
nadores dos cursos de gmdua~iio o conhecimento destes
problem:L~ e os investimentos feitos.

Artigos Originais

Considera-se queosistema desaúdevigenteeo pro
cesso evolutivo das proftssñes a ele ligadas térn sofrído o
impacto da globalízacáo, evolucáo tecnológica, a rapidez
da circulacáo das ínformacñes e a qualidade da formacáo
universitáría.

Neste sistema, o mercado de trabalho, a questáo do
desemprego, dos vínculos empregatícíos e dos convenios
de saúde, que terceirizam essa máo de obra, levam a rnu
dancas nas condícócs econ ómicas, sociais e culturaís des

tes profissionaís.
Tendo ern vista estasconstderacñes,necessárío se101'

na estudar os aspectos docuidado destes profissionais com
a suapr ópría saúde, e rnais específicamentecorn a suasa ú

de mental, levando em conta as transíormacóes socíaís de
correntes das mudancas impostas pela contemporaneidade.

Desta reflexáo surge a mottvacáo para estudar a
percepcño dos líderes de classe e coordenadoresde cur
sos de graduacño quanto aformacáo profissional relaci
onada aos aspectos ment áis dos profissionais da área de
saüde, bem como, conhecer, na perspectiva dos mesmos,
as questñes da prática profissional que se referem ao
ámbito de sua responsahílídade, e ainda os problemas
queafetamestes profíssíonaís, podendocomprometer sua
própria saúde mental.

Discute-se a sttuacáo destes profissionais, que se
dedícam ao tratamento da saiide do outro, semconseguir,
entretanto, entender e/ou identificar osmotivos que propi
ciam alteracñes de sua prépria saúde mental para, desta
forma, investi r nocuidadodesi pr óprio, tendocomo apoío
as assocíacóes profissionaís.

Otrabalho teve, pois, como objetivos: conhecer, na
percepcáo dos líderes de órgiios de classe e coordenado
res doscursosdeenfennagem, medicina, odontología, psi
colegía, fi sioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e
nutricáo do estado de Sergipe, as condícóes de trabalho
destes profíssíonaís: identificar, na percepcáo destes líde
res, quais os principais problemas, pelos quais osprofí ssí

onais desaúde saoacometidos emsuaprática profissional ;
conhecer a atua~ao desleslíderes com rela~¡¡o aos proble
m:1S relacionados asaúde mental desles profissionais; ave
riguar, a partir dos mesmos, a influencia do preparo
academico destes profissionais pamo enfrentamento des
tes problemas.
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.'UNDAMENTA( AO TEÓRICA

Adoencamental é urna fo rma individualde re-apto

pria~ao da subietiví dade do sujeito, diante do fracasso de
tentar entender, superar e evi tar, ou tornar suportável o
sofrí mento psíquico, aqu í, emespecial, adqui rido durante
o processo de trabalho e, ainda, como urna fo rma de criar,
através dos síntomas quese revelamcomo mecanismos de
defesa, as suas próprías condícñes de sobrevívéncia 5, Esti

ma-se queeles possamse tornar a principal causa de inca
pacidade para o cmprcgo 8.

POI' outro lado, sa úde mental é conceítuada como
nmstatusindividual que revela um desenvolvímento equili
brado depersonalidade cm um sujeitoque é capaz de esta
belecer rclacñes sócio-familiares-afctivas harm ónicas c de
contribuir e participar nas modificacñes do meío social e
físico onde está inscrido z.

Diversos sao os modelos que procurarn analisar as
relacñes entre saiide mental e trabalho. Alguns se sítuam
na li nhado estresse. outros procuramentender CSS'LS rela
~ocs a partir dos efcitos psicopatológicos e sua psícodíná 

mica, que coloca no centro das díscussóes as relacñes

intcrsubjetivas, ou, ainda, como dcscquilíbrio entre as de
mandas do trabalho e a capacídade de respostados traba
lhadores 5. 'l . 10. 11 . u

Apsicodinámíca do trabalho cnfatiza a centralidade

deste navida dos trabalhadores, analisando osaspectos des
saatív ídadeque podem favorecer a saúde ou a doenca JO,

Aorganízacño do trabalho mua na génese do sofrí

mento psíquico atrav és de alguns elementos facilmente
identiflcáveis, quais scjam: as jornadasprolongadas de tra
balho, os ritmos aceleradosde produ~ao , a pressao clara
mcntc repressora e autoritária Instalada numa hierarquia

rígidaevertical,a inexistenciaouexigiiidadedepausaspara
descanso ao longo das jornadas, o nao controledo traba
Ihador sobrea cxecu~ao do trabalho, a ali cna~ao do traba
Iho e do trabalhador, a fragmenta~ao de tarefas e a

desqualifica~ao de trabalho realizado e, por conseguintc,
de quemo realiza 1J. 14

Além destes elementos que contribuem para o

sofrimento psíquico, cxistcm ,úguns estímulos emocionais
nocivos aos quais o profissional dc saúdc está intermiten
temente exposto como: a intensa rel a~ao com as qucstocs
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afetas ao processode mortee rnorrer;O cotidianodetraba
lho permeado por vivencias ligadasador, sofrimento, im
potencia, angústia, medo, desesperanca, desamparo e
perdas de diversos tipos; a extenuante tarefa de se relacio
nar e tratar de pessoas que se apresentam políqueíxosas,
reíratárias aajuda, agressívas, hostís, auto-destrutívas e

outrose quefreq üentemente alimentama fantasía de obter

um tratamento rápido, indolor e sem seqüelas; a atítude
(rnuitas vezes interpretada como agressíva e/ou ínvasíva)
de lídar coma intimidadc emocional e corporal do pacicn
te, entre outros 4.

Agravandoaíndamaísasituacáo,háprofíssíonaísque
lancam rnáo de artííícíosdefensivos para scpreservarem da
tensáo que o trabalho origina e continuarcm trabalhando ,
como fuga das responsabilidadese apatía, gerando umpro
fi ssional desinteressado coma míssáo da empresa IZ.

Infelizmente a atencáo voltada para a saúde mental
dos profissionais de saúde ainda nao é significativa. Os tra
balhadores desaúde,salvo algumas iniciativas, naotém tido

o merecidoolhar que especifique osscus múltiplos papéis
enquanto usuários e enquanto prestadores deservícos, e a
análise de seus agraves 13.

Oprocesso de formacño profissional possui fun da
mental importancia quantoacapacíucáo destes profissio

naís, mas, infclizmcntc, este proccsso estáfu ndamentado
ainda num modelo de ensino que valoriza a formacáo cm
ciencias básicas, desvalorizando os aspectos dc prornocáo
da saúdee prevencáo da doenca 6.

Estc modelo, ainda trazcomo conseqü éncías alguns
problemas como a desartículacáoentre as in slillli ~oes for 

madoras e os servicos, o ensino dissociado do trabalhoe a
ausencia decontrole social na formula~ao e implemema~ao

de políticas específims 6.

Estes eoutrosproblcmas podem,úetar asaúdemen
tal dos profissionais, ou dificu ltar sua i den tifica~ao c cui
dado. E como os problemas mentais exercem grande
influencia sobre o podcrdo dcscmpcnho no ambito traba
llüsta de todos os profissionais, inclusive dosprofission,tis

da área de saúde, elespodem scr o principal causador da
incapacidade dcstes, já que provocam um dcscquiborio

entre as demandas do trabalho c a capacidade dc rcsposta
dos trabalhadores. Portanto, dcvc cxisti r uma maior aten

~ao voltada aosaspcctosda saúdcmcmal dos profissionais



desaúde, dando éntaseamodificacáo doprocesso deensí
no desses profísslonais e aconsclentízacáo dos órgños de

classe competemes para, desta forma, proporcionar me
lhores condícóes detrabalho e, conseqüentememe, melhor

desernpenho proflssional destes trabalhadores.

PERCURSO METODOLÓGICO

opresente estudo foi realizado na cídadede Ara

caju e a coleta de dados feita em local e horários esco

lhidos pelos sujeitos da rnesrna. Estes foram líderes de
assocíacñes, sindicatos e conselhos profissionals e/ou
coordenadores de cursosde graduacáo nas áreas de en

fermagem. medicina, odomologia, psicologia, fisiotera
pia. terapia ocupacional , fonoaudiologia e nutrícño, num
total de 22 participantes, sendo O; enfermeiros, 04 mé
dicos, O; odontólogos, 01 fonoaudiólogo, 04 psicólo
gos, 02 fisioterapeutas e 01 nutrícíonísta. Deste total,
09 sao coordenadores de cursos de graduacño, O; sao
presidentes e/ou representantes locais de conselhos re
gionats, O; sao presidentes de assocíacóes de classe e

03 sao presidentes de sindicatos.
Foram fe ítas entrev ísras semí-estruturadas, com o

auxilio de um formul ário J, constituído por um total de
quarentae ítenspreviamente organizados paraseremadap

tadas '1 funcáo de cada entrevistado.
Estes, após esclarecidos dos objetivos e metodolo

gía, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla
recido, em que ficaram garantidos os princ ípios de
autonomia, beneñcéncía, nao malefi cencia, justica e

equídade. O projeto "Saúde mental dos proflssionais de
sa úde". do qual esta pesquisa faz parte, foi aprovado pelo
Comité de Ética e pesquisa do Hospital Universitario da

Universidade Federal de Sergipe.
Os dados foram processados através da análise de

conteúdo categorial. Antecedendo a ínterp retacáo dos da
dos propríamente ditos foi realizada uma pré-auálise, iden

tificando as categorías queemergem das falas , fazendo um
exame de todos osdados coletados, subrnetendo-os a uma
análise crítica. Em decorréncía da natureza dos objetivos

deste esmdo, os dados fo ram processados quall tativamen
le através da análíse de conteúdo 15, inicialmente por cate
goría profíssional e a seguir emconjunto.

Arligos Originais

RES ULTADOS ANALISADOS POR CATEGORIA

I'ROFISSIONAL

Psicologia

Apsicología está vivenciando um momento de va
lorizacáo social, principalmente no interior de nosso esta
do. As políticas p úblicas desaú de tém cobradodo Estadoe

das prefeituras a presenta de urna equipe mínima para
poder dar aporte de recursos de prestacáo de serv íco na
área de sa úde, ernbora, na prática, isto ainda nao tenha
sido adorado. Opsicólogo está envolvído em diversos cam
pos de sua proflssño, voltando-se, cada vez maís, nao so
mente para as questócs part iculares do índívíduo, como

também para os problemas concretos da realidade social
emquevive, 1\a verdade, o queexiste, segundo osentrelis
tados, é urna variacáo infinita de atuacáo dosproñssíonaís

dentro dcsses dois extremos: do psicólogo voltado para a
intimidade e vida privada do individuo e do psicólogo que
lida com os problemas concretos da realidade social. É
devído a essas varíacóes que permeia na sociedade uma
visáo dístorcída com relacáo averdadeira funcáo dopsicó

logo e é também devído a esse maior enfrent:unentoqueo
proñssíonal corneen a sentira necessídade de uma qualifi

ca~ao superio r aobtida na graduacáo, levando-o a urna
íncessame busca deconhecimentos eaperfetcoarnemos. Um
dos coordenadores de curso afirrnou investi r em
capacttacáo dosalunos através de incentivos as pesquisas,
especíalizacócs e educacáo continuada e outro órgáo de

classe assegu ra a qualídade éticada ofertade capacítacáo.

O piso salarial foi considerado pelos entrevistados
como sendo tresvezes menor queo ideal,naosalisfazendo
a categoría, que tem a necessídade de ter vários vínculos
empregatícíos, contando-se, alérn dísso, com um mercado

de trabalho restrito.
Estesfatores - sobrecarga de trabalho, campo res

trito e baíxa remuneracáo -Ievam o profissional aoestresse.
Como se nao bastasse, ainda sao acometidos por uma so
brecarga emocional própria da natureza do seu trabalho.

Os credencíamemos com os planos desaúde tam

hém contribuem com o estresse dos psicólogos, pela sua
haíxa remuncracáo, restrícáo doatendímentoe, aínda, um
falo recente, a exigencia de um relat ório informando a ro-
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tinadoproflssional, oquevaldeencontro COlO a profissáo,
jáque esta possuí um caráter altamente sigiloso.

Estes problemas, segundo os entrevistados, podem
levar a mecanismos de fuga , e, murtas vezes, em momentos
de fraquezas, o profissional acaba se envolvendo de forma
abusiva corn o á1cool e até comas drogas ilícitas.

Comrela~ao ao ínvestimento cm saúde mental exis
te, por parte de um dos órgños, promorüo de eventos e
dlscussóes. Quanto as coordenacñes da graduacño, o in
vesttmento sedáatravés de incentivo aos alunos para abusca
de tratamento, de oríentacóes quanto as disciplinas que
sentem dificuldades e através de disciplinas específicas so
bresaúde mental.

Emboraa literatura indique o treinarnento deauto
ajuda como forma de preparacáo do profissional com re
la~ao a sua saúde mental, os psicólogos entrelistados se
posicionaram totalmente contra essas técnicas, alegando
que nao possuem um caráter científico. Discutir auto-a]u
da com a psicología, conforme um dos entrevistados, é

complicadoe também um assuntopol émico, pois consíde
ram -na como simplificadorae como uma técn ica que pro
duz urna falsa ílusño.

Fisioterapia e Terapia Ocupacional

AFisioterapia e a Terapia Ocupacional estáo ligadas
a um mesmo órgao fiscalizador que possui, como urna de
suas atríbuícñcs, o papel de agenteaglutinadnr dos profis
síonaís destas duas categorías.

Afisioterapia é urna proflssáo que estávívencíando
um momento favor.ivel emsuacarreira, já que está haven
do urna maior conscícruízacáo de seu valor na equipe de
saiide. Segundo osentrelistados, é urna profíssáo que está
em ascensño, Mas existe urna índígnacáo, por parte dos
profissíonaís, com relacño a presenca de leigos e técnicos
cxercendo o papel de fisioterapeuta na socíedade, poden
do este fato estar relacionado ainsuficiencia numérica de
profissionais para atender o Estado, concentrando-se, os
mesmos, na capital.

Assocíadoa isso, aludaexiste descorucruamentodos
profissionais com relacño ao piso salarial, ritmo de ira
balho, sendovisto como exacerbado, levando-os a adqui
rir problemas decorrentes da pr árica, tals como a lcsáo
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por esforco repetitivo (tER) e o estresse. Nao é diferente
com os sistemas de plantees, que sao considerados pela
categoría como estressantes, dependendo do local onde
sao realizados.

Al ém do estresse do rilmo de trabalho e dos siste
mas de planióes, o profissional depara-se, aínda, comal
guns tipos de transtornos causados pelos planos de saú de

como a díflculdade de credencíar-se, a nao aceuacño da
tabela de honorários. a haíxa remuneracáo, o auuso dos
pagamentos e o limite no atendirnento profissional ,

Os lideres de clusse e coordenadores de curso de
graduacño ínterferern, de certo modo, neste aspecto, atra
vésdapromocño deeventos, com o intuito dediscutir ques
loes éticas e psicológicas, cargae sobrecarga horária, bern
como através da presenca de psicólogos e da ínsercáo de
disciplinas específicas na grade curricular. Ainda, dentre
osentrevistados, umdos dirigentes de órgao declasse afi r
ma a nao existencia de um lnvestimcnto na saúde mental
dos profissionais, emboraconsidere, este, um fato ínteres

santea ser analísado,
Com relacáoapreparacño do proftssíonalcorn treí

namento de anto-ajuda, a malcría dos entrelistados nao
soubese posicionar sobre tal questionarnento.

Enfermagem

Aenfennagem, conforme osentrevistados,arualrnen
te temevoluído muito, principalmentenoaspecto de reco
nhecimento, Os profissionais comccararn a perceber a
profíssáo como imprescindível ao paciente e a socíedade,
nos seus aspectos científicos e hnmanísticos, com expan
sao do mercado de trabalho e buscaconstantedo aprímo
ramento Intelectual .Por ém, é urna categoríaque sofreforres
pressóes psicológicas devído a fato res como pressóes dos

familiares dos pacientes, cobranca dos superiores hierár
quicos, sobrecarga de trabalho, ritmo exacerbado e baíxa

rernuneracño,o queconseqüenternente acarreta a necessí
dade devanos vínculos ernpregat ícíos,desestruturando-os,
tanto física como mentalmente,

Assi rn, constata-sequeas príncípaís doencas relaci
onadas a profissáo sao o estresse e a depressáo, al émde
contamtnacáo pordoencas ínfecto-contagíosas. Muitosdes
ses profissionais acabam por recorrer a drogas, álcool ou



medicamentos, como analgésicos e nntidepressivos, para
tentar solucionar ou fugir de seus problemas e frustracñ es,
sejameles pessoaís ou proflssíonaís, ou multas vezes com
binados. Oagravante, é que alguns órgáos de classe e/ou
coordenaróes de cursos de gradua~ao nao tém conhecl

mento desse fato, nao podendo, dessa forma, sornar esíor

cospara resolver a silua~ao .

Os investimentos nas questñes abordadas Iimitam
se apromocáo de eventos científicos. adíscussáo da pro

blemática, e. num dos cursos. acriacáo de urn espaco de
vivéncia, ondesao realizadas díscussóes sobre os medos e
problemas dos acad ém ícos ern relacño aprática profissio
nal , facilitando a conscíeruizacáo do futuro profissional
quantoao autocu ídado. As universidades passarn por dífí
culdades, principalmentede corpodocente, o que dificulta
ainda mais a ínsercáo de novas disciplinas voltadas para a

saúde mental do cuidador.
Os líderes, de maneíra geral, nao participarn das

questóes un íverstt ártas e nao demonstram saber da impor
tancia da conscíentízacáo sobre est és problemas desde a
graduacño, comcontínuidadeapós a formacño, através de

capacnacáoprofi ssional,apoiopsicológico edívulgacñoda

importanciadestaproblemática, refletíndo no atualquadro
da saüde pública e privadado nosso país, pois o profissio
nal que nao esui salisfeito, pessoal e/ou profissionalmente,
nao pode prestaruma assísténcía adequada a seu paciente,
Seudo ncccssária a atuacño conjunta desses órgños para a

problemática exposta, beneficiando a todos.

Odontología

.\ odontología. confonncseusentrevistados, sernpre
levestatus econsíderável poderaquisitivo.Atualmcote, está
sendo percebída como urna profissáo onde o mercado de

trabalho está saturado e o número de faculdadcs é maíor
quea necessídade da populacáo, Com isso, a rernuneracáo
tem diminuído progressivamente, o quegcra uma indigna

~ao do profissional, urna vezqueo custo paraa formacáo é
elevado e o retomo financeiro naocompensa.

Essa sítuacáo faz com que o profissional necessíte
agregar vários vínculos empregatícios para alingir o salá
rio deseiado, aumentando o ritmo de trabalho e a carga
horaria, falo queleva o profíssional aadquirirdeterminadas
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doencas como L.E.R., problemas decoluna, visuais, auditi
vos, bursíte, bem como estressc, pois as pausas entre os
atendímentos nao saocumplidas. Outro problema relacio
nado é a cobranradosplanosde saúde, queexigemquali
fí cacáo técnica e de atendimcnto, porém remuneram mal e
impéern regras, que muitas vezes chegarn a interferir no

trabalho do profissional.
Ainda informam os entrevistadosa existencia de pes

quisas que indicam ser esta uma c1asse com alto índice de
suicídio, porérn as causas apontadas, dentre elas a pnitica
profissional, sao apenas especulacñes. Alguns órgáos de
c1asse e coordenacóes de cursos de graduacáo admitem
que existem profissionais que abusam de álcool e drogas
ilícitas como urna escapat ória dos problemas, quer pesso
ais, quer profissionais, e outros, dizem nao ter conheci
mento dofatoouapenas naoatríbuern essasítuacáo aprática
profissional.

Os investirnentos nasaúde mental, quando exístem,
segundo os entrevistados, aínda sao insuficientes, limitan
do-se a pencas palestras já realizadas. Percebeu-se que al
guns órgáos dizem que tal problemática nao é de sua

responsabilidadee acabampor nao investir nisso. Até mes
mo a capacítacáo proflssíonal deixa a desejar, tendo o pré

prio odontólogo que se preocupar com sua atuahzacáo
tecnológica e científica.

As universidades, quedeveríam formar profissionais
preparados parao mercado de trabalho esuas conseqüén
cías psícol ógícas, nao estáo estruturadaspara tal, faltando

recursos inclusive paraa formaráo técnica, principalmen
te em relacño ao corpodocente, acentuando ainda mais a
falta de conscientízacáo dos alunos quantos as questñes da

sua própria saiide.
Os órgños nao atuam de forma conjunta visando a

melhoria da profíssño. Cada um procura fazer o seu "pa

pel" individual e no que se refere ao ensíno, continua a
existir a já conhecída falta de correlacño entre fo rrnacáo e

práticaprofissíonal, demonstrando, os entrevistados, o de
sejo de uma maior lntegracáo.

Fonoaudíologia

Afo noaudiologia é uma profissáo com recente re
gularízacáo, havendo um scnlimentodedesvalorizacáo por
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parte dos profíssíonaís, devido ao escasso mercado de tra
balho e it baíxa remuneracáo, Este fato, segundo o entre
vistado. deve-se ao desconhecímento da importancia da
proflssáo. seja pelogoverno , com ausencia de pol ñicas de
saúde voltadas it fonoaudiología, sejapela populacáo, que
desconhece asutilidades e modalidadesdotratamento,seia,
ainda. pela inexistencia decursos degraduacño no Estado,
oquepoderla aumentar o mercado detrabalho, proporcio
nar pesquisas e evolucño tecnológica.

Os fonoaudiólogos sao profíssíonais propensos a
depressáo e aoesrresse, pois o ritmo de trabalho é causan
1'0. sem horários definidos para atívídades diárias básicas
como altmemacño. lazer e familia, além da existencia de

doencas ocnpacionais somáticas como L.E.R., problemas
de colunae alergia. Esse quadro leva it frustracáo e cense
qüenre deprcssño. Associados a ísto, aínda se constatam

problemas com áleool e tabagísmo, que podem ou naoser
conseqü éncu de taís fatos.

Falada necessídade de capacltacáo profissíonal, com
temas tamb émvoltados á saúdedo cuidador. culos investí
memos sao prccários e dependem, multas vezes, do pró
prío profissional, o qual náo dispóede recursos para ísso,

devido ao fato de que a malcría dos cursos sao realizados

emoutrosestados.
Um agravante para a categoría é que nao exístern

órgños de classe no Eslado. apenas urna represenracáo de
um deles. dificultando a luta pela melhoria das condtcóes
de trabalhodos profíssionals.

Nutri~¡¡o

Atualmentc, na nutrícño, tem surgido um novo foco
de trabalho, deíxando para Irás o estigma de necessaría

mente curativa para adquirir um caráter rnaís preventivo.
Desta forma, o proflssíonal comeca a ver a rnelhoria da
proñssño e do mercado de trabalho, comínsercáo do mes

mo em polílicas públicas de saúde e campanhas governa
mentais de prel·en~ao .

Enlretanto. no Estado. devidoao fato de nao exislir
fa culdades de nutri~ao , est;í havendo uma substitu i~ao do

profissional por técnicos em nutri~ao , o que diminui o
nível de qualidade da assistcncia prestada it popula~ao ,

chegando até a prejudicar a imagem profissional. Ainda é
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um agravante o fato de nao existir um órgao fiscalizador
no Estado. o que dificulta o controle dos problemas da
ética profissional.

Segundo a entrelistada, o ~IEC deveria estimular a
abertura de faculdades de nutncáo no Estado. podendo.
dessa forma, alérn de aumentar o mercado de trabalho,

proporcionar aos técnicos a oportunidade de urna fo rma

~ao em bacharel, podendo atuar legalmente nesta catego
ria profíssíonal .

Há insatísfacáo dos profissionais em relacáo it re

rnuneracáo, naotendo aíndaurnpiso salarial definido. Nao

há, tamb érn , um sindicato no Estado.

Oórgao representado pelo entrelistado preocupa

se cm capacitar seus profissionais, através da realízacño

de congressos, palestras, semln ários, porérn ainda nao

atcnrou paraa importancia da satide mental dos mesmos,

senda osInvestimentos precários e incipientes, Relata nao
ter conhecímento de profísslonaís que abusam de álcool

e/ou drogas ilícitas ou que adoeceram em decorréncía

da prática.
[Mere, ainda, a falta de comunicacño entre os ór

gáos de classe, principalmente em relacño as questóes de

Sergipe, urna vez que as sedes de alguns órgños situarn-se

em Salvador, onde o mercado de trabalho é rnaíor e maís
estressarue, segundo relatos, ficando a deseiar a assístén
cía adequada paraos proñssíonaís do nosso Estado,

~Iedicina

Aclasse médica, atualrnente, está vivenciando uma
maior cornpeti tiv ídade no mercado de trabalho devido ao

fato da demanda de profissionais estar senda superior ás

necessidades da populacño, o que leva a uma sériede des

coruentamentosda categoría. Acrescido a ísto, existe urna

unánime ínsatísfacáo com relacáo a questño salarial.

Esta baixa remuneracáo fazcomque a c1asse médi

ca tenhavários vínculosempregalícios, aumentandodema

siadamente sua carga hodria de tmbalho, o que propicia

problemas desaúdedecorrentes da prática, sejameles físi

cos ou psicológicos. Segundo osentrevistados, exislemda

dos que indicam aexistencia de médicoscom carga horária

contmlllal impossível de ser cumprida na Imítica.



Diante destes fato res, surge uma reducáo na qualí

dadedoatendimemo e um cenocomprometimento em sua
vida panicular, multas vezes chegando a afetar seus horá
nos antes destinados ao lazer,

Nao é diferentecom ossistemasdeplantees que tam
bém sao mal remunerados, oferecem péssírnas condícóes

de trabalho, cxigem multo do profíssíonal e propiciamum
grau elevadíssímo de estresse.

Outro fator que afeta a classe é a questáo dos trans
tornos com os crcdencíamentos com os planos de saú de,
os quais sao dotados de umcontrato unilateral, ínterferem
na conduta dos médicos. ofereccm baixa rernuneracáo e
nao fo rnecem reajustes.

Pesquisas tém demonstrado que alguns profíssíonaís

teutam encontrar uma fuga. parase preservarern datensan
que o trabalho origina, através do uso de drogas lícitas el

ou ilícitas.
Os órgños declasseque, deacordo com a literatura,

té mum Importantepapel naformac ño e atuacáo profissio

nal, investem na saüdemental de forma indireta, através da
promocáo de cursos, de alternativas paliativas dentro de
uma estrutura de prevencño, como a realízacáo de fesus
esporádicas, de semin ários,

Um dos entrelistados, afirma nao realizar este tipo
de ínvestímento pelo fato desta medida nao estar prevista

nas lcis cstatut árias do órgao.
Segundoocoordenador decurso degraduacáo, este

ínveste, tamh ém, indiretamente, através da promocáo de
cursos e da ínsercáo dedisciplinas específicas em sua gra
decurricular. Os demaísentrevistados informam nao haver
ínvestí memos, nesteaspecto, por parte dos órgños forma

dores de profisslonais.
Uma das medidas de prevenrño e/ou tratamento da

saúdemental, segundo a literatura, é a preparacáo do pro

fi ssional corn treinamento deauto-ajuda. Este, segundo um
dos entrelistados, está presente na escala de graduacáo

através de umtreinamento ern módulonoestágio dadisci
plina clínica médica e através de atividades, cursos e de
questóes levantadas a respeito, em um dos órgños, Infeliz

mente, mais urna vez, um dos entrevistados, o mesmo
supracitado, informa nao ser o treinamento com a auto
ajuda fun~ao do órgáo devído ao fato de nao estar, tam-
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bérn, contemplado em suas leis estarutarías, nao investín
do, portante. nesta preparacño.

Conforme 'L~ entrevistas, aclasse médica está sofren
do pressóes físico-psicológicas em sua rotina de trabalho,
o que provoca urna reducáo em seu bem estar, afetando
sua saúdemental.

CONSIDElt-\l;ÓES GElt-\IS

Segundo os entrelistados, os profissionaís da área
de saúde estáo enfrentando diversos problemas que vém

propiciando alteracñes em suasaúde mental.
Existem fato res que afetam cenas profissóes e,

concornítanternente, nao ínterferememoutras, como por
exem plo, a ínsercño uo mercado de trabalho. Enquantoa
medicina e a odontologíaestáo passando por um período

de grande cornpetitividade neste, a fisioterapia, a enfer
magem, a nutr ícáo e a terapia ocupacional estño

vivenciando um momento de ascensáo em relacáo 11 ofer

ta de empregos. Nao é diferente na psicologia, jáque esta
pode atuar em diversossetores de trabalho, o que amplia

suas chances.
Existem, ainda, problemas que aíetam, ao mesmo

tempo, todas as profíssóesestudadas, como, por exemplo,
o descontentamento com o piso salarial recebido pelos
profísslonalsque os leva a ter mua sobrecarga de trabalho
com os imirneros vínculos.

Em relacáo a comprometimentos da saüde, desta

cam-se a lesño por esforco repetitivo, problemas decolu

na, visuais, auditivos, bursiles, alergias, estresse,
sobrecarga emocional, depressño, envolvímento com ál

cool e drogas ilícitas, comamlnacáo por doencas infecto

contagiosas, que podem afetar todas ou algumas das

classes estudadas, além dos problemas psicológicos, pe
las condícñes de vida e trabalho, relacionamento com os
outros profissionais, e, ainda, pelo envolvímento com os

problemas dos pacientes.
Nao é dife rentecom os credencíamentos aosplanos

de saúde, que se mostraram ser fontes de diversos e
ínconformáveís transtornos para a grande maioria dos en
trevistados, senda que algumas profíssñes, como a enfer
magem e a nutrícáo, ainda nao se encontrarn credencíadas
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a tais planos, com proposus fut uras de tal procedímento,
apesar de acharem a remuneracáo baíxa e de haver grande
exigencia ao profíssíonal.

Al érn de tamos problemas, ainda exístemcurros que

permeiam todas as classes, como a fa lla ou precaria
capacítacáo dos aiuaís e futurosprofíssíonaís paraocuidado

de si, e defi ciencia ou ausencia de medidas de prevencáo e

tratamentc da doenca mental.
Infelizmente, os profissionais de saúde foram for

ruados para se preocupar apenas com a saúde do outro,
descuidando da sua própria saúde.

As info rmacóessobre ínvestimentos no preparodes

tes profíssíonaís para este auto cuidado foram irrisórias, e

mesmo assím contraditas por outros entrevistados, o que

torna o problema maís grave, tendo em vista tratar-se de

profissionaís submetídos a inúmeros problemas.

Destaca-se que o estresse persisteem todasas clas

ses estudadas. Este vai afatando aos poneos, 1Is vezes de
forma silenciosa, fazendo com que passe despercebído ou

ignorado pelos profissionaís, ou ainda de forma explícita,

sem receber, entretanto, a devída Irnportáncia pelos profis

sionaís de saüde.
Asaúde mental dos proñssíonaís desa úde deve serdis

cutida e questionada comoinmito dehaver interferencias dos
órgaos competentes visando irmanutencáo e obtencáo desta,
independentemente dotipodeatríbuícáo quecada órgao pos

suí. ~tas. ínfelízmente.na prétíca,esses questíonamentos epre

ocupacóes nao vem acontecendosatisfatoriamente,
Existe urna predominancia dos órgáos de classe, as

sim como dos cursos de graduacáo, que nao fazern este
mon íroramento, multas vezes, pelofato dasaúdemental do

trabalhador ser um assunto 11 parte das leis estatutarias de

seus respectivos órgaos.

Além disto atríbuí-se o nao investimento na saúde

mental dos profissionais de saúde ao fato de, simplesmen
te, nao haver ternpo paraesta díscussáo nas reuníóes exís

temes entre eles. o que demonsrra a falta de príorídade a

estaproblemática. Eaínda, alguns nao o fazern pelo fato de

nunca terem pensado napossível interferencia e responsa

bilidade que podem ter sobre este assunto.

Mas, após as entrevistas, demonstraram, emalguns
c:\sos, o alertaa que este trabalho de pesquisa se propos,
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fazendo com que alguns dos entrevistados se conscien

tizassern quanto a esta responsabílídade e, assím, alegas

semosurgimentodo ínteresse pela problem áticaexposta e

urna possível iniciativa a ser tomada para interferencianes

teassunto, naquele momento pós-entrev ísta.

Diante dos fatos anal ísados, depreende-se que os

trabalhadores da área de satide nao tém tido o necess árío

olhar, que especifica os seus múltiplos papéis enquanto

prestadores de serviros, principalmente no tocante 11 sua
saúde mental, pelos líderes de classe e coordenadores de

cursos degraduacño da populacño estudada.
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