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RESUMO: O presente estudo objetivou revisar artigos sobre burnout em médicos e artigos 

sobre tecnoestresse aplicando os resultados na análise do processo de trabalho dos peritos 

médicos Previdenciários da forma como é realizado no ano de 2012. Foram analisados os 

processos de trabalho quando o perito trabalha apenas no atendimento de perícias médicas 

agendadas na Agências da Previdência Social e também quando o perito trabalha na função de 

supervisão do trabalho, análises processuais e outras demandas que não são diretamente 

relacionadas ao agendamento feito pelo segurado pela Internet ou pelo 135.  Os principais 

resultados nos mostram que à luz dos estudos, há forte presença de elementos que 

propiciariam o surgimento do tecnostresse e da Síndrome de Burnout em ambos os processos 

de trabalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, um indivíduo que trabalha usualmente dedica um mínimo de seis horas 

diárias   apenas no exercício da função, sem levar em consideração tempos de deslocamento e 

outros aspectos para chegar ao local de trabalho. Assim, temos que na grande maioria dos 

indivíduos, o trabalho ocupará a maior parte do seu tempo em vigília.  Em 1974, 

Freudenberger descreve a síndrome composta  pela desilusão, exaustão e isolamento em 

trabalhadores da saúde mental através da expressão Staff Burnout. Desde  então diversos 

estudos sobre o tema têm sido feitos, demonstrando a síndrome de Burnout como risco 

ocupacional nas profissões que se relacionam aos cuidados com a saúde, educação e relações 

humanas.  TRIGO  em 2007 realizou revisão bibliográfica sobre o tema, cruzando dados de 

diversos bancos de dados, concluindo que a incidência é incerta em diferentes países, mas já 

 



 

 

apontando para um acometimento significativo, indicando necessidade de melhores estudos e 

principalmente apontando para seus efeitos negativos na organização, no indivíduo e na sua 

profissão. 

Em 2008, vemos que  ESCRIBA- AGÜIR publica estudo sobre os efeitos do ambiente 

psicossocial e a satisfação laboral nos médicos especialistas, já mencionando os aspectos do 

contato com o sofrimento das pessoas, o impacto das longas jornadas de trabalho e influencia 

na sua vida pessoal advindos da síndrome. Considera também o fato das relações entre o 

médico, paciente e acompanhantes, bem como do não controle sobre os aspectos envolvendo 

o processo de trabalho. Chama atenção sobre o impacto na qualidade do trabalho e 

necessidade de estudos com modificações nestas interações, como forma preventiva de 

minimizar estes impactos. 

CARLOTTO em 2010 analisa detalhadamente fatores relacionados ao tecnoestresse ( 

aqui respeitamos a grafia do autor). Define o tecnoestresse  nos trabalhadores que utilizam as 

Tecnologias de Informação e Comunicação ( TICs ), salientando aspectos daqueles que em 

seu trabalho utilizam os computadores, lidando com softwares diferentes, e-mails e 

tecnologias cujo manejo também inclui rápidas  modificações, que beneficiam e agilizam as 

organizações, mas também exigem esforço no seu aprendizado e adequação às modificações. 

Há sem dúvida uma maior demanda cognitiva e de habilidades manuais na digitação, além das 

diferenças vistas nos conflitos entre as gerações mais antigas, não habituadas a estas 

tecnologias, e os mais jovens, com naturalmente melhor performance no manejo das TICs. 

Em outro estudo de 2010, CARLOTTO também valida a versão brasileira  dos questionários 

para avaliação do Burnout em professores. Estas versões são baseadas nos estudos de 

Maslach, cujos estudos são sempre citados, uma vez que este autor tem publicado desde 1986 

inúmeras contribuições no tema burnout, sendo inclusive precursor da organização destes 

questionários para análise de incidência da síndrome. 



 

 

Há estudos desenvolvendo novos questionários, classificando a síndrome de burnout 

em subtipos ( MONTERO MARIN 2011), dividindo os indivíduos com a síndrome nos 

subtipos: frenético seria aquele altamente envolvido e sobrecarregado, similar ao conhecido 

workaholic; o “pouco desafiado” seria aquele em que o seu trabalho não evidencia 

desenvolvimento pessoal ou profissional e há o “desgastado”, em que predominam a falta de 

controle sobre o trabalho, com ausência do reconhecimento por seus esforços e até 

negligência de suas responsabilidades ao longo do processo. Neste estudo foram aplicados 

questionários, incluindo o de Maslach, abrangendo os parâmetros relativos à exaustão com o 

trabalho, a evolução para o cinismo nas relações e a eficácia presente no trabalho. Estes três 

elementos ( a exaustão, o cinismo e a eficácia ) são os pilares da análise de Maslach, sendo os 

aspectos negativos destes elementos os parâmetros que são utilizados na definição da 

presença da síndrome. Muitos estudos analisam as alterações na saúde daqueles 

diagnosticados como portadores da síndrome, sejam físicas ou mentais( GUNDERSEN 

2001,PAULO 2006 E  TRIGO 2007) 

De acordo com TRIGO 2007  “O item XII da tabela de Transtornos Mentais e do 

Comportamento Relacionados com o Trabalho (Grupo V da Classificação Internacional das 

Doenças – CID-10) cita a “Sensação de Estar Acabado” (“Síndrome de Burnout”, “Síndrome 

do Esgotamento Profissional”) como sinônimos do burnout, que, na CID-10, recebe o código 

Z73.0.”.  Esta autora também se reporta ao fato da previsão normativa desta síndrome e sua 

relação com o trabalho desde 1999, com a publicação do Decreto 3048 que regulamenta a 

Previdência Social. Assim verificamos no anexo II  do decreto , Tabela de Transtornos 

mentais e comportamentais relacionados ao trabalho -  Grupo IV do Cid 10  a relação entre 

doença – fator de risco ocupacional “..VIII- Reações ao “Stress” Grave e Transtornos de 

Adaptação (F43.-): Estado de “Stress” Pós-Traumático (F43.1) - 2.Circunstância relativa às 

condições de trabalho (Y96) “ a previsão de análise das condições do trabalho na caracterização 

de doença ocupacional. Neste aspecto verifica-se previsão Previdenciária da análise do Burnout. 



 

 

Quando analisamos o trabalho médico da Previdência Social , verifica-se que desde 2005 

houve grandes mudanças no perfil da função, que atualmente é denominada Perito Médico 

Previdenciário, dentro do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ). De um perfil no qual 

haviam muitas perícias realizadas em consultórios de médicos credenciados, que ganhavam por 

perícia realizada, inclusive com muitas perícias sendo feitas em processos preenchidos 

manualmente, se evoluiu para um perfil de peritos que são servidores Públicos Federais, regidos 

pelos códigos de servidores e que realizam as perícias em sistemas informatizados, em instalações 

próprias da Previdência Social. O acréscimo do uso integral de tecnologias trouxe demandas de 

capacitação para tal procedimentos e ainda acresceu informações do tipo administrativas, que não 

são regidas ou inclusas pelos médicos. Estas informações influenciam diretamente no “direito ao 

benefício”, pois a essência da função do perito na Previdência Social é a constatação da chamada 

“incapacidade para o trabalho”, que apresenta várias nuances não médicas , tais como a profissão 

exercida muitas vezes não é a mesma de vínculo ( por exemplo auxiliares de serviços gerais que 

na verdade são motoristas), muitos segurados só apresentam registro em carteira profissional ou 

iniciam/reiniciam suas contribuições Previdenciárias após adquirirem doenças incapacitantes para 

sua função. Dependendo da natureza da patologia há documentação a ser solicitada que 

evidenciará uma data específica, que influenciam no cálculo  na constatação deste direito. O 

médico não tem gerência sobre estes aspectos, além de outros que são previstos em leis de normas 

e que se relacionam a doenças a serem verificadas. A informática agiliza o cruzamento de 

informações e os mecanismos de controle para evitar fraudes, com prejuízos aos cofres públicos, 

são estabelecidos rotineiramente. Aspectos culturais e sociais influenciaram o aumento na 

demanda da busca destes benefícios, gerando assim um grande número de pedidos e marcações 

de periciais, estabelecendo a formação de uma agenda com previsão de atendimento  que,  nem 

sempre,  tem em contrapartida agilidade por parte de liberação de cadastros e conferências de 

dados. Além disto, muitos locais ainda não dispõem de salas que comportem adequadamente 

todos os peritos para suas avaliações, portanto atrasos de agenda pela manhã influenciam com 



 

 

atraso os atendimentos da tarde, o que somados aos problemas com sistemas de informação, 

geram insatisfação aos segurados a serem examinados, e consequentemente trazem tensão no 

relacionamento com o perito que irá examiná-lo. Também nos casos onde o direito ao benefício 

não é reconhecido há uma cultura de culpar o perito pelo resultado. Neste aspecto, verifica-se que 

datas, vínculos após adoecimentos e outros fatores sociais responsáveis pelo não enquadramento 

são atribuídos ao perito, sendo inclusive motivadores para agressões ao perito. Estes aspectos 

tornam tensa a relação e geram insegurança ao médico em seu trabalho, que pode ser agredido 

fisicamente e infelizmente nos últimos anos tem sido frequente. 

Há uma parcela de médicos cujo trabalho diário não é com perícias agendadas, mas sim 

com supervisão dos serviços médico periciais, análises processuais e como assistentes técnicos em 

perícias judiciais, estas marcadas fora dos prédios do INSS e relacionadas com pedidos de 

benefícios via judicial. Nestes casos, há também o trabalho com as TICs, prazos a serem 

atendidos e análise de casos complexos, envolvendo não só as questões Previdenciárias, mas 

também demandas de outras autarquias Federais. Além disto, são funções que rotineiramente 

demandam tarefas envolvendo esclarecimentos para não médicos, que necessitam formalização 

de despachos e processos em linguagem clara, pois são relacionados a decisões em matérias 

complexas, normas da autarquia e definições que influenciam a continuidade ou não de 

benefícios. Há ainda contato com procuradores dos segurados e membros do judiciário, além de 

supervisões de instâncias superiores ligadas à presidência do INSS. Eventualmente estes também 

são instados a participar de casos agendados, portanto possuem muitas vezes, de acordo com o 

local de trabalho, um fluxo diferente conforme o seu dia de trabalho.  

O processo do trabalho do perito médico pericial tem sido objeto de muitas demandas por 

parte desta categoria profissional. Há as questões pertinentes à um conceito cultural, em que os 

segurados avaliados confundem a simples presença da doença como o único fator para concessão 

do benefício, há uma expectativa e uma transferência do papel do médico assistente, ou seja, 

aquele que é o cuidador e portanto vai identificar e tratar da doença, para o perito, que nesta 



 

 

situação é um expert em identificar doenças e seus aspectos, que terá diante de si um sistema 

informatizado, com telas próprias, regidas por leis e normas previdenciárias. Nestas informações 

há um vínculo Previdenciário sob a forma de uma profissão, cuja descrição será base para que se 

analise se a presença daquela doença evidenciada impedirá o exercício da função. Assim, temos 

por exemplo que um indivíduo cadeirante poderá ser digitador se houver potencial cognitivo e em 

membros superiores, bem como podemos ter radialistas cegos. Há inclusive atualmente um 

conceito da inclusão de pessoas deficientes no mercado de trabalho, ou seja, com limitações em 

algum aspecto corporais mas com potenciais. Portanto, para o exercício da profissão de perito 

médico se verifica não simplesmente se existe doença, mas sim se a doença identificada 

incapacita para a função definida de contribuição Previdenciária. Este dado é cruzado com início 

de contribuições e outros requisitos, para que haja a concessão. Porém, este cruzamento não 

ocorre até a conclusão da perícia médica, ficando para a avaliação médica um ônus que não é seu: 

a conclusão final. É importante salientar que a consequência do cruzamento destes dados é que 

gera o indeferimento ou não da concessão, e que não é matéria de competência médica todo o 

aspecto administrativo. Falhas em lançamentos no sistema, falta de vínculos e contribuições não 

realizadas em época própria e até questões socioeconômicas em pessoas que trabalhavam longos 

períodos sem carteira assinada são cruciais neste processo, sendo pela sua natureza fora do escopo 

do exercício da profissão do médico. O médico que trata a doença trabalha com assistencialismo, 

o perito trabalha com evidencias identificáveis em um exame que segue determinadas normas. 

Outro aspecto relevante é o fato de que o perito não é de livre escolha do segurado do 

INSS. Há um agendamento eletrônico, que corresponderá à uma lista de casos a serem periciados 

pelo médico da Previdência Social. Este tipo de relação é mais tensa do que aquela em que o 

doente escolhe aquele que vai tratá-lo, tendo a opção do não retorno caso não goste do tratamento 

médico. Fundamental também nesta relação é o fato de que o não enquadramento, com 

consequente indeferimento do benefício, significa o não recebimento de dinheiro por alguém que 

se considera sem condições de trabalhar. Este aspecto monetário acrescenta uma grande tensão, 



 

 

pois o perito médico é considerado culpado por este não recebimento. Culturalmente, ainda não 

há o conhecimento de que a Previdência Social funciona como um seguro, e como todo seguro, 

tem suas normas, não sendo necessariamente vitalício. Há casos em que a recuperação da 

capacidade profissional vai gerar a cessação de um recebimento mensal por parte do indivíduo, 

que já convivia com uma situação de afastamento de seu trabalho. Este fato vai gerar novamente 

toda a demanda de preparo, deslocamento e adequação à normas de um ambiente de trabalho, 

modificando uma rotina que se pensava antes ser vitalício. Mesmo a aposentadoria por doença 

tem previsão de revisões e uma vez que a ciência médica evolui buscando a cura de doenças, 

casos antes aposentáveis no passado hoje não o serão, e esta é uma tendência em andamento. As 

leis e normas vão paulatinamente se adequando à estas modificações, porém culturalmente ainda 

temos estes aspectos pouco divulgados. Inadequadamente, em algumas localidades há uma idéia 

de que haveria um ganho monetário, seja institucional ou do perito médico, quando não houvesse 

enquadramento, gerando a filosofia em alguns indivíduos de que “o perito não quer pagar “. Além 

de não ser verdade, tal fato é incoerente com o papel do perito, que usa sua expertise tão somente 

para a análise normativa, não havendo qualquer ganho monetário quando não há enquadramento. 

A falta de divulgação da real função do perito e do INSS gera estas distorções. 

O envelhecimento da população, o aumento dos acidentes e o surgimento de novos 

tratamentos tem aumentado o número de pessoas doentes que procuram a perícia médica. Além 

disto, há a inclusão de pessoas que antes não poderiam contribuir com a previdência e não 

trabalham de carteira assinada, bem como o aumento de postos de trabalho e a divulgação 

governamental acrescentam sobremaneira nestes pedidos de avaliação pericial. O fato de peritos 

médicos se aposentarem, ampliação do número de agências da Previdência Social, alguns 

afastamentos sejam por doenças e até pedidos de exoneração de peritos médicos dos novos  

concursos, sem o preenchimento adequado destes postos de trabalho tem sobrecarregado as 

agendas marcadas eletronicamente. Segundo o Conselho Federal de Medicina, não se poderia 

definir o tempo gasto para uma perícia médica, pois cada caso necessita seu detalhamento 



 

 

específico, havendo inclusive demandas que necessitam outras informações. Com finalidade de 

controle de demanda para que se tenha  um parâmetro para agendamentos diários por profissional, 

há a sugestão de  um número de oito a doze perícias por profissional. O que se verifica é que  

em agências de demanda maior temos escalas com o perito cumprindo horário de seis horas 

de atendimento ao público, com intervalo de vinte minutos entre cada segurado e outro. Esta 

escala não contempla, no sistema, pausas para repouso de digitação, ir ao toalete ou café. 

Eventuais paradas do sistema de perícias ou dificuldades para atualização de dados 

administrativos não são previstas e transtornam o fluxo de trabalho.  

Há também dois sistemas comumente de controle do trabalho: o do ponto eletrônico e 

o que monitora o tempo de atendimento do segurado, que devem ser também acessados pelo 

perito  durante sua jornada de trabalho. Como suporte técnico, há pelo portal eletrônico da 

Previdência Social acesso às normas e atualizações, bem como diretrizes médicas para 

afastamentos em doenças mais frequentes, além de eventuais consultas em situações 

específicas, ou seja , a demanda de utilização contínua dos TICs no desempenho da função. A 

grande maioria dos processos executados são realizados em sistemas eletrônicos e mesmo 

aqueles processos feitos em forma manual requerem consultas eletrônicas atualmente. Existe 

pelo portal da Previdência Social uma sala de monitoramento em que tempos e perfis de 

atendimento são analisados e monitorados em tempo real. Cobranças com atrasos, agendas 

com datas de marcação muito longas e outros são constantemente questionados. 

 Há também os problemas que ocorrem com a tensão gerada por esta avaliação médica 

significando dinheiro para os segurado. Registros de mortes e agressões físicas levaram à 

instalação de detectores e metal, demandas por alarmes e rotas de fuga e até solicitação de 

porte de armas para peritos. Estes são fatores que diariamente lembram ao médico o seu risco 

de estar sujeito à violência física e até morte, como ocorreu em 2007 em casos amplamente 

divulgados. Outro risco está no trabalho com casos que são objetos de investigação de 

fraudes, em que a Polícia Federal  investiga tais casos, bem como divisões Previdenciárias. 



 

 

Este tipo de trabalho é muito diferente do que é natural na formação do médico e o perito 

deve estar atento não só com sua integridade física, mas com o fato de não ser também vítima 

de fraudadores bem treinados e assessorados. A medicina, em sua formação e essência, não 

prepara o profissional para conflitos econômicos e criminais.  

 

METODOLOGIA 

 

Neste estudo se realizou a revisão da literatura sobre a síndrome de burnout em 

médicos e análise do processo de trabalho do perito médico Previdenciário, salientando os 

aspectos  presentes neste processo de trabalho  no ano de 2012 que, baseados nas adaptações 

do questionário de Maslach, podem aumentar a possibilidade do desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout nestes profissionais. Pelas particularidades da função, foram analisados 

artigos específicos também sobre o tecnoestresse, pela importância dos TICs nesta função.  

 

Procedimentos : 

 

Foram revisados artigos obtidos através do portal Scielo e Medline, para análise da 

literatura específica sobre o tema síndrome de Burnout em médicos e sobre o tecnoestresse. 

Foi realizada uma descrição do fluxo de trabalho na Agência da Previdência Social ( APS ) X 

e na Seção de Saúde do Trabalhador ( SST ) Y, para que pudéssemos verificar os  fluxos de 

trabalho, ou seja, quando o perito médico Previdenciário estaria atendendo ao agendamento 

eletrônico de Perícias ou quando o fluxo seria de análise processual e de supervisão. Por sua 

similaridade, o fluxo de análise dos casos de Benefício de Prestação Continuada também 

foram inclusos. Apesar de ser sistema e normativas diferentes, a demanda de avaliação 

médica também utiliza sistema informatizado, com analise de documentos e evidencias 



 

 

médicas lançadas no mesmo. Utilizando-se análogamente as perguntas da adaptação de 

Maslach para professores, foram identificados os aspectos nestes fluxos que gerariam mais 

situações de desenvolvimento da Síndrome de Burnout . Análogamente foram identificados 

apectos de susceptibilidade ao tecnoestresse. Como os procedimentos são realizados nos 

mesmos sistemas eletrônicos em todo o Brasil, é coerente inferir que esta análise possa ser 

aplicada à grande maioria dos trabalhadores em cada perfil da função do perito médico 

Previdenciário . 

Verificamos  que para as questões: sentir-se cansado no trabalho, desgastado 

emocionalmente, sentir-se pressionado/saturado no trabalho obterão respostas de serem 

eventos bastante frequentes, pois a agenda como é feita, a tensão do relacionamento e o 

próprio cronometrar o atendimento geram esta sensação. Quando se avalia o não gostar de 

atender alguns, há respaldo no fato de que este relacionamento não é sempre satisfatório. Isto 

é influenciado pelo desconhecimento do papel do médico como perito, a dificuldade em 

analisar benefícios que estão há longo tempo deferidos em um segurado que recuperou sua 

capacidade laborativa mas que por questões sociais não se adaptará ao retorno ao trabalho, 

bem como aqueles que só contribuíram já doentes ou que ainda não completaram a carência 

para o direito. Estes  são casos que desgastam o médico, pois se por um lado as evidências 

comprobatórias a serem consignadas nos sistemas e no processo físico demonstrem tais fatos, 

por outro o médico não perde sua natureza de cuidador e portanto a frustração do médico com  

este quadro também existe. Além disto muitos segurados retornam com cobranças verbais e 

até ameaças físicas, que podem se concretizar, fazendo com que o ônus das normas dos 

sistemas que regem a Previdência Social sejam atribuídos somente aos médicos. Alguns 

médicos podem preferir apenas o trabalho de análise de processos em detrimento da avaliação 

presencial de segurados. A forma como é tratado o periciando, com horário previamente 

estabelecido, em instalações que não são consultórios dotados de todos os equipamentos 

médicos , também não agrada ao profissional, gerando insatisfação com o trabalho em 



 

 

detrimento de sua realização pessoal, com poucas coisas positivas ao final do cumprimento da 

jornada. Estes aspectos se somam a não considerar o trabalho como gratificante, podendo 

algumas vezes gerar indiferença pela falta de controle que se tem das normas e até mesmo dos 

casos a serem atendidos. Não raro há até uma sensação de remorso pela forma de 

atendimento, pois situações como as das pessoas que dependem de exames demorados pelo 

SUS ou de tratamentos especializados são confrontadas diariamente, bem como dos segurados 

examinados e doentes , que são constatadas como incapazes, mas que não enquadram pelo 

aspecto estritamente administrativo. Estas situações contrariam a relação emocional de 

amparo ao doente que é pilar da formação do médico, que não encontra espaço no ato pericial 

pois a perícia é uma constatação baseada em normas. Estes aspectos limitam a resposta à 

questão “ penso que meu trabalho me dá coisas positivas”. 

Sobre a questão de acompanhantes, enquanto na consulta médica um acompanhante é 

colaborador, na perícia médica frequentemente os acompanhantes querem pressionar para a 

concessão, franqueando muitas vezes informações baseadas em orientações de terceiros, que 

tumultuam o processo. A relevância do acompanhante na perícia é menor do que em uma 

consulta em consultório, gerando às vezes situações desagradáveis, pois interferem na 

entrevista pericial e inibem o segurado a ser avaliado. 

Há a questão da percepção do trabalho e a avaliação de que os outros tem do seu 

trabalho: pelo desconhecimento do processo, inclusive até por outros servidores do INSS, 

criou-se um expectativa assistencialista da função do perito médico. A frustração por não se 

encontrar uma atitude paternalista e cuidadora traz confusão nesta relação, e muitas vezes o 

segurado e acompanhantes saem das pericias com queixas de mau atendimento, pois não 

encontram seus pleitos respaldados. Este fato gera frustração ao profissional médico, pois 

mesmo em um atendimento realizado com polidez e correção, o queixoso julga que deveria 

haver uma recepção mais calorosa e emotiva. 



 

 

O tecnoestresse é elemento constante em ambos perfis de trabalho: o agendamento é 

eletrônico, sendo o acesso aos sistemas de dados feito por um tipo de programa, as consultas 

às diretrizes e outras normais utilizam outro mecanismo informatizado, bem como há ainda 

limitações de acesso de acordo com a capacidade do sistema. Verifica-se que até a presente 

data o SABI ( sistema de atendimento de benefícios por incapacidade), onde são lançados os 

dados médicos e administrativos dos benefícios, possui mais de cem versões e atualizações 

desde o seu surgimento, devido às chamadas inconsistências, ou seja , problemas gerados no 

próprio processamento decorrente de mudanças implementadas. Uma vez que este sistema se 

baseia nas leis e normas para concessão dos benefícios, mudanças nas mesmas geram 

necessidade de atualizações. Outro problema é a necessidade da comunicação e atualização 

por correio eletrônico, trazendo mais uma forma de TIC ao trabalho. É importante lembrar 

que o ponto eletrônico, correio eletrônico e todos estes sistemas possuem também senhas 

próprias de acesso, muitas das quais com prazos de validade diferentes e com regras para 

criação de novas senhas. Esquecer uma delas significa uma parada no acesso, gerando 

inevitavelmente atraso no desenvolvimento das tarefas. Outra questão são os termos 

utilizados, seja por questão normativas ou nomenclaturas no sistemas, que utilizam siglas para 

dados importantes, tais como DID ( data de início da doença), CNIS (  Cadastro Nacional de 

Informações Sociais ) e outros, que devem ser bem compreendidos para o acesso.   

Os computadores utilizados não são de uso exclusivo daquele usuário, mas sim 

compartilhados. Assim, o posto de trabalho serve a mais de um servidor, com características e 

necessidades físicas diferentes, portanto com exigências ergonômicas diversas. O conforto 

térmico e a ergonomia no ambiente do trabalho apresentam diversas falhas: as salas muitas 

vezes estão muito frias devido à má distribuição do fluxo do ar condicionado, cadeiras 

possuem assentos e encostos mal adaptados, não há braços nas mesmas em todas as salas. A 

altura das cadeiras, das mesas, dos teclados e do monitor do computador não são adequadas 

aos aspectos físicos dos peritos que os utilizam. Não há terminais suficientes para que todos 



 

 

os peritos trabalhem ao mesmo tempo. Quando o perito médico é designado para perícia de 

um servidor, não há sala específica, devendo improvisar um outro espaço caso um dos 

consultórios esteja ocupado no agendamento das perícias. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ambos os processos de trabalho estudados apresentam dados que corroboram a 

tendência ao desenvolvimento da síndrome de Burnout e do tecnoestresse. Independente das 

questões do contato diário com o segurado que expõe à intimidações físicas mais 

corriqueiramente e até ameaças veladas traduzidas por comportamentos ou  frases 

intimidadoras, mesmo com o trabalho de análise processual há contato eventual com 

segurados em situações críticas de demandas financeiras e exposição a pareceres denegatórios 

com especial atenção ao envolvimento com o poder judiciário. Ambos os perfis utilizam os 

mesmos sistemas informatizados e portanto acessam e utilizam os mesmos TICs. No perfil de 

análise processual ainda há frequentemente contato com processos antigos não 

informatizados, cuja análise de documentação requer maior tempo e estudo, pois tratam-se de 

decisões à luz de legislação diversa à vigente na atualidade.  

Verifica-se que nos estudos sobre Burnout ( NORLUND 2010, PUTNIK 2011, SILVA 

2009 ) há preocupação em se verificar talvez uma maior susceptibilidade do sexo feminino, 

talvez pelos aspectos emocionais e até pela situação de “dupla militância”, uma vez que no 

Brasil há, culturalmente, a responsabilização maior da mulher no gerenciamento do lar, 

família e filhos, mesmo quando ambos cônjuges trabalham fora de casa. Também há o próprio 

perfil do segurado, que espera da mulher um maior acolhimento e carinho de uma mulher, 



 

 

fatores que não são próprios do ato pericial. Assim, a frustração do pleito do segurado pode 

gerar atitudes agressivas contra peritos médicos do sexo feminino.  

A insatisfação com a carreira se manifesta frequentemente nos pleitos de classe. 

Chama atenção principalmente que em consulta ao site perito.med.br, as estatísticas 

levantadas desde  primeiro de Julho de 2011  até seis de julho de 2012 demonstra que 213 

peritos médicos previdenciários solicitaram exoneração. Destes, 203 peritos ( 95% ) do total 

estavam nos níveis AI ou AII . Nestes 95% temos que 190 peritos ( 93,6% ) são do nível AI, o 

que significam que ingressaram na carreira e logo desistiram ou nem começaram a exercê-la, 

desistindo após nomeados. A este número, se soma o número de aposentados no mesmo 

período, disponíveis na mesma fonte, que somam 214 peritos médicos Previdenciários. Estes 

dados demonstram que no último ano, em média 35,6 peritos médicos ao mês deixam a 

Previdência Social, em um contexto no qual cerca de 50% destes estão desistindo de uma 

carreira Pública que poderia ser considerada atrativa anteriormente. Este panorama, em um 

contexto de expansão física da Previdência Social, com surgimento de novas agências, e de 

aumento dos serviços que demandam parecer médico para sua conclusão, traz uma sobrecarga 

de atividade para os que se mantem no quadro, não só pelo natural aumento das tarefas, mas 

pelos novos postos de trabalho que se criam com as inaugurações e com as vagas criadas 

pelas saídas. Aqui não estão computados licenças por adoecimentos e óbitos, que certamente 

aumentam mais ainda estes números. Ou seja, além da demanda de serviço aumentada, há 

uma redução significativa dos habilitados a exercer a função, que exige também grande 

esforço cognitivo, o que ao final da jornada leva à uma exaustão mental cujos parâmetros de 

aferição são difíceis de padronizar.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

A partir da revisão da literatura podemos perceber que no trabalho do perito médico 

Previdenciário há , inequivocamente, elementos que levam ao tecnoestresse e possibilidade de 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout. O perfil profissional de médico já é um fator para 

a síndrome, e nesta função se associa ao uso de TICs  e aos aspectos de insatisfação com 

possibilidades da carreira e do processo de trabalho. 

Há a necessidade de estudos específicos na função e implementação de medidas 

preventivas, evitando assim, não só o absenteísmo pelo desenvolvimento da síndrome, mas 

também melhorando do ponto de vista profissional os pontos no processo de trabalho. Face 

aos dados de abandono da carreira por vontade própria, traduzidos pelas exonerações na fase 

inicial, verifica-se a perda de um potencial de trabalho pela autarquia, que consequentemente 

vai influenciar na gestão econômica do instituto e consequentemente na estabilidade gerada 

pela seguridade social.   
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