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Introdução: A partir do ano de 2008, o mercado econômico mundial foi impactado por
um processo de crise, que levou a demandas por cortes financeiros, passando por
reduções de custo e por demissões. Na região do Vale do Aço, destacam-se duas
grandes empresas siderúrgicas, para quem o efeito da citada crise foi sentido de modo
destacado, haja vista ser a siderurgia um setor primariamente afetado. Conforme
CARVALHO, MESQUITA E ARAÚJO (2015), nos próximos anos o setor siderúrgico
brasileiro enfrentará a pressão competitiva atual, bem como lidará com maior elevação
nos preços de energia elétrica em relação à média dos principais países Objetivo:
Objetivou-se trazer elucidações sobre a crise econômica mundial, identificando as
consequências e modificações na realidade do trabalho que possam ter ocorrência nas
empresas e seus efeitos na saúde mental dos trabalhadores, com a proposta de estender
a análise sobre como isto se aplica na região do Vale do Aço. Metodologia: O presente
estudo trata-se de uma revisão de literatura sobre a questão da crise econômica que
afetou o ramo siderúrgico, bem como aspectos de saúde mental do trabalhador e
agravos à mesma decorrentes da crise, buscando discutir e analisar a produção
acadêmica no referido campo de conhecimento. Foram privilegiados na leitura do
material consultado os eixos de análise sobre a crise, seus impactos econômicos e
produtivos, inter-relações entre trabalho e bem-estar e possíveis adoecimentos
provocados por fatores ligados a crise.   Resultados: A crise leva a uma intensificação
e a uma precarização do trabalho, que tende a afetar a saúde física e mental dos
trabalhadores, inclusive afetando os índices de suicídio no trabalho (DEJOURS, 2005).
Estudos sobre trabalho e saúde consensualmente tem identificado relações entre a
organização do trabalho e o processo saúde-doença dos trabalhadores. De acordo com
FERNANDES (2012) questões referentes à saúde do trabalhador mostram que tem
sido discutida desde a antiguidade. As pesquisas sobre estresse, epidemiologia em
saúde mental, trabalho e psicodinâmica do trabalho trazem a preocupação com
diagnósticos, intervenções e prevenção. CASTELHANO (2005) assegura que o
aumento do desemprego estrutural amplia o medo no ambiente de trabalho, deixando o
trabalhador vulnerável e em uma situação fragilizada.  Uma situação de crise
econômica e agravamento da insegurança alteram as relações no trabalho. As
mudanças decorrentes da crise podem incluir a precarização e a incerteza psicológica,
a demissão e a mudança na própria organização do trabalho. DERRISSO (2010)
afirma que as incertezas e o desemprego gerados pela crise econômica produzem
consequências para o trabalhador, em termos sociais, psicológicos, morais, bem como
na formação de sua identidade. Conclusão: O processo de mudança organizacional
afeta o bem-estar das organizações e dos trabalhadores, apontando para impactos
subjetivos e demandas por pesquisas na área na referida região. Trata-se de tema de
relevância social, visto que a expansão do desemprego atinge todos os componentes da
família e impacta na sociedade em geral.
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