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The Life
of worker
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cities.

Because

of

and husband / wife on land ”, says
Rachel.

their

uninterrupted activities and extreme

However, the vessels do not only

operating conditions that present

represent intense days of work

technical,

away from home. Aiming at the

de operação que apresentam riscos

Porém,

técnicos, coletivos e ambientais, as

representam somente dias intensos

environmental risks, vessels on the
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Pressão e
exaustão
psicológica
Trabalhadores embarcados
na escala de 21 dias
denunciam exaustão por
sobrecarga de trabalho e
pressão
psicológica
dos
chefes. Já não bastasse o
medo da contaminação a
bordo,
agora
os
trabalhadores ainda precisam
lutar contra a pressão dos
chefes a bordo, que exigem a
execução
das
mesmas
atividades realizadas, antes,
por um efetivo maior e em

um confinamento que durava
14 dias. Agora, são 21 dias.
Os riscos de acidentes se
tornam, a cada dia, mais
iminentes.
Seafarers onboard on the
21-day
schedule
report
exhaustion due to work
overload and psychological
pressure from bosses. The
fear of contamination on
board was not enough, now
workers still have to fight
pressure from the bosses on
board, who demand the
execution of the same
activities carried out, before,
by a larger staff and in a
confinement that lasted 14
days. Now, it's 21 days.
The risks of accidents have
been becoming more and
more imminent.

O papel da
psicologia
na pandemia

Psicologia

têm

se

dedicado

a

construir estratégias de intervenção
sobre a problemática.
The Covid-19 pandemic brings some
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Psychology in the field of mental
A pandemia da Covid-19 traz alguns

health and work. The health crisis has

desafios para a atuação da Psicologia
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Consulta
Online
psicológica psychological
online
consultation
Nossas
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Our appointments are online and we

trabalhamos com horários flexíveis, o

work with flexible hours, which brings

que traz facilidade e comodidade

ease

aos trabalhadores embarcados .

seafarers onboard.

A consulta online tem a mesma

The online consultation has the same

eficácia da consulta da presencial e é

effectiveness as the face-to-face
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Our

Entre em contato conosco:
A Clínica Constante Medical Center é resultado de
um sonho que tem como principal missão ajudar na
saúde mental e bem-estar de nossos pacientes.
Contamos com uma equipe de psicólogos qualificada
em diferentes matrizes. Entre em contato!

Mande um
e-mail ou
chame pelo
WhatsApp

@constante.medical
@constante.medical
clinicaconstante.com.br

gerencia@clinicaconstante.com.br
sales@clinicaconstante.com.br

(13) 99675-6731
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