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Riscos no Trabalho



Estão relacionados à influência mútua que se dá entre o conteúdo do
trabalho, o modo de realização da tarefa, as relações entre as pessoas e a
forma como o trabalhador percebe e avalia essas questões.

Fatores Psicossociais

➢ Capacidade de afetar o desenvolvimento do trabalho e a
saúde do trabalhador de forma positiva ou negativa

➢ Características do trabalho que são avaliadas como negativas
pelo trabalhador

➢ Originam sofrimento ou ameaçam a sua saúde
➢ Relacionados aos danos mental e social.



Jiménez, 2011 
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Riscos Psicossociais X Fatores Psicossociais 
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A partir da década de 80, a violência/intimidação e o assédio moral têm sido
apontados como um dos fatores de riscos psicossociais no trabalho mais abordado
na literatura.

Riscos Psicossociais

Física Sexual Psicológica Moral

Violência psicológica:

(Costa & Santos, 2013)

“qualquer conduta abusiva, como comportamentos, gestos, palavras, omissões, silêncio, pressões emocionais, atos 
que atendem pela repetição, causando dano à personalidade, à dignidade psíquica ou física, ameaçando o 
emprego ou degradando o ambiente de trabalho”

(OIT; OMS, 2002, p.3) 



O assédio moral pode envolver duas grandes perspectivas (ao mesmo tempo): a do
assédio pessoal, relacionado às questões de relações interpessoais; e a do assédio
organizacional, associado a demandas do contexto, processo e da gestão do trabalho.

Assédio Moral

Ações 
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Conduta 
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agressões

Desestabiliza a(s) vítima(s) 
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sua vida

(Barreto, 2003; Hirigoyen, 2005)

(Soboll, 2008)



Pesquisa:
Fatores Psicossociais no Trabalho e Saúde em 

trabalhadores do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul

Parceira SIMPE, UFRGS e UNISINOS



O SIMPE-RS, ao longo de 2017, realizou atividades com servidores a fim de conhecer a realidade laboral. 

Foram oportunizados espaços de escuta e foram destacadas  as seguintes questões: 

• Pressão para o cumprimento de prazo e metas, 

• Tratamento desumano por parte dos superiores hierárquicos, com deficiência na comunicação, 

• Desunião entre os grupos de servidores, 

• Falta de uma cultura de resolução de conflitos, 

• Ausência de garantias protetivas contra remoções e disponibilidades qualificadas como arbitrárias, 

• Presença de atos de violência, muitos vezes, caracterizadores como assédio moral no trabalho.

Os relatos dos trabalhadores evidenciaram sofrimento psíquico e adoecimento relacionado ao trabalho. 

Justificativa



Avaliar como os fatores psicossociais no trabalho estão 
afetando à saúde de servidores públicos, no MP/RS.

Objetivo Geral



Método

Delineamento: estudo quantitativo transversal, de caráter 
descritivo e explicativo.



Disponibilizado 
Link via email

166 (55%) Sexo Feminino

136 (45%) Sexo Masculino

Descrição dos Participantes

302 Servidores 
ativos do MP/RS

Idade: A média de idade foi 42 (desvio padrão 9,11), sendo com menor idade 17 anos e 

maior idade 69 anos.

Etnia: 243 (80,5%) eram Brancos; 6 (2,0%) eram Negros; 12 (3,9%) eram Pardos e 2 (0,6%) 

não responderam.



Escolaridade:
N = 6 participantes até o Ensino Médio; N= 26 Superior Incompleto; 
N=152 Superior Completo e N= 114 Pós-Graduação. 

199 
Casado/União Estável

73
Solteiro

21 
Divorciado/Separado



O tempo médio de serviço variou de 11 meses a 29 anos, com média de
11 anos e desvio padrão de 5,8 anos.

A maioria dos respondentes (93,7%) não é detentora de função de
confiança e está lotada nas Promotorias de Justiça (79,8%).



❑ 18,9% (n=57) estiveram afastados por problemas de saúde no último ano.

❑ 32,1% (n=97) iniciaram algum tratamento de saúde mental (psiquiátrico/psicológico) após
o ingresso na Instituição, o qual relaciona à situação do trabalho.

❑ 25,5% (n=77) passaram a fazer uso frequente de medicamentos (tais como ansiolíticos ou
antidepressivos) a partir do tratamento.

❑ Questionados se os problemas enfrentados em relação ao trabalho geraram algum reflexo
aos seus projetos de vida e/ou relacionamentos 61% (n=183) participantes responderam
afirmativamente.

Dados de saúde



Identificar os riscos psicossociais e os danos à saúde 
no trabalho



PROART

Protocolo de 
Avaliação dos 
Riscos 
Psicossociais 
no Trabalho 

Escalas Classificação

EOT - Escala da Organização Prescrita do Trabalho

Fator 1 - Divisão das tarefas 3,7-5,0 Risco Baixo

Fator 2 - Divisão social 2,3-3,69 Risco Médio

EEG - Escala de Estilos de Gestão

Fator 1 - Gestão Gerencialista >3,5 Predominante

Fator 2 - Gestão Coletivista <2,5 Pouco característico

ESPT - Escala de Sofrimento Patogênico no Trabalho 

Fator 1– Falta de Sentido 3,7-5,0 Risco Baixo

Fator 2 - Esgotamento mental 2,3-3,69 Risco Médio

Fator 3 - Falta de Reconhecimento 3,7-5,0 Risco Baixo

EDT - Escala de Danos Físicos e Psicossociais no Trabalho 

Fator 1 - Danos Psicológicos 3,7-5,0 Risco Baixo

Fator 2 - Danos Sociais 2,3-3,69  Risco Médio

Fator 3 - Danos Físicos 2,3-3,69  Risco Médio



Divisão Social
Relacionada à análise das normas, comunicação, 
avaliação, autonomia e participação no trabalho

Esgotamento Mental
Refere-se a sentimento de injustiça, desânimo, 
insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho. 

❑ Representam um estado de alerta e situação limite para os riscos psicossociais no trabalho.
❑ Demandam intervenções a curto e médio prazo. 
❑ Estes resultados sugerem que estas questões são as que apresentam maior risco para o adoecimento. 
❑ O risco médio apresentado nos danos sociais e físicos já demonstram prejuízos na saúde.



❑Menor flexibilidade nas normas para execução das tarefas;

❑Menor participação dos funcionários nas decisões; 

❑Valorização da hierarquia;

❑Grande importância dada para as regras na organização; 

❑O trabalho foi considerado desgastante, cansativo e com sobrecarga. 

❑Os danos na saúde que receberam maior destaque foram: dores nas 
costas; alterações do sono e dores no corpo em geral. 

Questões pontuadas como mais significativas ou características



Mapear as ocorrências de violência psicológica no 
trabalho, incluindo o assédio moral



Violência no Trabalho e Assédio Moral

❑ A violência no trabalho diz respeito a todos os tipos de
episódios de violência que ocorrem na situação de
trabalho.

❑ Esta agressão pode se apresentar de diferentes formas:
física, sexual, psicológica e moral.

❑ Independente do tipo, ela causa dano à personalidade, à
dignidade, degradando o ambiente de trabalho (OMS,
2002).

❑ A violência têm consequências negativas sobre a saúde
dos trabalhadores.

❑ Quando atitudes violentas se tornam ações repetitivas e
persistentes, podem se transformar em assédio moral.

44,4%

44%

11,6%

Resultado QAN

Assedio Moral

Violência

Não Sofreu Atos Negativos



Atos negativos que tiveram maior frequência:

• “Foi exposto a uma carga de trabalho excessiva”; 

• “Foi obrigado a realizar um trabalho abaixo do seu nível de competência” 

• “Suas opiniões ou pontos de vista foram ignorados”. 

Além disto, 8,6% dos participantes referiram ter recebido atenção sexual 
indesejada (assédio sexual).



Assédio Moral 
Subjetivo 

(autopercepção) 

8,6% dos sujeitos sofreram 

(Sim, quase diariamente, Sim, várias vezes por 
semana e Sim, várias vezes por mês)

Violência Psicológica

24,2% dos sujeitos sofreram 

(respostas Sim, de vez em quando e Sim, muito 
raramente)

Ressalta-se discrepância encontrada em relação à avaliação do AM Objetivo (44,4%) e do AM Subjetivo (8,6%) .
Pode-se presumir como possíveis explicações: a presença de mecanismos de defesa de não se ver como vítima 
de AM, devido a elevado grau de resiliência, que faz alguns trabalhadores superem situações adversas; a pouca 
informação sobre o fenômeno ou a naturalização/banalização do mal no ambiente laboral (Pooli & Monteiro, 2018).



Acometeu o AM
19,5% Superior Hierárquico

7% AM Misto (Superior Hierárquico e colegas)

Quantos foram assediados
6,3% só você

20,2% Você e outros Colegas

Observou/Testemunhou

51,3%

Como isso repercutiu em você? As atitudes mais relatadas foram: 
“negativamente”, deprimido(a). nervoso(a), com medo, impotência, 
irritado(a), com raiva, indignação, frustração, desânimo, sensação de 

“ser o próximo”.



Categorias Exemplos

Condições de 

Trabalho

● De positivo no trabalho a gente tem uma qualidade no ambiente, de material, de suprimentos,
de conforto, eu gosto de trabalhar aqui; a minha vida tá aqui; é um lugar agradável; a gente faz
as coisas acontecer.

● Eu tenho local e instalações adequadas, computador bom, ar condicionado, tem que valorizar
isso.

● A matéria, o trabalho em si é agradável de se fazer; o trabalho não é uma coisa que te desgaste,
consuma, tem horário pra cumprir; o ambiente tem tudo o que precisa pra trabalhar, sempre
equipamentos bons.

Reconhecimento

● Uma instituição que tem prestígio na sociedade, as pessoas ainda acreditam no MP, tá
contribuindo com alguma coisa; as pessoas tratam a gente com respeito.

● No início, quando a gente entrou ficamos orgulhosos de trabalhar numa instituição como o
ministério público.

● É um trabalho bom, que pode surgir efeito para sociedade, se realmente for feito.

Aspectos Positivos no Trabalho



Categorias Exemplos

Relação de 

Trabalho

● De bom fiz boas amizades, as pessoas são ótimas.

● O que é bom aqui são os colegas, a gente se dá muito bem, temos amizades no lugar
de trabalho que vai pra fora, só os servidores, coleguismo legal.

● As relações com os colegas são muito boas, e que de positivo, nunca ninguém se
omitiu do trabalho. Isso é uma coisa que eu olho assim, e digo vale a pena. Acabamos
fazendo pelos colegas, e não pela instituição. Acho que isso é um ponto bem positivo.

● A boa relação que a gente tem entre os servidores, com os colegas, o pessoal é bem
unido, trabalha bastante, em conjunto, se ajuda, tá sempre ali quando tu precisa.

Aspectos Positivos no Trabalho



Categorias Exemplos

Fatores 

Organizacionais

• Falta de transparência
• Tiraram gratificação de insalubridade com base em uma contratação de serviço

particular em vez de pedir revisão para o setor oficial do Estado
• Percebe-se uma claríssima tendência de substituição dos servidores concursados por CCs e

terceirizados mesmo em cargos e funções primordiais
• A falta de acordo entre as chefias acaba prejudicando os servidores e o que um decide não

serve para a relação com o outro
• Trabalhamos sob pressão. Qualquer erro pode ferrar um PAD
• Ser induzido a realizar tarefas com desvio de função e/ou responsabilidade
• Leniência em relação ao desleixo com o trabalho a alguns colegas e aplicação de carga

excessiva de trabalho em relação a outros
• Exigir que servidores façam o plantão dos promotores

Fatores 

Interpessoais

• Indiferença dos membros em relação aos servidores, desvalorização 
• Alguns servidores, apesar de humilhados, gostam de puxar o saco da chefia
• Assédio moral por questões de divergência política
• Comentários sexistas, depreciativos em relação ao gênero feminino, ou relativos à opinião 

política/partidária
• Ameaças generalizadas de sindicância quando um servidor comete algum erro

Aspectos Negativos no Trabalho



Categorias Exemplos

Contexto
de trabalho

● Sobrecarga
● Falta de pessoal

Gestão

● Aceitar o posicionamento passivo da chefia em relação ao que a administração
determina

● Falta de participação nas decisões
● Dificuldade de relacionamento com a chefia
● Falta de feedback, agressividade e deboche das chefias

Sofrimento 
Patogênico

● Tratamento desigual entre servidores (horários diferenciados)
● Autoritarismo
● “Politicagem”
● Discriminação racial e social
● Falta de um propósito maior
● Falta de relações de confiança
● Falta de oportunidade para crescer
● Desvalorização e despertencimento como Instituição
● Falta de valorização remuneratória
● Falta de reconhecimento

Dificuldades enfrentadas no Trabalho



Sugestões para lidar com os aspectos negativos e dificuldades encontradas

Divisão das 
tarefas

● Que número de servidores aumentasse na mesma proporção que aumentam promotorias, e demandas da
população

● Número de servidores adequados à quantidade de trabalho
● Redução/racionalização da carga horária
● Contratação de mais funcionários para dividir melhor o trabalho
● Fim do desvio de função
● Definição clara de atribuições
● Melhor divisão do trabalho entre os colegas
● Pagamento do salário devido pelo desempenho da atividade sem discriminação
● Criação de um PCCS/ Plano de carreira amplo e justo/mais valorização da carreira
● Não levar adiante expedientes sem fundamentação
● Ginástica laboral e intervalos frequentes
● Em caso de licença médica de um servidor, uma comissão deveria estudar os motivos do afastamento e submeter

à chefia à fiscalização
● Trabalho remoto/teletrabalho
● Reformulação da estrutura em direção à horizontalidade organizacional e planejamento da instituição, também

para estabelecimento de corpo técnico permanente e estritamente concursado, com raríssimas exceções
● Reduzir o salário e criar premiações (FGs) destinadas aos melhores servidores, semelhante a da esfera federal
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• Um diálogo maior entre chefia direta e servidores
• Chefias mais preparadas para gerir pessoas e mais transparência nos atos da organização
• A melhor solução, embora de difícil execução diante do funcionamento disfuncional da instituição, seria a apuração 

dos fatos e a responsabilização dos causadores dos problemas/abusos
• Deixar os servidores participar do processo seletivo do Procurador-Geral
• Valorizar mais o servidor, como um todo, dando um tratamento mais digno e valorizado economicamente também
• Troca de chefia
• Tornar a gestão mais democrática
• Alteridade em relação às chefias, no sentido de se colocar no lugar dos servidores no dia a dia e valorizar o trabalho 

dos mesmos
• Questão relativa à forma de trabalho das chefias
• Uma maior interação entre chefes e subordinados
• Sempre levar ao conhecimento dos superiores a realidade
• Que pessoas mentalmente saudáveis se tornem chefes com mais frequência
• A Instituição deveria estimular processos coletivos de construção do trabalho em todas unidades, divisões e 

gabinetes, para tanto, precisa de gestores mais preparados
• Maior valorização do servidor, servidores fossem vistos como pessoas e não como serviçais dos membros
• Acompanhamento psicológico de todo o corpo funcional



Resultados das Entrevistas

Embora as entrevistas tenham sido em pequeno número (n=22), foi 
possível observar a repetição de alguns conteúdos importantes, que 
contribuem para compreensão dos dados gerais desta pesquisa:

• Sensação de não pertencimento: não ser membro é não existir;

• Sindicância como forma de ameaça e de punição;

• Desencanto com a missão idealizada do Ministério Público;

• Existência de assédio moral ;

• Desmotivação dos servidores.



• Resultados indicaram presença de importantes fatores positivos no contexto laboral: o 
coleguismo, o sentido atribuído ao trabalho, as condições físicas e a estabilidade.  

• Por outro lado, foram apontados fatores críticos relacionados à gestão do trabalho (rigidez das 
normas e menor participação nas decisões, hierarquia rígida, autoritarismo), à desmotivação e 
às relações socioprofissionais (entre chefia e subordinado), que merecem atenção.

• São preocupantes os índices relacionados à violência psicológica e assédio moral, bem como a 
associação entre situações de assédio moral e danos à saúde destes funcionários públicos. 

• Desde já, mostram-se necessárias intervenções voltadas para essa problemática, a fim de 
prevenção e promoção de saúde ocupacional.

Considerações Finais



SUGESTÕES
Prevenção primária:

• Fortalecer os fatores positivos destacados nos resultados da pesquisa. 
• Estabelecer uma política prevenção e combate aos Riscos Psicossociais, incluindo o 

Assédio Moral. 
• Elaborar e implementar um código de conduta que aborde as questões levantadas. 
• Sensibilizar sobre o fenômeno do Assédio Moral, promovendo seminários e eventos 

sobre AM e sobre temas relacionados à promoção de relações saudáveis, tais como 
cooperação e respeito, para todos os níveis hierárquicos.  

• Implementar uma cultura de gestão mais participativa, com fortalecimento de canais 
de diálogo.  



Prevenção secundária: 
• Reconhecer os problemas identificados na pesquisa, relacionados aos riscos psicossociais a 

aos altos índices de violência e Assédio Moral no coletivo investigado. 
• Implantar canais de comunicação para apuração de situações e atendimento (ouvidoria, 

por exemplo). 
• Capacitar uma equipe, instituir ou estabelecer parceria com equipe de profissionais de 

saúde do trabalhador (psicólogos, médicos, entre outros), visando a promoção da saúde 
mental. Comunicação para órgãos competentes (tais como, Sindicato, CIPA e Ministério 
Público do Trabalho).  

Prevenção terciária:  
• Avaliar os fatores psicossociais no trabalho de forma mais sistemática visando implantar 

uma Gestão mais participativa da organização do trabalho e a prevenção do adoecimento 
dos trabalhadores. 

• Implantar plano de carreira. 


