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Clínica do Trabalho

 Conhecer  e pesquisar a realidade;

 Descobrir o que causa sofrimento e prazer;

 Contribuir para a redução dos fatores de adoecimento;

 Reinvenção e superação de obstáculos;

 Diversas abordagens;

 Diversidade metodológica.

(Bendassoli & Soboll, 2011; Mendes & Araújo, 2012)



Nenhuma outra técnica para a conduta
da vida prende o indivíduo tão
firmemente à realidade quanto à ênfase
concedida ao trabalho, pois este, pelo
menos, lhe fornece um lugar seguro
numa parte da realidade, na
comunidade humana.

O Mal-Estar na Civilização, 1930



Centralidade do Trabalho

Em sua dimensão humana, trabalhar implica ação:

gestos, saber-fazer, engajamento do corpo, a mobilização

da inteligência, a capacidade de refletir, de interpretar e de

reagir às situações, o poder de sentir, de pensar, de

inventar. O ato de trabalhar não fica limitado à relação

de emprego; consiste em um engajamento do sujeito

para responder a uma tarefa delimitada por pressões

materiais e sociais [...]

(Dejours, 2004)



Violência laboral - Definição da OIT

Todas as formas de comportamento, agressivo

ou abusivo, que possam causar dano físico ou

psicológico ao trabalhador, seja intencional

ou acidental, dentro do ambiente de trabalho

ou a ele relacionado, praticado por qualquer

pessoa.

(Soboll, 2008)



Modelo interativo OIT 

Agressor

Alvo das 
agressões

Riscos 
Local de 
Trabalho

Riscos 
Contextuai

s

Riscos

Sociais

Riscos 
Individuais



Violência 

no trabalho

Violência 
psicológica 

Assédio 
moral no 
trabalho



 Tipo de risco psicossocial no trabalho mais
abordado na literatura (Costa & Santos, 2013)

 Objeto de estudos mais intensos desde o
ano 2000 - repercussão na saúde do
trabalhador

 Leymann; Hirigoyen; Barreto

 Diversos cenários

 Implicação nas organizações e na
sociedade

Assédio Moral



Toda e qualquer conduta abusiva que se manifesta,

sobretudo, por comportamentos, palavras, atos, gestos,

escritos, que possam trazer dano à personalidade, à

dignidade ou integridade física ou psíquica de uma

pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o

ambiente de trabalho.

(Hirigoyen, 2001/2011)

Conceito clássico:
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Fenômeno multicausal

(Razzaghian & Shah, 2011; Neall & Tuckey, 2014)

Características e personalidades dos 
protagonistas  

(Hirigoyen, 1998/2014)

Múltiplos fatores combinados:
características pessoais, variáveis culturais, 

socioeconômicas e cultura organizacional                                                                  
(Einarsen, 2005;Salin, 2003) 

Abandono da perspectiva 
individualização-vitimização: aspectos 
organizacionais e socioeconômico

(Soares, 2013; Soboll & Jost, 2011; Vieira, 2013) 



Conceito: J. Roberto Heloani e Margarida Barreto 

Assédio moral é uma conduta abusiva, intencional,
frequente e repetida, que ocorre no meio ambiente
laboral, cuja causalidade se relaciona com as formas
de organizar o trabalho e a cultura organizacional, que
visa humilhar e desqualificar um indivíduo ou um
grupo, degradando suas condições de trabalho, atingindo
sua dignidade e colocando em risco a sua integridade
pessoal e profissional.

(Heloani & Barreto, 2018)



Consequências:

 Transtornos psicopatológicos (síndromes de

ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-

traumático, ciclotimia e distimia)

 Sintomas psicossomáticos (hipertensão arterial,

ataques de asma, úlceras estomacais, enxaquecas,

distúrbios de equilíbrio, dores

musculares/articulares de origem tensional)

 Sintomas comportamentais (reações agressivas,

transtornos alimentares, aumento do consumo de

álcool/drogas, isolamento social)

(Organização Mundial da Saúde -

OMS)



Literatura: Hirigoyen (2001/2011)
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• CANSAÇO, NERVOSISMO, DISTÚRBIOS DO SONO, 
ENXAQUECAS, DISTÚRBIOS DIGESTIVOS, DORES 
NA COLUNA.

2º
• ESTADOS DEPRESSIVOS

3º
• RISCO DE SUICÍDIO



4º
• DISTÚRBIOS PSICOSSOMÁTICOS

5º
• DISTÚRBIOS PSÍQUICOS

6º

• ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

• MODIFICAÇÕES DURADOURAS DA 
PERSONALIDADE
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Mahler, Schmidt, Fartasch, Loew e 

Diepgen (1998); Kivimäki, Virtanen,  Vartia

et al. (2003)

Problemas dermatológicos Bruziches e Rinaldi (2000)

Dor nas costas crônica Käaria, Laaksonen e Rahkonen (2012) 

Fibromialgia Kivimaki, Leino-Arjas, Virtanen et al. 

(2004)



Transtornos psicopatológicos Pesquisas internacionais

Depressão e Ansiedade

Niedl (1996); Leymann (1997); Von de 

Mackensen Astfeld (2000); Agust e 

Beas (2001); Gonzalez de Rivera 

(2001); Mikkelsen e Einarsen (2001); 

Piles de la Fuente (2001); Kivimaki et 

al. (2003); Hansen et al. (2006); 

Niedhammer, David e Degioanni

(2006); Hauge et al. (2010); Hogh et al. 

(2012); Harasemiuc e Bernal (2013);  

Emdad, Alipour, Hagberg e Jensen 

(2013) 

Burnout Piñuel y Zabala (2002); Bowling e 

Beehr (2006); González Trijueque y 

Delgado Marina (2008)



Transtornos psicopatológicos Pesquisas internacionais

Transtorno 

de estresse pós-traumático

Leymann (1990); Bjorkqvist et al.

(1994); Einarsen et al. (1994);

Leymann e Gustafsson; (1996);

Einarsen e Hellesoy (1998); Mikkelsen

e Einarsen (2002); Piñuel y Zabala

(2002); Tehrani (2004); Nielsen et al.

(2008); Balducci, Alfano e Fraccaroli

(2009); Rodriguez-Muñoz, Moreno-

Jimenez, Vergel e Garrosa (2010)

Suicídio

Ideação suicida

Leymann (1990); Yildirim e Yildirim

(2007); Pompili et al. (2008); Balducci,

Alfano e Fraccaroli (2009); Soares,

(2011)



Consequências 
psicoemocionais e 
psicossomáticas

Pesquisas  internacionais

Sintomas Psicoemocionais
(irritabilidade, agressividade,    

prejuízos na memória e 

concentração, melancolia,

apatia)

Sintomas Psicossomáticos 
(desconforto gástrico, 

perda de apetite, náusea)

Leymann (1992); Bjorkqvist,

Osterman e Hjelt-Back (1994); Quine

(1999); Chapel e Di Martino (2006);

Moayed et al. (2006); Yildrim

(2007);

Takaki et al. (2010); Vie et al. (2011);

Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E.

(2011); Niedhammer, David,

Degioanni, Drummond e Philip (2009);

Hansen, Hogh, Garde et al. (2014)



Sintomas comportamentais Pesquisas

Condutas antissociais, com tendência
a adição a drogas, consumo de tabaco
e abuso de álcool

Bobes, Gonzalez e Sainz, (1998); 

Cervera e colaboradores (2001); Perez 

de Heredia, Gonzalez, Ramirez, Imaz e 

Ruiz (2001); 

Risco de exposição a condutas

autolesivas, conflitos familiares,

divórcio

Leymann (1997)

Negligência, absenteísmo, aumento 

expressivo do pedido de licenças 

médicas e afastamentos por doença

Kivimäki, Elovainio e Vahtera (2000);

Zapf, Einarsen, Hoel e Vartia (2003); 

Meseguer et al. (2008)

Transtornos de personalidade e
assédio moral: vítimas de AM
apresentam maiores níveis de
ansiedade e consumo de álcool

Trijuque e Marina (2008)



Pesquisas brasileiras Período 2000-2017

Barreto (2000/2005) Xavier et al (2008)

Corrêa e Carrieri (2004) Garbin (2009)

Guimarães (2005) Sales (2009)

Soares (2006) Amazarray (2010)

Maciel et al. (2006) Dal Pai (2011)

Oliveira, Miziguchi e Tanji (2007) Nunes e Tolfo (2012) 

Soboll (2006/2008) Jacoby e Monteiro (2014)



Barreto e Heloani (2014) assediomoral.org

3.613 questionários 
530 histórias

janeiro/2010 a janeiro/2014

diversos setores 

12% disseram  trabalhar com dignidade 

e respeito

depressão: 41% um pouco deprimidos, 

14% muito deprimidos, 6% muitíssimos

vontade de chorar: 7% muitíssimo; 

13% muito, 32% um pouco

tensão generalizada/sobrecarga 

psicológica: 15% muitíssimo, 27% 

muito tenso, 45% um pouco tenso

medo: 54%

ansiedade alta: 83%
apavorar-se com qualquer coisa: 44%

irritar-se facilmente: 10% muitíssimo, 

18% muito, 41% um pouco acordar mau humorado: 51%

sentir-se desanimado para com a vida: 
54%

insegurança: 73%

respiração ofegante: 40%

dores nas costas: 77%
roer unhas: 22% 

dificuldade para dormir: 100%



Síndrome Psicossocial Multidimensional

(Guimarães & Rimoli, 2006)

sociedade

organizações

indivíduo



Intervenções:

 Primárias:      redução dos riscos 

 Secundárias: aumentar recursos individuais

 Terciárias:      redução e cura dos danos  
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