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RESUMO 

 

Introdução: a periodicidade e complexidade do assédio moral nos serviços de saúde exigem 

ações simultâneas em diversos níveis e apontam para a necessidade de estruturar planos de 

monitoramento da violência e medidas de enfrentamento eficazes. Objetivo: desenvolver uma 

Campanha para a prevenção e enfrentamento do assédio moral no trabalho dos serviços de 

saúde dos municípios de Santa Catarina/Brasil. Método: estudo de métodos mistos, 

multifásico e interventivo, em que na etapa quantitativa utilizou-se as variáveis relacionadas 

ao assédio moral, coletadas pela Survey Workplace Violence in the Health Sector, com 647 

profissionais/trabalhadores dos serviços de Atenção Primária e Terciária à Saúde, de 23 

municípios do Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina, Brasil, somados aos dados 

qualitativos coletados em entrevistas semiestruturadas com 25 profissionais da saúde que 

sofreram violência. Ainda, nesta etapa idealizou-se a Campanha de Prevenção e 

Enfrentamento do Assédio Moral nos Serviços de Saúde, seguindo os passos: criação e 

avaliação da mensagem; desenvolvimento criativo e execução; revisão da responsabilidade 

social. Esta desenvolveu-se de 2019 a 2021. Respeitou-se todos os aspectos éticos e foi 

aprovada em Comitê de Ética. Resultados: a Campanha partiu dos achados do estudo misto 

que revelou que 22,41% dos participantes foram vítimas de assédio moral no contexto de 

intervenção, a maioria profissionais de enfermagem (p=0,001). O assédio moral repercutiu em 

percepções mais negativas com relação ao reconhecimento no trabalho (p=0,020), nas 

relações interpessoais (p=0,001) e na menor preocupação em relação ao fenômeno (p=0,018), 

aspectos convergentes na etapa qualitativa que indiciou a urgência de ações preventivas. A 

Campanha seguiu metodologicamente os quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil 

aplicabilidade/replicabilidade e impacto social, originados da Tecnologia Social, culminando 

na idealização e desenvolvimento de diferentes produtos, entre eles: web palestras; podcast; 

banner; flyer; boletim informativo; vídeos para televisor e redes sociais, live, fluxograma de 

ação e guia de orientação para o uso deste instrumento. Ainda, gerou um website e passou a 

fazer parte do mapa de inovações no Nursing Now Brasil, contou com financiamento e apoio 

de instituições parceiras. A validação de conteúdo se deu por 15 juízes especialistas, 

alcançando Índice de Concordância de 0,97, e validados pelo público-alvo com Índice de 

Concordância Semântica também de 0,97, e monitorada por meio dos acessos digitais 

mensais. Conclusão: as ações que compuseram a Tecnologia Social permitiram confirmar a 

magnitude e singularidade da temática. A Campanha reforçou a importância de informar, 



 

 

 

sensibilizar, instrumentalizar e prevenir o assédio moral, promovendo a democratização da 

informação, proporcionando autonomia das vítimas, permitindo que os profissionais se 

apropriem de soluções e repliquem-nas em seu contexto de trabalho, construindo um ambiente 

laboral mais seguro e saudável para quem cuida da saúde dos indivíduos e coletivos sociais. 

 

Descritores: Bullying. Violência no Trabalho. Tecnologia Social. Pessoal de Saúde. 

Enfermeiros. 

Produto Técnico: Tecnologia Social 
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ABSTRACT 

 

Introduction: the periodicity and complexity of bullying in health services require 

simultaneous actions on several levels and point to the needing to structure plans for 

monitoring violence and effective countermeasures. Objective: to develop a Campaign for the 

prevention and confrontation of moral harassment at work in health services in Brazil/Santa 

Catarina. Method: mixed-methods, multi-phase and interventional study, in the quantitative 

stage have been used the variables related to moral harassment, collected by the Survey 

Workplace Violence in the Health Sector, with 647 professionals/workers from Primary and 

Tertiary Health Care services, from 23 municipalities in the West and Far West of Santa 

Catarina, Brazil, added to the qualitative data collected in semi-structured interviews with 25 

participants who had suffered violence. Also, in this stage the Campaign for Prevention and 

Confrontation of Bullying in Health Services was conceived, following the steps: creation and 

evaluation of the message; creative development and execution; review of social 

responsibility. This stage was developed from 2019 to 2021. All ethical aspects were 

respected and it was approved by the Ethics Committee. Results: the Campaign started from 

the findings of the mixed study that revealed that 22.41% of the participants were victims of 

bullying in the intervention context, and the most nursing professionals (p=0.001). The moral 

harassment had repercussions in more negative perceptions regarding recognition at work 

(p=0.020), in interpersonal relations (p=0.001) and in less concern about the phenomenon 

(p=0.018), aspects better understood in the qualitative stage that indicated the urgency of 

preventive actions. The campaign methodologically followed the requirements of simplicity, 

low cost, easy applicability / replicability and social impact, originating from Social 

Technology, culminating in the design and development of different instructional materials, 

such as: web lectures; podcast; banner; flyer; newsletter; videos for television and social 

networks, live, flowchart of action and guidance booklet for the use of this instrument. It also 

generated a website and became part of the Nursing Now Brazil innovation map, with funding 

and support from partner institutions. The content validation was carried out by 15 expert 

judges, reaching an Agreement Index of 0.97, and validated by the target audience with a 

Semantic Agreement Index of 0.97, and monitored through monthly digital accesses. 

Conclusion: the actions that composed the Social Technology allowed us to confirm the 

magnitude and uniquess of the theme. The Campaign reforce the importance of informing, 



 

 

 

sensitizing, instrumentalizing, and preventing moral harassment, promoting the 

democratization of information, providing autonomy to the victims, allowing professionals to 

appropriate solutions and replicate them in their work context, building a safer and healthier 

work environment for those who care for the health of individuals and social collectives. 

 

Descriptors: Bullying. Workplace Violence. Culturally Appropriate Technology. Health 

Personnel. Nurses 
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2019/2, e participante ativa do Grupo de Estudos Sobre Saúde e Trabalho (GESTRA), ambos 

no Centro de Educação Superior do Oeste (CEO), da UDESC. O mestrado profissional em 

enfermagem emergiu na minha trajetória como uma oportunidade de qualificação das práticas 

assistenciais, gerenciais, de ensino e de pesquisa. Essa modalidade de mestrado busca 

sobretudo a articulação entre ensino e serviço, compartilhando reflexões, proporcionando uma 

ligação umbilical com o campo da educação e contribuindo com o meio acadêmico, 

profissional e social. Ainda, durante o mestrado, tive a oportunidade de realizar a mobilidade 

acadêmica por intermédio do projeto INT-SO: dos contextos de trabalho à Saúde ocupacional 

dos profissionais de enfermagem, um estudo comparativo entre Portugal, Brasil e Espanha, na 

Escola Superior de Enfermagem do Porto – Portugal. Mais uma experiência ímpar que 

certamente potencializou e promoveu transformações na minha práxis. 

Ao longo da experiência acadêmica e profissional, pude observar uma gama de fatores 

que influenciam diretamente no processo saúde-doença dos profissionais atuantes nos 

serviços de saúde. Sendo estes os principais atores sociais responsáveis pela construção de um 

Sistema Único de Saúde (SUS) equitativo, universal, integral e resolutivo, acredito ser 

extremamente necessário proporcionar-lhes um ambiente laboral com condições e ferramentas 

de trabalho que favoreçam sua atuação, preservem a sua saúde física e mental e que busque 

alternativas de diminuição dos riscos ou ameaças. Neste contexto, emergiu o interesse em 

ingressar na linha de pesquisa Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do MPEAPS da 

UDESC, com o intuito de intervir no âmbito da Atenção Primária e Terciária à Saúde, na 

temática da violência no trabalho, com olhar especial para a prevenção do assédio 

moral/bullying, o qual visualizo como um fenômeno comumente vivenciado por estes 

profissionais.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão dos estudos metodológicos frente a situações de violência no trabalho 

expandiu nos últimos 15 anos, e reconheceu a mesma como um grande risco ocupacional à 

saúde e segurança dos trabalhadores (MONTEIRO; PASSOS, 2019; NYBERG et al., 2021). 

Nos serviços de saúde, a ocorrência desses eventos também é evidenciada, sendo na maioria 

dos casos, pouco compreendida, naturalizada e não enfrentada (LIU et al., 2019; 

STURBELLE et al., 2019; MAGNAVITA; HEPONIEMI; CHIRICO, 2020), cruzando 

fronteiras geográficas e tornando-se um grave problema de saúde pública em todo o mundo 

(EUROFOUND, 2015; NYBERG et al., 2021). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza a violência no trabalho como 

consequência da interação complexa de múltiplos fatores, com ênfase nas condições e 

organizações do trabalho, como também no relacionamento interpessoal entre trabalhador-

agressor. A violência no trabalho também pode ser definida pelo uso da força física ou poder, 

podendo resultar em sofrimento, privação, dano psicológico ou morte. Ainda, ela pode ser 

classificada como física e psicológica (OMS, 2002). Estudos evidenciam que dentre as 

subdivisões, a agressão verbal é a mais notificada, seguida pelo assédio moral (também 

chamado de bullying), violência física, discriminação racial e assédio sexual (EUROFOUND, 

2015; DAL PAI et al., 2018; BABIARCZYK et al., 2019; JATIC et al., 2019; NYBERG et 

al., 2021). 

Já a Organização Internacional do Trabalho (OIT), descreve a violência laboral como 

uma série de comportamentos e práticas inaceitáveis, que ocorrem de modo repetido ou não, 

ameaçando o trabalhador ou podendo resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou 

econômicos (OIT, 2019). 

Os serviços de saúde são considerados locais que exponenciam diversos riscos à saúde 

de seus trabalhadores. Além da exposição física a acidentes com perfuro cortantes e materiais 

biológicos, radiação, contato direto com produtos químicos e prejuízos ergonômicos, os 

profissionais atuantes em serviços de saúde estão constantemente se deparando com a 

violência no local de trabalho (DAL PAI et al., 2018; STURBELLE et al., 2019).  

Uma revisão sistemática e meta-análise recente, evidenciou que 61,9% dos 

profissionais atuantes nos serviços de saúde, relataram exposição à violência física e 

psicológica em seu ambiente laboral no último ano (LIU et al., 2019). Pesquisas indicam, que 

profissões atuantes na linha de frente exigem um relacionamento direto com as mais diversas 

pessoas em situações de estresse ou vulnerabilidade, expondo esses profissionais, a 
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comportamentos adversos (EUROFOUND, 2015; ESCRIBANO; BENEIT; GARCIA, 2019). 

Mundialmente, enfermeiros constituem o grupo mais afetado pela violência laboral 

(EUROFOUND, 2015). 

Além disso, os trabalhadores dos serviços de saúde vivenciam diariamente a obrigação 

contraditória de atender com qualidade o maior número de pessoas em menos tempo e com 

menos acesso aos recursos, causando a sobrecarga de trabalho, terceirizações, precarização, 

erros e acidentes laborais, absenteísmo e presenteísmo, e assim, dando margem à ocorrência 

da violência entre os pares relacionada à integridade moral (CHADWICK; TRAVAGLIA, 

2017; ESCRIBANO; BENEIT; GARCIA, 2019). 

O assédio moral no trabalho não é um fenômeno novo; desde que existe o trabalho, ele 

se faz presente em suas mais variadas formas (NIELSEN; EINARSEN, 2018). As pesquisas 

mais importantes sobre o tema iniciaram no Brasil na década de 80 (FIOCRUZ, 2014; 

BARRETO; HELOANI, 2015). Com a disseminação das leis trabalhistas e de direitos 

humanos, houve maior notoriedade do assunto, trazendo à tona algo que até então era 

naturalizado e velado, enfatizando, deste modo, a importância da discussão e reflexão sobre o 

tema no processo saúde-doença dos trabalhadores (HAGOPIAN; FREITAS, 2019). 

O assédio moral é conceituado como condutas abusivas, em formato de gestos e 

atitudes que ocorrem de modo repetido, prolongado, sistemático e com a intenção de causar 

danos, atentando contra a dignidade ou integridade de alguém, ameaçando o emprego e 

degradando o clima e ambiente de trabalho (OMS, 2002, NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

Além de se tratar de uma forma de violência que afeta diretamente o indivíduo em sua 

integridade física e psíquica, o assédio moral viola de modo intencional os direitos do outro e 

afeta as relações de trabalho (HARTIN; BIRK; LINDSAY, 2018; CIERI et al., 2019).  

Pesquisas realizadas na Lituânia (EUROFOUND, 2015), Espanha (CARDOSO; 

FORNES-VIVES; GILI, 2016), Paquistão (ULLAH et al., 2018), Brasil (DAL, PAI et al., 

2018), Chile (CAMPO; KLIJN, 2018), Portugal (BORGES et al., 2019), Austrália (CIERI, et 

al., 2019) e China (YANG, et al., 2019), evidenciaram a prevalência do assédio moral nos 

serviços de saúde em 17,1%, 28,4%, 36,8%, 24,9%, 17,6%, 26%, 42%, 17,4% 

respectivamente.  

Estudo realizado com 25 profissionais atuantes em um hospital público da região norte 

do Brasil, mostrou que, das situações de assédio vivenciadas pelos participantes, 40,9% 

relataram exposição a constrangimentos e humilhações; 17,04%, constantes críticas ao 

trabalho; e 13,63%, condições de opressão no ambiente laboral. Esse mesmo estudo 

evidenciou que em 68% dos casos o agressor era a autoridade direta ou indireta (assédio 

https://www-emerald.ez74.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Joanne%20Travaglia
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moral descendente); em 20% dos casos, o assédio foi manifestado pelos colegas de trabalho 

(assédio moral horizontal); em 8% dos casos, foi praticado pelo subordinado (assédio moral 

ascendente); e em 4%, foi considerado misto (assédio moral concomitantemente praticado 

tanto pelo superior como pelo colega de trabalho) (LUCENA et al., 2019). 

Os índices de assédio moral nos serviços de saúde variam entre 16% e 27% do número 

total de violências no ambiente de trabalho (OMS, 2014; COREN-SP, 2017; SCHAEFER; 

ZOBOLI; VIEIRA, 2018; NIELSEN; EINARSEN, 2018; STURBELLE et al., 2019). 

A violência notificada é apenas a ponta do iceberg (HASAN et al., 2018). As 

consequências negativas deste fenômeno, por muitas vezes submersas, impactam diretamente 

na saúde dos indivíduos (BARRETO; HELOANI, 2015; CHADWICK; TRAVAGLIA, 2017; 

CAMARGO; ALMEIDA; GOULART JÚNIOR, 2018), no bem estar dos colegas que 

testemunham o evento, sendo consideradas vítimas secundárias (LUCENA et al., 2019; 

KARA; NIVEN; HOEL, 2020), nas organizações (CAMARGO; ALMEIDA; GOULART, 

JÚNIOR, 2018; LIU et al., 2019; ESCRIBANO; BENEIT; GARCIA, 2019; JOHNSON, 

2019), na sociedade (EUROFOUND, 2015; NIELSEN; EINARSEN, 2018; HAGOPIAN; 

FREITAS, 2019), e na assistência e cuidado prestado aos usuários, que quando insatisfeitos, 

podem reproduzir uma nova violência (MINAYO et al., 2018; LIU et al., 2019; FONTANA, 

2020), tornando os trabalhadores vítimas em massa da violência estrutural (CAMPO; KLIJN, 

2018; DAL PAI et al., 2018; STURBELLE, 2019; KARATUNA; JÖNSSON; MUHONEN, 

2020).  

Uma revisão integrativa com um total de 2.632 artigos focados no bullying no local de 

trabalho, selecionou 51 deste e evidenciou que mulheres, funcionários públicos, trabalhadores 

insatisfeitos com a remuneração ou com a renda mais baixa e em condições de trabalho mais 

precárias, são as vítimas mais propensas ao incidente (FEIJÓ et al., 2019). 

Além disso, piora no quadro de saúde física e mental dos trabalhadores e licenças 

médicas para tratamento de doenças, aumentam o risco do evento. Ainda, o estilo de 

liderança, altas demandas de trabalho, pressões e estresse, estão diretamente associadas a 

ocorrência do fenômeno (FEIJÓ et al., 2019). 

As principais causas do assédio moral costumam ser atribuídas a fatores culturais, 

econômicos, emocionais, interpessoais e organizacionais (EUROFOUND, 2015; 

CAMARGO; ALMEIDA; GOULART JÚNIOR, 2018; NIELSEN; EINARSEN, 2018; 

JOHNSON, 2019). Ainda, pesquisas indicam que a formação profissional, principalmente da 

categoria médica e de enfermagem, por meio do estimulo a ambições competitivas, excesso 

de trabalho, pressões constantes e maus tratos naturalizados, contribui para a reprodução 
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cultural do fenômeno, transformando vítimas em futuros agressores (AVERBUCH; ELIVA; 

VAN, 2019; JOHNSON, 2019; LAMBERT; FRANCIS; TORI, 2020). 

A ausência de ferramentas de registro e notificação, banaliza o fenômeno, implicando 

na ausência de estratégias que desafiem a natureza cíclica da violência (CAMPO; KLIJN, 

2018; TSUKAMOTO et al., 2019; TUNA; BIRSEN, 2019; WOODS, 2020). 

Pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem do estado de São Paulo 

(COREN-SP), mostrou que apenas 20% das vítimas de violência no ambiente de trabalho, 

denunciaram o ocorrido. Estudo de Tsukamoto et al. (2019), identificou que 76% das vítimas 

de violência laboral no contexto dos serviços de saúde, referiu não haver estimulo para o 

relato da mesma. Pesquisa de Yang et al. (2019), mostrou que apenas 25,7% das denúncias 

foram investigadas e 72,4% dos agressores, não receberam qualquer punição diante do 

incidente. 

Observa-se que, em muitas situações de assédio moral, os profissionais agredidos 

optam por agir com imparcialidade, visto que relatam sentimento de impotência, frustração, 

relutância, medo da exposição ou punição e como resultado dela o desligamento do emprego 

ou até mesmo outros danos (HAGOPIAN; FREITAS, 2019). 

Além disso, estudos indicam a necessidade do desenvolvimento de um planejamento 

de monitorização da violência e de medidas de prevenção e enfrentamento do fenômeno, 

enfatizando a importância de uma cultura organizacional e institucional, que estimule os 

registros e promova um ambiente de trabalho seguro e saudável (WOODS, 2020).  

Os meios de enfrentamento devem ser baseados em políticas voltadas à promoção de 

saúde no ambiente de trabalho e políticas sociais inclusivas (MALTA et al., 2017). Nesse 

contexto, cabe salientar que a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(PNSTT), existente desde o ano de 2012, prevê que as ações que reconhecem a violência 

relacionada ao ambiente de trabalho sejam replanejadas (BRASIL, 2012). Detectar a 

existência dessas violências pode instrumentalizar e produzir conhecimentos que 

diagnostiquem com maior precisão as condições de trabalho do trabalhador brasileiro 

(BRASIL, 2012). Mesmo com a formalização da PNSTT, ainda há muito por fazer para que o 

adoecimento, as mortes e os danos causados pela violência sejam reduzidos. Para isso, é 

necessário que as ações de enfrentamento sejam priorizadas por gestores, educadores, 

profissionais e por toda a sociedade (FIOCRUZ, 2014). 

Uma das prioridades da Organização das Nações Unidas (ONU) para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) é a prevenção de conflitos e a construção da Cultura de Paz, por 

meio da educação em direitos humanos, fomento das relações pacíficas, da promoção do 
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respeito universal e disseminação de valores e atitudes que conduzam ao diálogo (UNESCO, 

2017). 

Diante desse cenário e tendo em vista o quantitativo da força de trabalho advinda do 

setor da saúde, faz-se necessário estudar e enfrentar o fenômeno do assédio moral/bullying em 

diferentes contextos assistenciais. Nesse projeto, busca-se olhar para o problema vivenciado 

pelos profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Terciária à Saúde 

(ATS), e por meio dele, desenvolver tecnologias educativas e sociais que sensibilizem, 

informem e envolvam os trabalhadores, proporcionando estratégias individuais e coletivas de 

enfrentamento, estimulando o planejamento e a implementação de ações intersetoriais e 

multidisciplinares e auxiliando na construção de um ambiente de trabalho seguro e saudável.  

Dentre as revisões de literatura relacionadas à temática do assédio moral nos serviços 

de saúde, encontradas atualmente, nenhuma delas cita a existência de campanhas direcionadas 

a esse público-alvo, bem como um fluxograma de ação como estratégia de enfrentamento e 

educação permanente em saúde deste tipo de fenômeno (CHADWICK; TRAVAGLIA, 2017; 

NIELSEN; EINARSEN, 2018; SIDHU; PARK, 2018; JOHNSON, 2019; LIU et al., 2019; 

FEIJÓ et al., 2019; KARATUNA; JÖNSSON; MUHONEN, 2020; WUNNENBERG, 2020). 

Entende-se que o assédio moral precisa ser reconhecido como um grande componente 

de risco aos trabalhadores (JOHNSON, 2019; NIELSEN et al., 2020). Além disso, é 

necessário discutir estratégias de prevenção e produção de uma Cultura de Paz, que 

promovam um modelo de relações que facilite a coexistência pacífica, fomente uma 

comunicação aberta e bilateral, incentive e estimule o diálogo e o respeito, facilitando o 

relacionamento interpessoal, desencadeando uma resolução eficaz dos conflitos, 

proporcionando cidadania e construindo relações sociais baseadas na justiça, igualdade, 

respeito, liberdade e na ausência de todo e qualquer tipo de violência (UNESCO, 2017; 

MARTIN; EXTREMERA; MARTIN, 2018). 

Embora algumas pesquisas já tenham sido realizadas, é extremamente necessário 

quebrar a cultura de silêncio, principalmente no que se refere a vislumbrar à violência 

psicológica como algo complexo e desafiador (PINTOR; GARBIN, 2018; STURBELLE, et 

al., 2019).  

Acredita-se que os resultados desse estudo possam oferecer subsídios para que o 

assédio moral e a violência psicológica nos serviços de saúde sejam analisados, 

compreendidos e reduzidos, instrumentalizando a produção de tecnologias que permitam 

enfrentar e prevenir o incidente e os danos causados pela violência ocupacional. Ainda, os 

achados podem reorientar medidas de cuidados direcionadas aos trabalhadores, identificando 
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a influência da violência na qualidade do cuidado prestado, atendendo as necessidades do 

usuário e do trabalhador, fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e proporcionando que 

a integralidade do cuidado também seja vivenciada por quem cuida do outro. 

Com base nas reflexões tecidas na abordagem inicial, este estudo tem como questões 

norteadoras: quais estratégias/intervenções podem contribuir para o enfrentamento do assédio 

moral nos serviços de saúde? 
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2 OBJETIVO 

 

Apresenta-se nesse capítulo o objetivo geral e específicos do estudo, elaborados a partir da 

questão de pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma Campanha para a prevenção e enfrentamento do assédio moral no 

trabalho dos serviços de saúde dos municípios de Santa Catarina/Brasil 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analisar a ocorrência do assédio moral entre os participantes, o perfil das vítimas, dos 

perpetradores e as medidas de enfretamento, bem como a associação entre o fenômeno e as 

características sociolaborais dos profissionais de saúde do cenário de interesse; 

Identificar as formas de enfrentamento utilizadas e sugeridas pelos participantes para 

prevenção e manejo do assédio moral nos serviços de saúde. 

Produzir tecnologias educativas e gerenciais para qualificar a Campanha. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesse capítulo, apresentam-se elementos teóricos da literatura sobre as temáticas: o 

trabalho nos serviços de saúde; atenção primária à saúde como porta de entrada preferencial 

nas redes de atenção à saúde; a violência no trabalho dos serviços de saúde; a violência 

psicológica no trabalho; o assédio moral no trabalho; formas de enfrentamento do fenômeno; 

e Cultura de Paz no trabalho. As temáticas objetivam sustentar o debate teórico para essa 

pesquisa. 

 

 3.1 O TRABALHO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

Para Marx, o trabalho ocupa uma posição privilegiada na vida dos sujeitos, não 

proporcionando apenas a transformação da natureza, mas, sim, é considerado uma ação, que 

quando planejada e idealizada, transforma também o próprio ser humano (MARX, 1985). 

Nos serviços de saúde, as atividades laborais de características distintas, são realizadas 

simultaneamente e exercidas por trabalhadores de diferentes áreas e com conhecimentos e 

experiências singulares, essas variabilidades são evidentes, visto que existem diferenças entre 

as profissões, os locais de trabalho, a localização geográfica, a proteção social, além de 

crenças, valores e demandas dos usuários (MINAYO, 2018; SHAHI;  KARACHIWALLA;  

GREWAL, 2019). 

Toda essa subjetividade e diversidade de práticas e saberes, é essencial para que as 

necessidades da população sejam enxergadas com um olhar sensível (MACHADO; 

XIMENES; NETO, 2018). Para a compreensão desse processo, é preciso considerar que as 

organizações de saúde são espaços de produção de bens e serviços, bem como de valorização 

do potencial dos atores sociais envolvidos, como gestores, trabalhadores, usuários e 

comunidade acadêmica (CAMARGO; SOARES; CASTANHEIRA, 2020). 

A dimensão microscópica da rotina do trabalhador em saúde, é conceituada por 

Mendes (1994) como “processo de trabalho em saúde” e inclui desde a produção, ao consumo 

dos serviços. O autor analisa ainda, as relações entre os processos de trabalho e as 

necessidades em saúde, bem como a maneira pela qual os serviços se estruturam para atendê-

la, criando novas necessidades e respectivos processos (MENDES, 1994). 

Em um contexto geral, Marx (1985) define três componentes essenciais para a 

realização do processo de trabalho, sendo classificados como: finalidade, objeto e 

https://www-ncbi-nlm-nih.ez74.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Shahi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31289778
https://www-ncbi-nlm-nih.ez74.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Karachiwalla%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31289778
https://www-ncbi-nlm-nih.ez74.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Grewal%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31289778
https://www-ncbi-nlm-nih.ez74.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Grewal%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31289778
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instrumentos (MARX, 1985). Além disso, as relações sociais proporcionam a diferenciação 

dos inúmeros modos de produção, ou seja, é necessário desenvolver as forças produtivas 

(MARX, 1985; CARVALHO, et al., 2016). Por meio desses componentes, é possível 

entender o cotidiano das práticas em saúde (BRITO; MENDES; SANTOS NETO, 2018). 

O trabalho em saúde possui como principal finalidade atender as necessidades 

biopsicossociais do indivíduo, este aspecto inclui características específicas da prestação de 

serviços, exigindo de seus agentes saberes e autonomia de dimensão técnica, prática e 

intelectual, distribuídas no contexto do cuidado/assistência, ensino/educação, pesquisa e 

gestão/administração (OLIVEIRA et al., 2017).  

Além disso, o objeto de trabalho neste cenário, possui muitas particularidades 

(necessidades de saúde) demandadas pelo sujeito e interpretadas pelos agentes, atribuindo um 

caráter reflexivo (BRITO; MENDES; SANTOS NETO, 2018). 

Para que as demandas sejam atendidas e a qualidade do serviço e atenção prestada ao 

usuário melhorada, os trabalhadores necessitam da utilização de instrumentos e ferramentas 

de trabalho (MOURÃO NETTO; DIAS; GOYANNA, 2016; OLIVEIRA, 2017). 

Essas ferramentas podem ser vistas como tecnologias que são constituídas por um 

conjunto de saberes e ações, acarretando tratamentos e processos de trabalho e, assim, criando 

mecanismos de produção de saúde (SILVA; ELIAS, 2019). 

As tecnologias podem se fragmentar em leves, leve-duras e duras. As leves são 

caracterizadas pelas interações entre os sujeitos, como, por exemplo, o acolhimento, o 

vínculo, a responsabilização e a gestão dos serviços. As tecnologias leve-duras relacionam-se 

aos saberes estruturados, como a epidemiologia, os protocolos, fluxogramas e as escalas. Por 

último, a tecnologia dura remete a equipamentos tecnológicos de alta complexidade, como, 

por exemplo, aparelhos de ressonância magnética ou tomógrafos (MERHY, 1997).  

Na APS, observa-se a hegemonia da utilização de tecnologias leves e leve-duras, 

enquanto nos serviços hospitalares, a nível terciário, observa-se maior predominância das 

tecnologias duras (MOURÃO NETTO; DIAS; GOYANNA, 2016). Essas tecnologias 

possuem o objetivo de orientar o processo de trabalho nos serviços de saúde e não o de 

reprimir ou imobilizar as possibilidades de inovação no cuidado (SILVA; ELIAS, 2019).   

Os meios pelos quais os profissionais trabalham em torno das tecnologias, pode ser 

considerado como inovação tácita. O encontro ativo e cotidiano com a complexidade das 

situações de trabalho é uma fonte potencial de práticas sustentáveis e inovadoras. Entretanto, 

o processo de inovação nos serviços de saúde deve incluir a tecnologia, quem a produz e 
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quem a consome, ou seja, o processo de inovação co-constitui de tecnologias, profissionais e 

pacientes/usuários (DUPRET, FRIBORG, 2018). 

Os profissionais de saúde contam com inúmeras ferramentas e instrumentos materiais 

e não materiais que subsidiam a sua prática, gerenciam seu trabalho e organizam suas ações, 

como, por exemplo, o processo de enfermagem, o conhecimento científico, protocolos, 

fluxogramas, treinamentos e capacitações, utilização do prontuário eletrônico, ferramentas de 

referência e contra referência, dimensionamento de pessoal, sistemas de informação, entre 

outros (OLIVEIRA et al., 2017). 

Nesse contexto, pode-se avaliar a existência de quatro grandes grupos de ferramentas: 

as que sistematizam os registros (evoluções, cadastros, prontuários), as que norteiam os 

processos (cadernetas de gestantes, check-list, fluxogramas, protocolos, álbum seriado), as 

informativas (folders, cartilhas, gráficos e figuras) e as avaliativas (escalas que utilizam 

métodos já validados para sua gênese) (MOURÃO NETTO; DIAS; GOYANNA, 2016; 

SILVA; ELIAS, 2019). 

O planejamento e a incorporação de tecnologias nos serviços de saúde, auxilia na 

tomada de decisão, amplia a efetividade dos recursos utilizados, favorece a gestão do processo 

de trabalho e contribui ativamente no enfrentamento dos desafios atuais no campo da saúde 

pública (DUPRET, FRIBORG, 2018; SILVA; ELIAS, 2019). 

 

3.2 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COMO PORTA DE ENTRADA PREFERENCIAL 

NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

Para que se consiga produzir o acesso universal em saúde, é essencial enxergar quem 

realiza o trabalho, em quais condições o realiza e em que cenário histórico-social ele ocorre 

(GADELHA et al., 2018). A maneira como o trabalho é realizado interfere diretamente na 

qualidade do acesso aos serviços de saúde, bem como na segurança ao usuário em todos os 

níveis de atenção (PIRES et al., 2016). 

A Atenção Primária à Saúde (APS), também reconhecida como Atenção Básica (AB) 

no Brasil, é a porta de entrada principal dos usuários nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) e é 

orientada pelos princípios e diretrizes do SUS, possuindo como principal objetivo a produção 

da atenção integral por intermédio da promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e redução de danos (BRASIL, 2017). 
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A APS é composta por diversas equipes, entre elas: Equipes de Estratégia de saúde da 

Família (eSF), Equipes de atenção Básica (eAB), equipes de Saúde Bucal (eSB), Equipes de 

Saúde da Família para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e 

Pantaneira, Equipe de Consultório na Rua (eCR), Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) 

e Núcleos Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) (BRASIL, 2017). 

As equipes multiprofissionais das ESF são compostas pelo Enfermeiro, Médico, 

Cirurgião Dentista, auxiliar ou técnico em Saúde Bucal e em Enfermagem, Agente 

comunitário de Saúde, Agente Comunitário de Endemias, e incluso recentemente o Gerente 

de Atenção Básica. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) especificamente, 

compõe psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, educadores físicos, nutricionistas, médicos 

veterinários, entre outros especialistas e ou profissionais da área da saúde (BRASIL, 2017). 

Dados do Ministério da Saúde (MS) (2019) mostram que a cobertura da AB no Brasil 

e da ESF é 74,76% e 64,47% respectivamente. A região com melhores índices de cobertura é 

a Nordeste, totalizando 85,31% na AB e 81,29% na ESF, e os piores índices estão localizados 

na região Sudeste, com 67,88% na AB e 52,58% na ESF (BRASIL, 2019). 

Cabe destacar que a expansão da APS e o aumento no número de estabelecimentos de 

saúde impactou inteiramente no crescimento das profissões de nível superior na área da saúde 

no Brasil (CARVALHO et al., 2018). 

O setor saúde cresceu e empregou muitos profissionais nos últimos anos e, devido à 

inversão da pirâmide etária e ao envelhecimento da população, além da demanda por mais 

serviços na área, a tendência é que ele continue crescendo. O contingente de mão-de-obra no 

setor é qualificado e diversificado, incluindo desde profissionais de nível médio até 

especialistas, mestres e doutores (SANTOS; RODRIGUES, 2018).  

Tanto no setor privado como no público, para que se faça saúde, é necessário que haja 

força de trabalho. No ano de 2018, o dimensionamento de trabalhadores atuantes no SUS era 

de aproximadamente 3,5 milhões de profissionais (MACHADO; XIMENEZ, 2018).  

Mesmo com os avanços tecnológicos e maquinários, o trabalhador de saúde é 

fundamental neste processo, evidenciando que o cuidado interpessoal que abrange as 

dimensões da área da saúde, jamais poderá ser automatizado (LIMA et al., 2018). 

Dentre as categorias profissionais, a classe da enfermagem representa mais da metade 

dos trabalhadores em saúde do Brasil (FIOCRUZ, 2015). Entre Enfermeiros, Técnico e 

Auxiliares em Enfermagem, totalizam 2.283.517 registros ativos no órgão regulamentador da 

profissão (Conselho Federal de Enfermagem, 2020). 
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A categoria está presente em todos os municípios, fortemente inserida no SUS e 

atuante de modo ativo em setores públicos (aproximadamente 59,3%), privados (31,8%), 

filantrópicos (14,6%) e de ensino (8,2%). O sexo feminino é predominante na área, 

totalizando 84,6%. O maior número de profissionais se concentra na região Sudeste, 

totalizando 53,9% de enfermeiros e 56,1% de técnicos e auxiliares. Em contrapartida, o 

Nordeste apresenta menor número desses profissionais, com apenas 17,2% de equipes da 

categoria (FIOCRUZ, 2015). 

Em relação à categoria médica, em 2018, o Brasil contava com 452.801 profissionais 

em todos os serviços de saúde (SCHEFFER et al., 2018). Entre os médicos mais novos (grupo 

até 29 anos), as mulheres já são a maioria, representando 57,4%. Em sua totalidade, os 

homens somam 54,4%, enquanto as mulheres representam 45,6%. A região sudeste concentra 

54,1% dos profissionais; enquanto a região nordeste, sul, centro-oeste e norte, concentra 

17,8%, 15,2%, 8,3%, e 4,6%, respectivamente (SCHEFFER et al., 2018). 

A odontologia também ganhou seu espaço nos serviços públicos de saúde. A mudança 

que ocorreu na área após a inclusão da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), 

no ano de 2004, incluindo a classe nos serviços obrigatórios do SUS, foi intensa. Esse serviço 

atende cerca de 5.034 dos 5.570 municípios brasileiros, com mais de 24 mil equipes em todo 

território nacional. As estimativas mostram que 24% dos Cirurgiões Dentistas no país 

possuem algum tipo de vínculo com o SUS, parcialmente ou integralmente. O SUS também 

emprega profissionais especializados por meio do Centro de especialidades Odontológicas 

(CeO), atendendo média e alta complexidade (MARTIN, et al., 2018). 

É válido ressaltar ainda, que dentre os países, o Brasil é um dos poucos a oferecer os 

serviços odontológicos de forma gratuita, tanto na atenção básica como na atenção secundária 

relacionada a tratamentos mais complexos (MARTIN, et al., 2018). 

Outra categoria criada e que ganhou espaço com os avanços do SUS foi a dos Agentes 

Comunitários de Saúde. Até 2018, o quantitativo destes trabalhadores era de 263.756. Estes 

integram as equipes das ESF e estão presentes em 98% dos municípios brasileiros (BRASIL, 

2019). 

O aumento do número de vagas nos serviços públicos de saúde têm transformado o 

próprio modelo de saúde, porém, ainda é um desafio para a APS desmistificar o cuidado 

centralizado na figura do médico, na medicalização e no tratamento hospitalocêntrico, ou seja, 

é necessário instigar a mudança do modelo enraizado para um modelo de assistência coletiva 

multi e interprofissional, baseado na realidade de vida e trabalho dos indivíduos, na 
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subjetividade e nos determinantes sociais do processo saúde-doença (BRITO; MENDES; 

SANTOS, 2018). 

Além do incentivo às ações coletivas, o complexo mercado de trabalho em saúde exige 

uma gestão política pensada de modo estratégico que garanta a valorização destes 

profissionais por meio de políticas institucionais de plano de cargos e salários, proteção 

social, promoção de relações interpessoais saudáveis, educação permanente e continuada em 

saúde, adequadas condições de trabalho, criação de vínculo, entre outros. A gestão do trabalho 

em saúde deve buscar o equilíbrio entre as necessidades da população e seus objetivos 

institucionais, individuais e coletivos (MACHADO; XIMENEZ, 2018).  

É necessário proporcionar ambientes e serviços de saúde salubres. Atualmente, muitos 

cargos nos serviços públicos são instáveis, os salários injustos e as relações interpessoais 

ocorrem de modo vertical e não democrático. Os espaços públicos vêm sendo degradados. A 

gestão de caráter empresarial impõe modelos de organização que incentivam o individualismo 

e a competitividade, provocando situações de assédio moral de forma sistêmica e reiterada, 

tornando as relações hostis e acarretando numa rotina de trabalho muito mais exaustiva 

(LOURENÇO et al., 2019). 

Além disso, atualmente, muitos profissionais têm demonstrado dificuldade em realizar 

o seu trabalho de modo integral, sem que haja interferências ambientais ou gerenciais 

(MACHADO; XIMENEZ, 2018). 

Ao retratar os fatores que influenciam em uma rotina exaustiva nos serviços de saúde, 

os profissionais relatam a sobrecarga de trabalho, demanda excessiva de funções e 

atribuições, estruturas físicas precárias, mal funcionamento das redes de atenção, recursos 

humanos insuficientes e atividades burocráticas (PIRES et al., 2016; LIU et al., 2019). Essa 

demanda elevada exige respostas imediatas (LOURENÇO et al., 2019). O congelamento de 

gastos nos serviços públicos de saúde por 20 anos por força da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC 241/2016) acarreta em desqualificação dos serviços pela mídia e ataques 

aos servidores públicos (CONASS, 2016; LOURENÇO et al., 2019). 

Segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA), a 

violência nos serviços de saúde é considerada pela OMS uma epidemia mundial, sendo 

repercutida globalmente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos (EUROFOUND, 2015). 
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3.3 VIOLÊNCIA NO TRABALHO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A violência no trabalho é caracterizada pelo uso intencional de força física ou ameaça, 

que resulta, ou pode resultar em lesão, morte ou danos. Ainda, a violência pode ser 

classificada em física e psicológica, a segunda subdividida em agressão verbal, assédio moral, 

assédio sexual e discriminação racial (OMS, 2002). Na área da saúde, o fenômeno é um 

problema significativamente enfrentado pelos profissionais/trabalhadores (LIU et al., 2019; 

NYBERG et al., 2021). 

Algumas características dos serviços de saúde, podem contribuir para o agravamento 

de situações de violência contra os profissionais, como, por exemplo, a superlotação, carência 

de recursos materiais, físicos e humanos, ritmo acelerado e sobrecarga de trabalho, entre 

outros (FREITAS et al., 2017). 

Embora seja esperado que os serviços de saúde constituam espaços promotores de 

saúde, eles não estão livres da presença da violência. Os reflexos disso são observados por 

meio de alterações no processo saúde-doença dos profissionais. As principais consequências 

da violência podem estar relacionadas a sentimento de impotência, desprestígio, transtornos 

pós-traumáticos, insônia, ansiedade, estresse, síndrome de Burnout, ganho ou perda de peso, 

depressão, consumo de drogas, etc. Esses agravos, além de prejudicar o rendimento laboral, 

influenciam na atenção e atuação profissional e na segurança ao paciente (ALMEIDA; 

BEZERRA; MARQUES, 2016; TSUKAMOTO, S. A. S. et al., 2019). 

A violência nos serviços de saúde tem sido naturalizada, poucas vezes mensurada e 

compreendida e deste modo não enfrentada ou prevenida (DAL PAI et al., 2018). A 

macrogestão nos diversos serviços de saúde tem apresentado muitas fragilidades e o impacto 

disso reflete no trabalhador da ponta (microgestão), que, por vezes, não possui autonomia 

nem recursos para gerenciar o fenômeno da violência nos serviços de saúde (FONTANA, 

2020). 

Segundo uma pesquisa realizada, pelos Conselhos Regionais de Medicina e 

Enfermagem de São Paulo (CREMESP e COREN-SP), com 5.658 médicos e equipes de 

enfermagem, mostrou que aproximadamente 60% dos médicos e 55% dos enfermeiros já 

havia sofrido algum tipo de violência no ambiente laboral (CREMESP, 2017; COREN-SP, 

2017). 

Uma revisão sistemática e meta-análise recente, evidenciou que 61,9% dos 

profissionais atuantes nos serviços de saúde, foram expostos à violência em seu local de 

trabalho no último ano (LIU, et al., 2019). 
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Outro estudo mostrou que dentre os perpetradores, 31,8% eram pacientes/familiares, 

enquanto 27% eram colegas de trabalho (TRINDADE et al., 2019). Em relação aos 

agressores, a literatura cita como principais perpetradores os pacientes, seus acompanhantes, 

os próprios colegas de trabalho, além de superiores/gestores, em sua maioria, do gênero 

masculino (FREITAS et al., 2017; SAUER, 2017). 

Pesquisa realizada em território nacional destacou que somente 29% dos profissionais 

atuantes na área da enfermagem sentiam-se seguros no ambiente de trabalho (COFEN, 2019). 

A vítima mais frequente da violência nos serviços de saúde tem sido o profissional que 

presta os cuidados na porta de entrada e que realiza o primeiro contato com o indivíduo em 

situação fragilizada (LIU, et al., 2019). Dentre todos os profissionais atuantes nos serviços de 

saúde, a equipe de enfermagem destaca-se como a categoria mais atingida e aflita com a 

situação. Grande parte dessa equipe é composta por mulheres, o que, por si só, já as torna 

mais vulneráveis a sofrer violência, devido ao autoritarismo e à dominação historicamente 

exercida por meio da figura masculina (FREITAS et al., 2017). 

Uma pesquisa realizada por Minayo et al. (2018), mostrou que o sexo feminino 

apresenta o maior número de atendimentos relacionados a todos os tipos de violência, com 

exceção do trabalho infantil. A violência sexual feminina chega a ser 6,5 vezes maior do que a 

masculina; já a violência psicológica/moral é cinco vezes maior contra o sexo feminino. 

Demais pesquisas mencionam as mulheres como principais vítimas e a categoria da 

enfermagem a mais exposta aos diferentes tipos de violência no trabalho (DAL PAI et al., 

2018; MAGNAVITA; HEPONIEMI; CHIRICO, 2020; NYBERG et al., 2021). 

A violência afeta a saúde e o bem-estar de modo individual e coletivo, provocando 

mortes, danos, impactos físicos e psicológicos, reduzindo a qualidade de vida dos sujeitos, 

influenciando no local de trabalho e na comunidade e interferindo na qualidade da assistência 

prestada aos usuários (MINAYO et al., 2018; LIU et al., 2019).  

Como forma de proteção, a literatura menciona que o profissional pode reagir de 

forma defensiva e hostil, causando um distanciamento entre colegas e pacientes, 

comprometendo o desenvolvimento do trabalho e resultando em falhas no cuidado, gerando 

ainda mais insatisfação do usuário, aumentando o risco de uma nova violência e tornando esse 

problema um processo cíclico (ALMEIDA; BEZERRA FILHO; MARQUES, 2016). 

É válido ressaltar, que a violência contra os profissionais dos serviços de saúde não 

ocorre somente de modo presencial. A violência eletrônica, ou cyberbullying, é um tipo de 

agressão por meio de um espaço virtual como mídias, sites e redes sociais (KOVALSKY; 

TOTH; MORGAN, 2018). Em muitos episódios, o ambiente virtual pode ser utilizado com o 
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intuito de hostilizar, intimidar e humilhar, repercutindo gravemente na vida das vítimas. Na 

maior parte dos casos, o agressor age de modo anônimo ou por intermédio de perfis falsos 

(SONG, 2018). 

Com base na preocupação com a violência eletrônica, relacionada tanto aos 

profissionais e suas instituições como aos usuários, o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) estabeleceu, por meio da resolução COFEN n° 554/2017, alguns critérios 

norteadores das práticas e dos comportamentos nos meios de comunicação em massa. Deste 

modo, quando a violência nas mídias e redes sociais é abordada, salienta-se que todos os 

conceitos relacionados à violência sofrida de modo presencial sejam aplicados também aos 

meios virtuais, defendendo os princípios éticos e legais (COFEN, 2017). 

A frequência dos eventos violentos praticados contra o profissional de saúde leva a 

considerar que a violência faz parte do cotidiano de trabalho nos serviços, sinalizando 

vulnerabilidades da cultura organizacional em reconhecer e manejar o fenômeno. A ausência 

de procedimentos que formalizem o registro torna o episódio pouco visível ou até mesmo 

velado, e ainda impossibilita as vítimas de agirem frente a esse tipo de situação (TRINDADE 

et al., 2019). 

Diante disso, é fundamental admitir que a violência não é um fenômeno natural, nem 

mesmo inevitável, podendo ser considerada um problema grave de saúde pública, que pode e 

deve ser prevenido (STURBELLE et al., 2019). 

É necessário ressaltar que o atual cenário de assistência à saúde pública no Brasil já 

está em defasagem, o que é explicado por fatores como crescimento constante da população, 

envelhecimento dela, inversão da pirâmide etária, congelamento de recursos, aumento da 

demanda, diminuição de investimentos, má gestão, entre outros. Diante da desafiadora 

temática da violência, é extremamente necessário que ações entre gestão, trabalho, ensino, 

serviço e comunidade sejam articuladas, e que a atuação interdisciplinar, multiprofissional e 

intersetorial esteja engajada (ALMEIDA; BEZERRA FILHO; MARQUES, 2016; MINAYO 

et al., 2018). 

 

3.4 A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO TRABALHO 

 

A violência psicológica no trabalho é conceituada como toda ação ou omissão com o 

intuito de promover danos à autoestima, identidade ou desenvolvimento do sujeito (BRASIL, 

2012). Essas atitudes incluem ameaças, chantagens, discriminação, humilhação, exploração, 

isolamento, desvalorização, injúria, desacato, entre outros. Dentre todas as categorias, a 
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violência psicológica é considerada a mais difícil de ser identificada (BRASIL, 2012; PENG 

et al., 2018). 

Nas situações de violência psicológica, o poder é empregado de forma proposital em 

direção a uma pessoa ou coletividade, o agressor tentar controlar e manipular ações, atitudes, 

decisões, comportamentos e crenças, ocasionando um leque de consequências para o 

desenvolvimento físico, mental e social do indivíduo (BRASIL, 2014). 

Estatísticas apontam para doenças mentais como a segunda maior causa de 

afastamentos do ambiente de trabalho no Brasil, precedido, apenas, por doenças 

osteomusculares. A presença desses transtornos tem sua gênese multicausal (CAMARGO; 

ALMEIDA; GOULART JÚNIOR, 2018). 

No que se refere ao perfil dos trabalhadores que vivenciaram a experiência do 

sofrimento psicológico no trabalho, causado pelas diferentes formas de agressões, identificou-

se que a maioria das vítimas é do sexo feminino, da categoria da enfermagem, com menor 

idade e menos tempo de experiência no serviço (EUROFOUND, 2015; PEDRO et al., 2017; 

DAL PAI et al., 2018). 

Pesquisadores concordam que, como reação à violência psicológica e seus subtipos, 

um expressivo percentual de trabalhadores “tenta fingir que nada aconteceu”, e, além disso, 

um percentual muito baixo registra o ocorrido de alguma forma que o agressor possa ser 

penalizado (PINTOR; GARBIN, 2018; LIU et al., 2019). 

Estudo realizado por Yenealem et al. (2019), mostrou que 68,4% dos entrevistados 

relatam ausência de procedimentos de notificação e registro da violência no local de trabalho. 

Pesquisa de Babiarczyk, B et al. (2019) corrobora com os achados e mostra que em 71,7% dos 

casos de violência psicológica, não foi tomada nenhuma ação diante do evento ou para 

investigar as causas do incidente. Como consequência, estudo de Yang et al. (2019), mostra 

que 59,4% dos profissionais dos serviços de saúde expressaram intenção de abandonar o 

emprego após o ocorrido. 

Trabalhadores e empregadores admitem que a violência psicológica tem ocorrido de 

maneira grave nas relações de trabalho. Por muitas vezes, as relações de domínio e 

competitividade dentro da organização enfraquecem os laços de cooperação entre os 

trabalhadores, dificultando as relações de trabalho e estimulando o individualismo 

(LOURENÇO et al., 2019). 

A violência psicológica no ambiente laboral é mais um agravo e fator de risco 

ocupacional à saúde dos trabalhadores, principalmente nos serviços de saúde. Estudos 

mostram que, entre as subdivisões, a agressão verbal é a mais relatada, seguida pelo assédio 
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moral, assédio sexual e discriminação racial (SCHAEFFER; ZOBOLI; VIEIRA, 2018; LIU et 

al., 2019; STURBELLE et al., 2019; MAGNAVITTA et al., 2020). 

A agressão verbal é configurada por ações hostis, por intermédio de palavras, gritos, 

ofensas, provocações, que humilham, ridicularizam, manipulam ou ameaçam, indicando a 

ausência de respeito com a dignidade e o valor do outro e estabelecendo uma relação de 

domínio (OMS, 2014). Durante a violência, o agressor tende a ridicularizar os atos, ações e 

ideias da vítima, banalizando sentimentos e emoções, utilizando piadas depreciativas e 

insultando valores (FREITAS, et al., 2017). 

Dentre os perpetradores da violência não física, destacam-se os 

usuários/acompanhantes, seguidos dos colegas de trabalho e superiores, em sua maioria da 

categoria médica e de enfermagem (GARCIA, et al., 2018). 

Estudo realizado nos serviços de saúde em 5 países europeus, mostrou que 60,9% dos 

participantes foi vítima de abuso verbal nos últimos 12 meses (BABIARCZYK, et al., 2019). 

Pesquisa realizada no sul do Brasil, identificou a incidência de 42,9% de agressão 

verbal ocorrida em um hospital local (TRINDADE et al., 2019). Em diferentes serviços de 

saúde da Etiópia, a incidência deste tipo de violência, foi de 53,1%. (YENEALEM et al., 

2019). 

Criminalmente, no Brasil, a agressão verbal é caracterizada pela injúria, prevista no 

art. 140 do Código Penal, sendo descrita como afronta ou insulto que inflige a dignidade do 

outro. Ou também pelo crime de difamação, descrito no art. 139 da mesma legislação 

(BRASIL, 1984). 

Não tão evidente na literatura, provavelmente devido a subnotificação, o assédio 

sexual também está presente no cotidiano do trabalho. O mesmo é caracterizado por qualquer 

manifestação agressiva de caráter sexual, incitações sexuais inoportunas, manifestações 

verbais ou físicas da mesma índole e condutas reprováveis realizadas por parte do superior 

hierárquico (ou não), utilizadas como forma de poder, ameaças, chantagens e obtenção de 

favores (OMS, 2014). 

Assédio sexual por chantagem se refere a exigências sexuais como condição para 

manutenção do emprego, do cargo, ou até mesmo de benefícios, sendo diretamente 

relacionado às dinâmicas de poder e níveis hierárquicos (FIOCRUZ, 2014). 

Já o assédio sexual por intimidação diz respeito a incitações sexuais inoportunas, 

propostas sexuais, manifestações verbais ou físicas de conteúdo ofensivo, hostil e de 
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intimidação ou abuso no ambiente de trabalho, não havendo no contexto relação de poder ou 

hierarquia (FIOCRUZ, 2014; CLARI et al., 2020). 

Pesquisas evidenciam que o assédio sexual interfere nas relações interpessoais e 

deteriora as condições de trabalho (BARRETO; HELOANI, 2015). Os relatos de assédio 

sexual incluem contato físico indesejável, insinuações, ironias, exibição de material 

pornográfico, comentários maliciosos, entre outros (BARRETO; HELOANI, 2015; GOOD; 

COOPER, 2016). 

Um estudo de meta-analise abrangente incluindo 43 pesquisas e 52.245 enfermeiros, 

mostrou que a prevalência de assédio sexual contra a categoria foi de 12,6% (LU et al., 2020). 

Os números relacionados ao assédio sexual no ambiente de trabalho não são 

expressivos. Isso pode ocorrer devido ao sentimento de culpa ou vergonha em realizar a 

notificação ou denúncia. Em contrapartida, considerando a cultura machista enraizada na 

sociedade, constantemente, insinuações e comentários irônicos ou sarcásticos oriundos de 

colegas de trabalho, superiores, ou até mesmo pacientes, tendem a ser tolerados e tratados 

como condutas admissíveis (FIOCRUZ, 2014; KRAUSE; ADAM; RADOMSKY, 2021). 

A própria mídia veicula a imagem da enfermeira como objeto sexual, de modo que a 

profissão seja erotizada e o (a) profissional se sinta constrangido (a) e estigmatizado (a). 

Ainda nessa ótica, a prevalência de mulheres na profissão pode ser considerada um fator de 

risco para o assédio sexual (LU et al., 2020). 

O Código Penal Brasileiro criminaliza o assédio sexual no art. 216, definindo como 

crime qualquer ato que cause constrangimento ao outro com o objetivo de obter algum tipo de 

vantagem ou favorecimento sexual (BRASIL, 1984). 

E, por último, podemos citar a ocorrência da discriminação racial no ambiente de 

trabalho, cujos índices no Brasil, variam entre 5% e 9% dos casos (DAL PAI et al., 2018; 

STURBELLE et al., 2019). 

A discriminação racial é caracterizada por qualquer comportamento que possa causar 

ameaças em virtude da raça, cor, etnia, idioma, religião e nacionalidade, afetando, deste 

modo, a dignidade humana (OMS, 2014). 

É válido destacar que existe lei específica criminalizando o preconceito quanto à raça 

ou à cor, a saber, Lei n. 7.716/1989, a qual pune condutas que revelem tratamento 

discriminatório, proibindo praticar, induzir ou incitar ações ofensivas (BRASIL, 1989). 
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3.4.1 Assédio moral no trabalho 

 

O assédio moral no trabalho não é um fenômeno novo; desde que existe o trabalho, o 

assédio se faz presente em suas mais variadas formas, porém, no decorrer das últimas 

décadas, o assunto deixou de ser tabu na vida organizacional e passou a existir e ser 

reconhecido, tanto na literatura científica como na legislação (NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

O primeiro artigo internacional relacionado ao tema e revisado por pares, foi publicado em 

1990 (LEYMANN, 1990). 

Cientificamente, a exposição à agressão psicológica no ambiente laboral possui 

diversas terminologias e uma variedade de rótulos como:  bullying ( EINARSEN et al., 2011) 

mobbing (LEYMANN, 1990),  harassment (BRODSKY, 1976; NIELSEN; GLASO;  

EINARSEN, 2017), abuso emocional (KEASHLY, 1998) intimidação (OMS, 2002; 

AQUINO; THAU, 2009) e assédio moral (HIRIGOYEN, 2002). 

De um modo geral, muitos pesquisadores estão estudando a ocorrência de maus tratos 

entre subordinados e colegas de trabalho, utilizando terminologias distintas (NIELSEN; 

EINARSEN, 2018). 

Conceitualmente, o assédio moral ou bullying (como utilizaremos nesta dissertação) é 

identificado como condutas abusivas, de caráter prolongado, sistemático e repetido 

(EINARSEN et al., 2011). Segundo Nielsen e Einarsen (2018), a intenção explícita de causar 

dano, geralmente é difícil de ser mensurada e muitas vezes obscura para o ator no momento 

da ação. 

Esse tipo de violência inclui situações de humilhação, constrangimento e hostilidade, 

caracterizado por atos, gestos, e comportamentos durante a jornada de trabalho ou no 

exercício de suas funções, desestabilizando a relação da vítima com o processo de trabalho 

(HIRIGOYEN, 2002).  

Audreucci (2004) afirma que o assédio moral é capaz de causar destruições sem que 

seja necessária uma gota de sangue ou atitude brutal, utilizando apenas a violência invisível.  

Na maioria dos casos, as formas de intimidação ou práticas vexatórias estão 

relacionadas à hierarquia de poder, podendo ocorrer de diferentes formas: quando são 

praticadas pelo profissional superior em direção aos seus subordinados, pode ser chamada de 

assédio moral vertical descendente; quando ocorre entre profissionais de mesma hierarquia, 

denomina-se assédio moral horizontal; quando cometida por subordinado em relação ao 

superior, caracteriza-se como assédio moral vertical ascendente; e quando a violência estiver, 

https://www-sciencedirect.ez74.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1359178917301611?via%3Dihub#bb0145
https://www-sciencedirect.ez74.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1359178917301611?via%3Dihub#bb0515
https://www-sciencedirect.ez74.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1359178917301611?via%3Dihub#bb0515
https://www-sciencedirect.ez74.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1359178917301611?via%3Dihub#bb0370
https://www-sciencedirect.ez74.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1359178917301611?via%3Dihub#bb0015
https://www-sciencedirect.ez74.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1359178917301611?via%3Dihub#bb0145
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concomitantemente relacionada ao superior e ao colega de trabalho, chama-se de assédio 

moral misto (FIOCRUZ, 2014; NIELSEN; EINARSEN, 2018; FAROOQ et al., 2021). 

De um modo geral, o assédio moral deve ser discutido como um processo que se 

desenvolve e aumenta ao longo do tempo. Nas fases iniciais as vítimas normalmente se 

submetem a comportamentos agressivos de modo indireto e discreto, dificultando a 

identificação. Se a violência continuar, presume-se que atitudes diretas sejam visualizadas. 

Em seguida, as vítimas são claramente isoladas, humilhadas ou evitadas em público. Deste 

modo, não pode ser avaliado como um fenômeno estático, mas sim, como uma interação 

social dinâmica (NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

A violência moral se inicia quando existe a recusa em aceitar o outro em sua 

subjetividade e alteridade (FEIJÓ et al., 2019). Essa discriminação é acompanhada da 

intenção de desestabilizar o indivíduo (NIELSEN; EINARSEN, 2018). O assédio é 

considerado sutil, invisível e destruidor (HIRIGOYEN, 2002; FEIJÓ et al., 2019). Considera-

se que, mesmo que superficial, o assédio anula no indivíduo a possibilidade de identificar 

imediatamente o abuso. Nesse momento a vítima passa a fazer autojulgamentos e inicia uma 

queda em sua autoestima (ELIAS, 2017). Além disso, por diversas vezes os trabalhadores não 

possuem clareza se suas falhas são originadas de sua incompetência ou não, dúvida que causa 

angústia e sofrimento (JOHNSON, 2019). 

As evidencias atuais indicam que a cultura nacional influencia no processo de 

compreensão e enfrentamento do fenômeno (KARAKUNA; JONSSON; MUHONEN, 2020). 

Nos serviços de saúde, a ocorrência do incidente tem feito parte do cotidiano de trabalho 

(FEIJÓ, 2019). O assédio moral vertical é o subtipo mais prevalente (KARAKUNA; 

JONSSON; MUHONEN, 2020). Revisão integrativa evidenciou que a estimativa média do 

assédio moral nos serviços de saúde é de 26,3% (LEVER, et al., 2019). 

Uma pesquisa realizada no Rio Grande do Sul mostrou que 36,9% dos enfermeiros 

alega que, se pudesse, deixaria seu local de trabalho atual devido ao sofrimento moral 

(SCHAEFER; ZOBOLI; VIEIRA, 2018).  

Evidenciais internacionais mostram que a categoria da enfermagem exposta ao assédio 

moral no trabalho, além de insatisfeita e menos comprometida com as instituições, está mais 

propensa ao abandono de emprego e ao acometimento de erros durante a execução do seu 

trabalho (DE CIERI, 2019; KARAKUNA; JONSSON 2020; MUHONEN, 2020). 

Algumas características do trabalho em enfermagem são consideradas estressores que 

potencializam a ocorrência do incidente, como carga e condições de trabalho, conflito e 

ambiguidade de papeis, carência de recursos humanos, além de insegurança no trabalho 
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(BRADE et al., 2016). Ainda, antecedentes organizacionais como ausência de medidas 

preventivas, falta de apoio organizacional-gerencial-colega, relações interpessoais 

prejudicadas e estilo de liderança influenciam no fenômeno. Em seguida, fatores pessoais 

como personalidade, minimização de si mesmo, fadiga, afetividade negativa e baixa 

autoestima também estão relacionados ao incidente, além de características do agressor como 

ambição pessoal, necessidade de poder, falta de competência e baixa assertividade, são fatores 

determinantes para a ocorrência do assédio moral em todo o mundo (KARAKUNA; 

JONSSON; MUHONEN, 2020; SISCHKA; SCHMIDT; STEFFGEN, 2021). 

Por muitas vezes, o assédio não é bem definido e caracterizado pelos profissionais. É 

necessário deixar esclarecido que situações conflituosas não podem ser confundidas com 

assédio moral. Assédio envolve repetição sistemática, temporalidade, direcionalidade e 

degradação deliberada das condições de trabalho, portanto, um ato isolado não caracteriza o 

fenômeno (BARRETO; HELOANI, 2015; ANDREDADE; ASSIS, 2018). Além disso, esse 

tipo de violência oriunda de pacientes/usuários/acompanhantes, legalmente no Brasil, pode 

configurar dano moral, mas não situações de assédio (ANDREDADE; ASSIS, 2018).  

Para dar transparência ao fenômeno, é necessário definir também o que não é assédio 

moral no trabalho. Muitos são os fatores que podem causar adoecimento e sofrimento, sem 

necessariamente serem considerados violência moral (HAGOPIAN; FREITAS, 2019). Entre 

eles, podemos destacar o estresse, conflitos, pressões, metas, episódios isolados, exigências 

profissionais, condições físicas de trabalho, entre outros (HIRIGOYEN, 2002; SISCHKA; 

SCHMIDT; STEFFGEN, 2021). 

Já o termo conflito é definido por posicionamentos diferentes entre os profissionais, 

sejam eles culturais, sociais, profissionais, de visões e valores de mundos diferentes ou 

disputas de poder. Tais divergências podem causar episódios de desordens, estes, se não 

forem administrados, podem contribuir para o surgimento do assédio moral. Os conflitos são 

caracterizados, ainda, pela comunicação direta, ou seja, a interação entre os trabalhadores é 

mantida, mesmo com as divergências. Esses eventos ocorrem de modo ocasional causados por 

situações específicas (HAGOPIAN, 2016). 

Ambientes de trabalho que não realizam a mediação de conflitos, desconsideram 

fatores psicossociais e ignoram a saúde e a qualidade de vida no trabalho, estão mais 

suscetíveis aos diversos tipos de violência, tornando o campo fértil para a presença do assédio 

moral. Nesse ambiente, as relações de trabalho estão naturalmente mais fragilizadas e 

vulnerabilizadas, causando um impacto negativo nas relações interpessoais e de trabalho 

(CAMARGO; ALMEIDA; GOULART JÚNIOR, 2018).  
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É importante ressaltar que o assédio moral é um dos maiores produtores do estresse 

profissional, podendo causar negligências e imperícias por parte dos profissionais e 

influenciar no cuidado que será prestado. O cuidado inadequado aos pacientes pode gerar uma 

nova violência por parte destes, tornando o profissional duplamente vítima (JOHNSON; 

BENHAM, 2020). 

 

3.4.2 Assédio moral: uma revisão narrativa da literatura  

 

Estudos mostram que a maior parte dos profissionais atuantes nos serviços de saúde, 

principalmente na área da enfermagem, são mulheres, as quais também são o público-alvo 

mais violentado nos diversos tipos de violência, inclusive no assédio moral (FEIJÓ et al., 

2019; NIELSEN et al., 2020; BOUDRIAS, et al., 2021). Ainda, de acordo com o fórum 

Econômico Mundial, o Brasil pulou da 82° colocação para o 62° lugar em relação às 

desigualdades de gênero. Diversas são as legislações que trazem ferramentas de proteção a 

mulher, porém, ainda são elas as principais vítimas da violência, tanto doméstica como 

institucionalizada. Historicamente discriminadas, recebendo salários menores, tendo menor 

acesso às promoções e ainda sendo diariamente violentas, em diferentes âmbitos (BRASIL, 

2019). 

Outras características das vítimas estão relacionadas a menor idade e menos tempo de 

experiência, além disso, são profissionais criativos, dedicados, que não se curvam ao 

autoritarismo e que possuem senso de culpa muito desenvolvido (FEIJÓ et al., 2019; 

BRASIL, 2019; JOHNSON; BENHAM, 2020).  

Funcionários públicos, trabalhadores com renda baixa e menos satisfeitos com o 

salário, estão mais propensos a ocorrência do fenômeno (RAI; AGARWAL, 2018; FEIJÓ et 

al., 2019). Alguns estudos demonstram ainda que etnia, raça e orientação sexual (RAI; 

AGARWAL, 2018), presença de doenças crônicas, uma pior saúde física ou mental e licenças 

médicas para tratamento de doença, estão positivamente associadas ao incidente (NIELSEN; 

EINARSEN, 2018; FEIJÓ et al., 2019). Ainda, existe uma associação significativa entre os 

indicadores de sono e trabalho por turnos, com a ocorrência e exposição ao assédio moral 

(NIELSEN et al., 2020). Revisão integrativa indica que setores sociais e de saúde, 

administração e educação pública, são consideradas as áreas mais propensas para a ocorrência 

do evento (EINARSEN, et al., 2020). 

O serviço público têm sido o local onde o assédio se apresenta de forma mais 

transparente. Observa-se em muitos casos o despreparo dos gestores, que administram os 
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setores de modo totalmente arbitrário, com o intuito de compensar suas limitações (BRASIL, 

2019). 

As principais causas do assédio moral estão atribuídas a fatores culturais, econômicos, 

emocionais e organizacionais (BARRETO; HELOANI, 2015; RAI; AGARWAL, 2018). A 

combinação de condições de trabalho mal organizadas, liderança frágil, conflitos mal 

gerenciados, clima de segurança psicossocial pobre, falta de justiça processual, altas cargas de 

estresse, cultura, clima e mudanças organizacionais mal gerenciadas, constituem um ambiente 

favorável para a ocorrência do bullying (NIELSEN; EINARSEN, 2018; FEIJÓ et al., 2019). 

Como exemplo disso, a literatura cita o abuso de poder, autoritarismo, despreparo do 

superior e gestor, busca incessante pelo cumprimento de metas, rivalidade, competitividade e 

produtividade, cargas excessivas de trabalho, conflito e ambiguidade de papeis, falta de 

clareza nas atividades, terceirizações e precarização das condições de trabalho 

(EUROFOUND, 2015; FEIJÓ et al., 2019). 

Ainda, fatores como baixos salários, precariedade de recursos humanos, má qualidade 

das relações interpessoais, ausência de gestão do estresse no ambiente laboral, exigências 

contraditórias, falta de autonomia, precariedade no envolvimento das tomadas de decisões e 

recursos limitados também influenciam diretamente na ocorrência do evento (CAMARGO; 

ALMEIDA; GOULART JÚNIOR, 2018; HART, 2018; BRASIL, 2019). 

Muitas das discussões entre colegas são originadas como forma de dar vazão à 

frustração causada por outros motivos, tornando os trabalhadores vítimas em massa da 

violência estrutural (DAL PAI et al., 2018). 

Pesquisa realizada com 4.891 enfermeiros da Austrália, identificou que 42% dos 

participantes foi vítima de assédio moral nos últimos 12 meses. Os profissionais atuantes na 

saúde comunitária foram mais propensos a ocorrência do de assédio moral horizontal. Já os 

trabalhadores atuantes na atenção terciária pública, eram mais propensos a ocorrência da 

violência ascendente em comparação a hospitais privados (DE CIERI, et al., 2019). Outra 

pesquisa realizada com médicos, evidenciou que 67% dos participantes testemunhou um 

colega sendo intimidado (HART, 2018). 

No Ministério da Saúde brasileiro, estudo realizado com 1.011 trabalhadores, 

identificou a auto percepção de assédio moral nas relações de trabalho em 63,5% dos 

participantes. Utilizando-se o critério de Leymann, a prevalência de assédio moral dentro do 

próprio Ministério foi de 42,9% (ELIAS, 2017).  

Estudo qualitativo realizado com enfermeiros de Portugal, evidenciou que metade dos 

entrevistados já havia presenciado a ocorrência deste tipo de violência. Além disso, dentre os 
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assediados, nenhum dos sujeitos relatou ter denunciado o episódio (TEIXEIRA; BORGES; 

FERREIRA, 2017). Outro estudo mostra que o assédio moral no local de trabalho foi 

positivamente relacionado ao silêncio defensivo, ou seja, por diversas razões, a maioria das 

vítimas finge que nada aconteceu (RAI; AGARWAL, 2018). 

Dentre os perpetradores, revisão da literatura mostra que gerentes, enfermeiros-chefe e 

médicos estão entre os principais agressores (KARAKUNA; JONSSON; MUHONEN, 2020). 

Pesquisas indicam que a formação profissional médica e de enfermagem voltada ao 

excesso de trabalho, pressões constantes e ao estímulo a ambições competitivas, pode estar 

relacionada ao processo cíclico da violência moral, transformando vítimas em futuros 

agressores (COLENBRANDER, CAUSER, HAIRE, 2020). 

Revisão integrativa com acadêmicos de enfermagem obstétrica, indicou o mentor 

clínico como principal perpetrador de assédio moral. Os participantes relataram oportunidades 

de aprendizagem negada, estratégias de ensino manipulativas, além de retenção de 

informações (CAPPER; MUURLINK; WILLIAMSON, 2020). 

Outro aspecto analisado na literatura é o perpetrador, que, geralmente, é identificado 

pelo egocentrismo, necessitando extrema admiração e agindo de modo intolerante às críticas; 

além disso, o agressor apresenta-se como manipulador, irônico, sarcástico, ou simplesmente 

ignorando o trabalhador. Por muitas vezes age dentro dos limites fazendo com que a vítima se 

sinta culpada e crie um consentimento psicológico da agressão. Os assediadores, em geral, 

iniciam os ataques de modo sútil, intensificando-os e tornando-os repetitivos com o passar do 

tempo (SALIN et al., 2020; SISCHKA; SCHMIDT; STEFFGEN, 2020). 

Estudo realizado com 12 Enfermeiros de Portugal, mostrou que as principais atitudes 

do agressor estão relacionadas a integração dificultadora e relacionamento interpessoal 

fragilizado, comunicação hostil, críticas à personalidade, ironias, deboches e impedir o 

trabalhador de se expressar (TEIXEIRA; FERREIRA; BORGES, 2016).  

Estudo com enfermeiros docentes vítimas de assédio moral, mostrou que 17,6% dos 

participantes foi exposto a carga de trabalho excessiva e incontrolável, além disso, 7,27% 

recebeu tarefas abaixo de seu nível de competência, 6,94% foram ignorados ou rejeitados e 

6,23% tiveram suas opiniões e pontos de vista desconsideradas (PETERS; MAZEN; QUINN, 

2020). 

São inúmeras às consequências do assédio moral no local de trabalho, estas podem ser 

amplamente classificadas como resultados relacionados à saúde do indivíduo, e inferências 

relacionadas ao processo de trabalho (RAI; AGARWAL, 2018). 
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A razão para isso, é que a experiência de vivenciar o fenômeno é uma situação 

altamente estressora e traumática, que permanece por um longo período de tempo 

(WARSZEWSKA, 2019). 

As consequências psicossociais do bullying incluem sintomas como aumento do 

estresse, frustração, falta de concentração, esgotamento, fadiga, diminuição da autonomia e 

capacidade de fazer novas amizades, isolamento, sentimento de alienação, perda da identidade 

pessoal e profissional, depressão, burnout, ansiedade, ideação suicida, ataques de pânico e 

vício em álcool ou substâncias (RAI; AGARWAL, 2018; NIELSEN; EINARSEN, 2018; 

LEVER, et al., 2019; JOHNSONS; BEHAM, 2020). 

De acordo com Boudrias et al. (2021) quando os trabalhadores são expostos a 

comportamentos hostis, embora experimentem emoções negativas, tendem a exibir emoções 

positivas, causando uma dissonância emocional como forma de enfrentamento, e resultando 

em tensão psicológica. Ainda, após o incidente desenvolvem uma percepção negativa do 

suporte organizacional. 

Em relação às consequências físicas, a literatura mostra uma série de eventos como: 

insônia, cefaleia, mialgia, sintomas gastrointestinais, náuseas, palpitações, perda ou ganho de 

peso, sudorese, alterações da pressão arterial, tensão muscular e desenvolvimento de doenças 

crônicas como diabetes tipo 2 (CAMARGO; ALMEIDA; GOULART JÚNIOR, 2018; 

LEVER et al., 2019; BOUDRIAS, et al., 2021). 

No local de trabalho os profissionais agredidos apresentam diminuição da satisfação, 

motivação, engajamento, envolvimento e produtividade, intenção de abandono de emprego e 

profissão, absenteísmo, presenteísmo, fadiga por compaixão, perda do significado do trabalho, 

aumento da rotatividade e das licenças médicas, além de erros e acidentes, intolerância ao 

ambiente de trabalho e reações desnecessárias às ordens superiores (EUROFOUND, 2015; 

RAI; AGARWAL, 2018; NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

Evidências mostram que o assédio moral influencia diretamente no comportamento do 

trabalho em equipe, ameaçando também a segurança do paciente, incluindo 

levantar/movimentar pacientes sem pedir ajuda (25,6%), usar equipamentos desconhecidos 

sem pedir auxílio (11,6%), e ausência de troca de informações relacionadas ao paciente na 

passagem de plantão (6,9%) (KARAKUNA; JONSSON; MUHONEN, 2020). 

Ainda, logo após a violência o profissional pode experienciar sentimentos como: 

ressentimento, medo, violação, frustração, raiva, tristeza, ansiedade, decepção, inércia, 

irritabilidade somando-se ao receio de não conseguir realizar o cuidado de modo empático 

(MONTEIRO; PASSOS, 2019; WARSZEWSKA, 2019). 
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Para a sociedade, os efeitos também são evidenciados pela aposentadoria precoce, 

custos elevados com processos administrativos e judiciais, e despesas com tratamentos 

médicos e reabilitação (NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

Além das consequências para a saúde do alvo, os reflexos deste tipo de violência, 

atingem também os colegas de trabalho que testemunham os eventos, desencadeando 

sintomas de estresse e maior intenção em abandonar a profissão, transformando-os em vítimas 

secundárias ou indiretas (LUCENA et al., 2019). 

Por fim, o assédio moral no local de trabalho é transportado para o domínio familiar e 

pessoal do indivíduo. Evidências de que as vítimas, os cônjuges e os filhos, vivenciam tensões 

familiares como incivilidade, conflitos e distanciamento (BOUDRIAS, et al., 2021). 

O assédio moral atinge a saúde individual e coletiva dos trabalhadores, podendo 

ocasionar aumento nos índices de mortalidade e morbidade, acarretando lesões, traumas 

físicos e mentais, redução da qualidade de vida dos indivíduos e comunidade e aumento da 

demanda para os serviços de saúde e atendimentos médicos. Isso evidencia a necessidade de 

ações interdisciplinares, multiprofissionais e intersetoriais que estejam socialmente engajadas 

e focadas na prevenção e enfrentamento do fenômeno (MINAYO et al., 2018; BRASIL, 

2019). 

 

3.5 FORMAS DE ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO MORAL 

 

O campo assédio moral no trabalho envolve discussões extensas e complexas 

(BRASIL, 2019). É necessário refletir sobre estratégias de prevenção, enfrentamento e 

construção de uma Cultura de Paz (BARRETO; HELOANI, 2015).  

Com a precarização das relações de trabalho, diminuição dos direitos trabalhistas, 

crise econômica, política e social, a situação de proteção do trabalhador tende a se agravar. As 

demandas do Poder Judiciário elevaram-se basicamente na mesma proporção da desproteção 

do trabalhador. São inúmeras as vezes em que o trabalhador se submete a diversas situações 

abusivas e vexatórias com o intuito de assegurar o emprego (BRASIL, 2019). 

Atualmente, a legislação brasileira não prevê especificamente o crime de Assédio 

Moral. Deste modo, a denúncia pode ocorrer por meio de ações administrativas, civis, 

trabalhistas ou penais (BRASIL, 2019).  

As condutas que caracterizam o fenômeno podem se enquadrar em alguns crimes: 

Código Penal brasileiro: Calúnia: “Art. 138”; Difamação: “Art. 139”; Injúria: “Art. 140”; 

Constrangimento Ilegal: “Art. 146” e Ameaça: “Art. 147 (BRASIL, 1984). Em relação à 
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esfera Civil, os artigos nº 186, 927 e 944 do Código Civil Brasileiro conceitua as situações de 

assédio moral que podem gerar ato ilícito, causando danos materiais, morais, estéticos e 

existenciais (BRASIL, 2002). Na esfera trabalhista, a fim de romper unilateralmente o 

contrato de trabalho, o Art. 791 da Consolidação das Leis Trabalhistas, permite que o 

trabalhador, ingresse com ação judicial, e seja devidamente indenizado (BRASIL, 1943).  

Órgãos públicos colocam que, diante de situações de assédio moral, primeiramente, 

deve-se resistir. A vítima deverá anotar, com detalhes, todas as agressões sofridas, incluindo 

dia, mês, ano, hora, local, setor, nome do agressor e se alguém testemunhou o fato. Além 

disso, é necessário buscar ajuda com colegas, recorrendo principalmente àqueles que foram 

testemunhas do ocorrido; evitar qualquer diálogo com o agressor sem a presença de outras 

pessoas; procurar seu sindicato, bem como o órgão regulamentador da sua profissão para que 

a violência seja relatada; buscar apoio de familiares, amigos e colegas de sua confiança; 

comunicar o setor de Recursos Humanos da sua instituição, ou utilizar a ouvidoria; denunciar 

a ocorrência de crime perante a delegacia de Polícia Civil (BRASIL, 2019).  

A Portaria nº 583, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 29 de maio de 

2017, instituiu, por meio do Ministério Público do Trabalho, a Política Nacional de Prevenção 

e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e da Discriminação, estabelecendo princípios e 

diretrizes para prevenção e enfrentamento dessas ocorrências a nível institucional (BRASIL, 

2019). 

Propostas para que o assédio moral no trabalho seja especificamente criminalizado 

foram debatidas em audiência pública pela Comissão Senado do Futuro ciclo 2022. O 

Coletivo Nacional de Trabalhadores Assédio Nunca Mais propõe que sejam criadas duas 

normas, a primeira delas criminalizando o assédio moral e a segunda reconhecendo o 

sofrimento causado pelo assédio como doença do trabalho (BRASIL, 2019).  

A denúncia é uma das formas fundamentais de interrupção do processo cíclico do 

fenômeno, entretanto, sozinha, pode ser ineficaz (RAI; AGARWAL, 2018). Pesquisa 

realizada em departamentos cirúrgicos da Austrália e na Nova Zelândia com 3.516 

entrevistados, mostrou que relatar o incidente interrompeu em apenas 10% dos casos, em 33% 

dos casos o fenômeno continuou, em até 15% o reclamante foi vitimado, e em até 18% o 

trabalhador renunciou ao cargo (HALIM; RIDING, 2018). Achados demonstram que a 

prevenção eficaz e o enfrentamento devem ocorrer de modo estratégico (RAI; AGARWAL, 

2018). 

Revisão integrativa mostrou que a eficácia crescente foi declarada, na medida em que 

as intervenções aumentaram de nível primário para terciário, o que mostra que comumente 
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aliviamos as consequências do assédio, mas não evitamos que ele aconteça (NIELSEN; 

EINARSEN, 2018). 

Para que ocorra a efetividade das intervenções, as mesmas devem ser planejadas com a 

coparticipação de profissionais e acadêmicos, baseados em abordagens teóricas e 

metodológicas sólidas. Elas devem ser testadas em todos os níveis de prevenção (NIELSEN; 

EINARSEN, 2018). 

As intervenções primárias acontecem basicamente por intermédio da adoção de 

medidas que informem, orientem e eduquem os trabalhadores, por meio de cartilhas, códigos 

de conduta, políticas antiassédio, gestão de conflitos, eventos de discussão e reflexão da 

temática, além de ações cotidianas que auxiliem na construção de um clima de tolerância e 

liberdade, não consentindo com comportamentos inapropriados (LECLERC, 2005; 

NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

A prevenção secundária ocorre quando a violência já aconteceu e são necessárias 

medidas efetivas para reduzir o impacto do incidente. Neste nível, é necessário detectar o 

fenômeno o mais rápido possível, com o intuito de interromper ou desacelerar o processo, 

prevenindo a recorrência e reajustando os comportamentos do agressor. Neste caso, a 

mediação de conflitos é de suma importância, criando oportunidades de negociação em busca 

de uma solução (LECLERC, 2005; NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

As intervenções terciárias objetivam reduzir o impacto dos efeitos duradouros, 

auxiliando na recuperação e dignidade, e permitindo que o indivíduo administre os problemas 

de saúde, melhore sua capacidade e funcionalidade, bem como qualidade e expectativa de 

vida. As consequências podem ser reduzidas em nível individual, familiar, funcional, 

organizacional e social (LECLERC, 2005; NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

Outra revisão integrativa relacionada à temática, mostrou que todos os estudos 

incluíram estratégias de amortecimento dos efeitos e enfrentamento focadas no problema 

(enfrentamento confrontivo, prático, direto, ativo), também incluíram pelo menos uma 

estratégia focada na emoção (pensamento positivo, autocuidado, recreação e evitação), 

recursos pessoais (otimismo e autocontrole) sociais (apoio de colegas e familiares) e 

ambientais (autonomia e participação na tomada de decisão) (BRADE et al., 2016). 

Ainda, estudo utilizando a metodologia da revisão integrativa, mostrou que 

constantemente as ações são exploradas e direcionadas na perspectiva do alvo, negligenciando 

um ator que possui um papel importante no processo, o profissional de recursos humanos 

(SALIN et al., 2019). 
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Práticas de Recursos Humanos (RH), ou Gestão de Pessoas (GP) de alta qualidade, 

preveem a existência de infraestruturas éticas contra o assédio moral por meio da mediação de 

conflitos, comunicação não violenta e assertiva, políticas e treinamento diante do incidente 

(EINARSEN et al., 2019). 

O setor de recursos humanos em conjunto com a gestão,  deve ser o responsável por 

estimular, treinar e desenvolver competências de negociação e resiliência, proporcionar 

profissionais apoiadores que auxiliem na saúde emocional, mental e criativa dos indivíduos, 

investir na formação de vínculos, oferecer feedbacks construtivos e contínuos, estimular e 

oportunizar a autonomia do indivíduo, proporcionar desafios tangíveis, valorizar, reconhecer e 

elogiar, reconhecer emoções desconfortáveis, firmar um acordo que oportunize a convivência, 

proporcionar educação permanente e continuada, criar grupos de apoio e proporcionar a 

mediação dos conflitos (SALIN et al., 2019; SISCHKA; SCHMIDT; STEFFGEN, 2020). 

As técnicas de mediação de conflitos também podem ser utilizadas para modificar a 

cultura de uma organização, e deste modo, reduzir as alegações individuais, por meio da 

identificação e resolução antecipada (HART, 2018). 

O conflito tem origem na diferença de interesses, posições ou aspirações e nem sempre 

pode ser entendido como uma situação de âmbito negativo. Ele é essencial para a condição 

humana e pode caracterizar o caminho para a superação e transformação do diálogo e da 

cooperação. O conflito é uma situação positiva quando o debate ocorre de modo harmonioso e 

saudável, despertando a reflexão sobre a problemática; ele pode ser traduzido em uma 

situação de perigo se o impasse permanecer (SANTOS, 2018). 

O indivíduo que irá mediar um conflito não poderá, em hipótese alguma, omitir, 

contornar ou camuflar situações conflituosas, caso contrário, poderá causar ainda outras 

violências institucionalizadas. Os mediadores devem possuir domínio teórico e técnico da 

situação, além de despir-se de qualquer julgamento político, religioso, social e cultural, 

preservando a justiça, as diversidades, o respeito e a igualdade (ALVES, 2019). 

Além disso, a comunicação é uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana, 

a qual molda a forma como nos relacionamos com o mundo e existimos nele, podendo ser 

apontada como um instrumento fundamental na mediação de conflitos e no processo de 

desaprendizagem da violência (ROSENBERG, 2006; SANTOS, 2018; TEREPYSHCHYI, 

KHOMENKO, 2019). 

É necessário considerar que cada ser possui sua singularidade, seu próprio sistema 

cognitivo, valores e motivações pessoais, entretanto, a comunicação assertiva realizada com 

eficácia e empatia proporciona modificações das atitudes e valores comuns do indivíduo. Já 
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pela comunicação não-violenta, as necessidades do indivíduo são ouvidas, ao mesmo tempo 

em que as nossas também são atendidas. Esse tipo de comunicação evita julgamentos, 

procurando expressar sentimentos e necessidades (SANTOS, 2018; VENNY; ENIE; DEWI, 

2019; MANOUR, et al., 2020). 

Outras formas de enfrentamento podem estar relacionadas a promoção de uma gestão 

compartilhada, além da criação de um comitê de ética ou comissão interna contra a violência 

no trabalho; utilização de um canal para elogios, sugestões e críticas; incentivo ao 

compromisso com a denúncia e notificação; elaboração de ferramentas que facilitem ou 

direcionem o registro e sensibilização constante quanto a temática (VENNY; ENIE; DEWI, 

2019; ALVES, 2019). 

 Além disso, a cogestão é uma ferramenta fundamental, que viabiliza a saúde e 

promove a Cultura de Paz no ambiente laboral. A construção coletiva do processo de trabalho, 

por intermédio de análises, decisões e avaliações, gera um dinamismo colaborativo que pode 

prevenir situações de violência e promover a saúde do trabalhador (FRAILE, 2018; AZGIN, 

2018). Nessa perspectiva, emerge a construção de que um clima laboral favorável é essencial 

(BORGES et al., 2017). 

 

3.6 CULTURA DE PAZ NO TRABALHO 

 

Estudos relacionados à Cultura de Paz identificam três grandes marcos históricos do 

processo: o primeiro deles, entre os anos de 1930-1959, denominado como paz negativa, 

inserida no contexto das duas guerras mundiais do século XX, definindo a Cultura de Paz 

como a ausência de guerra (GALTUNG, 1969); o segundo marco foi definido entre os anos 

de 1959 e 1990, denominado como paz positiva, já que, além da ausência de guerra, 

observou-se que eram necessárias transformações capazes de diminuir as desigualdades 

sociais (GUZMAN, 2005); finalmente, o terceiro marco, situado entre o ano de 1990 e 

permanecendo até a atualidade, acrescenta variáveis culturais, estruturais e sociais aos 

conceitos anteriores (BOURDIEU, 2014). 

 A Cultura de Paz está diretamente relacionada a um conjunto de princípios e valores 

que, juntos, auxiliam na construção de um mundo com mais justiça, harmonia e dignidade. O 

processo de formação e transformação brota no individual e influencia a coletividade. Sendo 

assim, a reflexão sobre temas relacionados à tolerância, à justiça e ao diálogo devem fazer 

parte da pauta (CORREIA; SANTOS, 2018). 
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Quando se fala da Cultura de Paz é necessário que conteúdos alusivos ao exercício dos 

direitos e deveres, valores referentes à diversidade, tolerância e à diversidade dos direitos 

humanos sejam colocados em pauta e respeitados (ROSENBERG, 2005; CANDAU, 2016; 

AZGIN, 2018). 

Com base nestes valores, o Manifesto 2000 foi escrito por um seleto grupo de 

vencedores do prêmio Nobel da Paz e possui como objetivo a promoção da conscientização e 

sensibilização dos compromissos individuais. O manifesto incentiva a responsabilidade de 

cada pessoa em traduzir valores, comportamentos e ações que estimulem a Cultura de Paz em 

atitudes do cotidiano, fazendo com que cada indivíduo se torne um propagador de tolerância, 

solidariedade e diálogo. Todos comprometem-se a: 1 - Respeitar a vida; 2- Rejeitar a 

violência; 3 - Ser generoso; 4 - Ouvir para compreender; 5 - Preservar o planeta; 6 - 

Redescobrir a solidariedade. Este manifesto afirma que cada ser humano possui a 

responsabilidade de manifestar valores e atitudes que instiguem a Cultura de Paz. Todos 

devem contribuir para promover a não-violência, a tolerância, o diálogo e a justiça em 

atitudes do cotidiano (UNESCO, 2010). 

O objetivo principal é sensibilizar quanto algumas atitudes como: respeitar a vida e a 

dignidade de cada ser humano, despindo-se de qualquer preconceito ou discriminação; rejeitar 

e não agir de forma passiva sobre todas as formas de violência, seja psicológica, social, 

sexual, racial, física ou econômica; defender a liberdade de expressão e a heterogeneidade 

cultural; evitar o fanatismo; esquivar-se da rejeição e difamação do outro; contribuir para que 

os princípios democráticos sejam respeitados; construir novas formas de solidariedade 

(UNESCO, 2010). 

Diante disso, a Cultura de Paz não pode ser definida como algo individual, semeado 

no íntimo de cada ser. Ela também não é considerada como ausência de conflito e de guerra. 

A Cultura de Paz precisa ser produzida nas relações interpessoais, entre religiões, nações, 

culturas e sociedades (CANDAU, 2008; AZGIN, 2018). O termo “cultura” de paz está 

relacionado com o verbo “cultivar”; o cultivo envolve diversos aspectos e não somente o 

plantar, abrangendo, principalmente, o cuidado, o preparo do solo, a proteção da planta e o 

amparo relacionado às condições ambientais e climáticas (ALVES, 2019).  

Entender as diversidades nas relações sociais, nacionais e internacionais, passou a ser 

um dos temas significativos inerentes a Cultura de Paz (ROSENBERG, 2005; UNESCO, 

2017). Compreender por que meios o discurso dominante constrói as representações e as 

identidades dos indivíduos, de fato, é um desafio (MOREIRA; BRANCO, 2016). Por outro 

lado, a relação entre a Cultura de Paz e o multiculturalismo demandou um posicionamento 
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inovador relacionado ao estudo do tema, rejeitando posturas clássicas e adotando pontos de 

vista até então ignorados (AZGIN, 2018). Essa concepção de multiculturalismo envolve a 

representatividade das raças, das classes e dos gêneros como resultado de lutas sociais que 

transformaram as relações dentro da sociedade (ROSENBERG, 2005; AZGIN, 2018). 

O autor reforça, a partir de uma análise do contexto brasileiro, que as manifestações de 

paz se iniciam quando existem amortecedores sociais que minimizem as diferenças e as 

injustiças, quando as políticas públicas proporcionam oportunidades de emprego e renda e 

oferecem seguridade social e proteção aos indivíduos, quando a diversidade, bem como a 

democracia são respeitadas promovendo e criando condições plenas de cidadania.  A busca 

por uma sociedade mais ética e equitativa deve estar na agenda comum a toda coletividade, 

principalmente no que se refere a ações políticas e governamentais (BIASOLI, 2018). 

A história é regida pela violência e as pessoas passaram a acreditar no poder dela, o 

que se tornou cultural. Sendo assim, é necessário encontrar uma forma de educar para a paz, 

por meio da transformação da consciência individual e coletiva. A mesma espécie que criou a 

cultura de guerra pode inventar a Cultura de Paz (ADAMS, 2010; MARTÍN; EXTREMERA; 

MARTÍN, 2018). 

Mesmo a sensibilização universal dos direitos humanos estando cada vez mais 

presente em países democráticos, esses direitos continuam sendo violados. O trabalho de 

conscientização e sensibilização pela Cultura de Paz passa essencialmente pela educação em 

diversos âmbitos, mas sobretudo por meio da escola e da academia (SILVA; HORKHEIMER, 

2015; ESCOBAR; FRANCISCO; POZO, 2019).  

Nesse sentido, profissionais, usuários, gestores e academia precisam estar engajados 

no enfrentamento e prevenção da violência no trabalho. Ações devem ser pensadas de modo 

coletivo e estratégico (CORREIA; SANTOS, 2018). 

O problema deve ser abordado de modo interdisciplinar, com a finalidade de construir 

uma sociedade pacífica. O intercâmbio cultural e educacional deve ocorrer por meio do 

diálogo (ROSENBERG, 2006). O foco da promoção da Cultura de Paz deve ser baseado em 

três esforços: 1) promover uma consciência comum do sentido universal da história a fim de 

evitar a repetição das tragédias; 2) promover a compreensão de que a Terra é o nosso lar 

comum onde ninguém deve ser excluído com base na diferença; 3) promover a orientação 

humana da política e da economia, cultivando a sabedoria necessária para alcançar um futuro 

sustentável (IKEDA, 2019). 

Candau (2016, p. 808) ressalta, ainda, que: 
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Partimos do ponto de vista de que a relação entre questões sobre justiça, superação 

das desigualdades e democratização de oportunidades e aquelas que dizem respeito 

ao reconhecimento de diferentes grupos socioculturais se faz cada vez mais estreita. 

Já a segunda afirmação tem a ver com a relação entre multiculturalismo e 

interculturalidade. Assumimos a posição que propõe um multiculturalismo aberto e 

interativo, que acentua a interculturalidade por considerá-la a mais adequada para a 

construção de sociedades democráticas, que articulem políticas de igualdade com 

políticas de identidade. 

 

Diversos debates apontam para a construção de uma cidadania planetária que garanta a 

justiça, liberdade, tolerância, igualdade, paz e não violência nas sociedades. Esses conceitos 

perderam suas raízes intelectuais e, se não forem, de fato, refletidos para serem colocados em 

prática, tudo isso se tornará uma forma de materialidade e cegueira, que é simplesmente aceita 

e mecanizada e não intelectualmente aprendida e pensada (SILVA; HORKHEIMER, 2015). 

A Cultura de Paz somente poderá ser efetivada quando houver mudanças na 

desconstrução e reconstrução de condutas e valores, tendo como base o deslocamento ético 

em relação ao outro (CASSEB, 2015; ESCOBAR; FRANCISCO; POZO, 2019). 

 

Ora, como indica o termo cultura na expressão Cultura de Paz envolve a mudança de 

mentalidades e a construção de valores envolvendo a não-violência, a 

responsabilidade ética, a compaixão, a solidariedade, a paz entre os seres viventes, o 

desapego, o respeito à vida em todas as suas manifestações, a honestidade, a 

construção de uma fé que dialoga antes que exclui, a dignidade e, finalmente o 

respeito ao espaço público e à cidadania (MENDONÇA, 2008, p. 5).   

 

Diante disso, todos os envolvidos saem vitoriosos, predominando a pacificação 

social, solidificada pela cooperação. Para que a cooperação exista, é necessário que o outro 

seja reconhecido, ouvido e interpretado, não sendo necessário concordar com o ponto de 

vista diferente, mas, sim, reconhecer que ele existe e deste modo evitar conflitos 

(ALCÂNTARA, 2018). 

Se produzir saúde é também cuidar de nossas relações, começamos, assim, por tecer 

uma rede viva que sustenta as ações coletivas, substituindo os esforços individuais 

que se mostram pouco eficazes. As situações vividas referem-se às formas como nos 

relacionamos nos serviços de saúde. Logo, a forma como nos relacionamos e nos 

organizamos para conviver é de fundamental importância ao se pensar a saúde 

(BRASIL, 2013, p. 11). 

Os desafios do mundo dinâmico e contemporâneo e a complexidade do ser humano 

exigem formas eficazes de enfrentamento da violência no trabalho, bem como o estímulo à 

promoção de uma Cultura de Paz (ROSENBERG, 2005). Algumas ações do cotidiano, além 

de fomentar a Cultura de Paz, previnem e amenizam a ocorrência de novos episódios de 

violência nos serviços de saúde. Como exemplo disso, tem-se o exercício da empatia, a 
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comunicação efetiva, assertiva, objetiva e acessível aos usuários, familiares e acompanhantes 

e os esclarecimentos relacionados à estrutura, à dinâmica e ao fluxo dos serviços 

(ROSENBERG, 2006; SILVEIRA et al., 2016).  

As ações intersetoriais e multidisciplinares sensibilizam e envolvem os atores sociais a 

promoverem estratégias individuais e coletivas de enfrentamento, consequentemente 

promovendo a cultura de paz nos serviços de saúde (MINAYO et al., 2018).  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Este capítulo apresentará as etapas e fase de desenvolvimentos da pesquisa e 

intervenção, detalhando o tipo e abordagem do estudo, cenários, participantes, coleta dos 

dados, análise dos achados, validação e avaliação e considerações éticas. 

Ressalta-se, que esse desenho foi aninhado à macropesquisa intitulada como “Violência 

no processo de trabalho da enfermagem na Atenção Primária à Saúde”, desenvolvida em 

parceria do GESTRA da UDESC. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Baseada na complexidade do tema proposto, a metodologia escolhida para delinear e 

compreender as interfaces desta temática exigiu que fossem consideradas dimensões 

quantitativas e qualitativas, ou seja, diferentes fontes de dados, que ampliaram as evidências e 

auxiliaram na proposição de intervenção. Esta combinação proporcionou maior entendimento 

sobre os problemas de pesquisa e contribuiu para a produção de resultados que se 

complementam mutuamente, bem como permite ações interventivas (CRESWEL; CLARK, 

2013). 

Os dados quantitativos (QUAN) por meio de números e indicadores, podem apontar 

informações rápidas, seguras e pertinentes, obtendo evidências de associações entre variáveis 

e verificando os resultados por meio de objetivos previamente definidos. Já a abordagem 

qualitativa (QUAL), fornece informações subjetivas e reconhece múltiplas perspectivas a 

serem consideradas, direcionando para diferentes concepções sobre determinada temática e 

proporcionando melhor entendimento do fenômeno (CRESWEL; CLARK, 2013).  

Deste modo, optou-se pelo desenvolvimento de um estudo de método misto 

multifásico e interventivo (CRESWEL; CLARK, 2013). Assim, detalha-se que o estudo foi 

subdivido em três fases: 1) Etapa QUANT, fase 1: análise dos achados sobre o assédio moral 

disponíveis no banco de dados, coletados por meio de uma Survey; 2) Etapa QUALI, fase 2: 

análise dos dados qualitativos, também disponíveis no banco de dados, coletados mediante  

entrevistas semiestruturadas, que somados/confrontados com os dados da etapa QUANTI, 

forneceram subsídio e proporcionaram um diagnóstico situacional para a última etapa; 3) 

Etapa QUALI, fase 3 interventiva: desenvolveu-se a Campanha de prevenção e enfrentamento 

do assédio moral nos serviços de saúde, considerada uma tecnologia social.  Esta é 
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conceituada pela CAPES (2019, pg. 36) como um método, processo ou produto 

transformador, desenvolvido na interação com a população e apropriado por ela, que 

representa solução para inclusão social e melhoria das condições de vida, a qual deve ser 

desenvolvida de modo simples, com baixo custo e de fácil aplicabilidade e replicabilidade. 

 

4. 1 CENÁRIO DO ESTUDO MISTO 

 

Como critério de seleção dos cenários, tencionou-se inserir os serviços de APS dos 

municípios que compõem as regiões Oeste e Extremo oeste do estado de Santa Catarina, 

potencialmente de alcance do MPEAPS, contexto de trabalho do pesquisador, e o Hospital 

público de referência desses municípios. Assim, o cenário foi constituído por um Hospital e a 

Atenção Primária à Saúde de 23 municípios da região oeste e extremo oeste de Santa 

Catarina, no Sul do Brasil, configurando-se um estudo multifásico, conduzido por meio de um 

único protocolo (BRASIL, 2012). 

 O Hospital fica localizado na região Oeste de Santa Catarina, instituição pública, 

administrada atualmente pela Associação Hospitalar Leonir Vargas Ferreira, disponibilizando 

aproximadamente 293 leitos, sendo referência para 92 municípios da região Oeste de Santa 

Catarina, Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul e Sudoeste do Paraná. O hospital atende 

aproximadamente 1,3 milhões de pessoas e emprega aproximadamente 1032 funcionários. É 

considerado, ainda, o principal cenário de interação entre ensino e serviço, por meio das 

residências médicas e multiprofissionais, e uma instituição fundamental no processo de 

formação de acadêmicos das áreas da saúde de universidades do município, entre elas a 

UDESC. 

Os cenários da APS foram as equipes de Saúde da Família (eSF) dos municípios de: 

Águas de Chapecó, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Chapecó, Cunha Porã, Cunhataí, Iraceminha, 

Flor do Sertão, Maravilha, Modelo, Mondai, Palmitos, Pinhalzinho, Riqueza, Romelândia, 

Saltinho, São Carlos, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, Saudades, 

Serra Alta, Sul Brasil e Tigrinhos. 

 

 

4.2 ETAPA QUANT, FASE 1: participantes, amostra, instrumentos e processo de análise 

 

O contexto escolhido possui aproximadamente 1.993 trabalhadores de saúde elegíveis 

para o estudo na APS e 553 trabalhadores do hospital de referência para os municípios. A 

população disponível para a Fase 1 do estudo é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Distribuição dos profissionais da ESF dos municípios participantes do estudo e 

população total do município. (2019). 

 
MUNICÍPIO/CATEGOR

IA PROFISSIONAL 

ENF TE AE M

E 

CD TSB AS

B 

ACS Total População 

IBGE 2010 

Águas de Chapecó 3 4 1 3 2 0 3 16 32 6.610 

Bom Jesus Oeste 2 2 0 1 2 2 1 5 15 2.132 

Caibi 3 3 0 3 2 0 2 19 32 6.219 

Chapecó 79 18 163 70 56 - 45 381 812 183.530 

Cunha Porã 4 10 0 5 2 0 2 25 48 10.613 

Cunhataí 1 2 0 1 1 0 1 8 14 1.882 

Iraceminha 2 4 0 2 2 0 2 15 27 4.253 

Flor do Sertão 2 3 0 2 1 1 0 6 15 1.588 

Maravilha 8 13 0 9 10 3 2 52 97 22.101 

Modelo 2 1 1 2 4 0 1 10 21 4.045 

Mondaí 5 5 1 5 4 0 4 27 51 10.231 

Palmitos 5 4 1 5 3 0 4 33 55 16.020 

Pinhalzinho 14 19 4 10 7 2 5 48 109 16.332 

Riqueza 3 2 1 2 2 1 1 15 27 4.838 

Romelândia 3 5 1 2 3 0 2 15 31 5.551 

Saltinho 1 2 0 2 2 0 1 12 20 3.961 

São Carlos 4 6 0 4 3 0 4 23 44 10.291 

SMBV 1 1 0 1 1 0 1 5 10 1.904 

STP 1 4 0 2 1 1 0 8 17 2.896 

Saudades 5 6 0 4 2 0 2 26 45 9.016 

Serra Alta 1 0 1 1 1 0 0 9 13 3.285 

Sul Brasil 2 1 0 2 2 0 1 8 16 2.766 

Tigrinhos 2 2 0 1 1 0 1 7 14 1.757 

           

TOTAL 152 117 174 139 114 10 85 774 1565 331.821 

           

Fonte: Violência no processo de trabalho da enfermagem na Atenção Primária à Saúde 2020. 
*Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Auxiliar de Enfermagem (AE), Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), 

Cirurgião Dentista (CD), Enfermeiro (ENF), Médico (ME), São Miguel da Boa Vista (SMBV), Santa Terezinha 

do Progresso (STP), Técnico de Enfermagem (tE), Técnico em Saúde Bucal (TSB). 

  

Os participantes da pesquisa foram trabalhadores atuantes nos serviços de saúde da 

APS e ATS, sendo incluídos nos dois cenários: Enfermeiros (ENF), Técnicos de Enfermagem 

(tE) e Auxiliares de Enfermagem (AE). Na APS incluiu-se ainda: Médicos (ME), Cirurgiões 
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Dentistas (CD), Auxiliares/Técnicos em Saúde Bucal (ASB) e Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS), por comporem as equipes básicas de saúde previstas na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) e compondo as diretrizes para a organização da APS, no âmbito do 

SUS (BRASIL, 2017). Utilizaram-se como critérios de inclusão: ser trabalhador de saúde dos 

serviços pesquisados e estar atuando há, no mínimo, 12 meses no cenário. Foram excluídos do 

estudo os trabalhadores afastados, por qualquer motivo, no período da coleta de dados. 

Para definição dos participantes, foi considerando 95% de confiança e erro amostral de 

5%. Sendo assim, a amostra foi composta por 198 profissionais atuantes na ATS e 449 

profissionais na APS, totalizando 647 sujeitos. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos participantes do estudo (QUANT). 
 ENF TE AE ME CD TSB ASB ACS Total 

APS Oeste e 

extremo-oeste 

84 45 117 25 20 5 16 137 449 

Hospital (ATS) 51 141 6 - - - -  198 

Nº Total de 

Participantes 

135 186 123 25 20 5 16 137 647 

          

Fonte: Banco de dados Pesquisa “Violência no processo de trabalho da enfermagem na Atenção Primária à 

Saúde”, 2020. 

 

A coleta de informações foi realizada a partir de um banco de dados de uma 

macropesquisa realizada pelo GESTRA. Os dados na ATS foram coletados no ano de 2016 e 

2017. Já os dados da APS no ano de 2018 e 2019, por intermédio do questionário proposto 

pela OMS e OIT (DI MARTINO, 2003), intitulado como Survey Questionnaire Workplace 

Violence in the Health Sector (ANEXO A). Esse questionário possui 29 perguntas, aborda 

dados gerais, dados sociodemográficos, dados laborais, ocorrência da violência física e 

psicológica no ambiente laboral, incluindo agressão verbal, assédio moral, assédio sexual e 

discriminação racial, ocorrida nos últimos 12 meses. Contemplando ainda, características da 

agressão, do perpetrador e da vítima. O questionário foi respondido pessoalmente, bem como 

por intermédio do aplicativo do Google Forms (Formulários - tecnologia da web que auxilia 

na criação de questionários e de pesquisas personalizadas).  

No banco de dados da macropesquisa, foram selecionadas variáveis relacionadas ao 

assédio moral nos serviços de saúde, sendo elas: a) Dados Sociolaborais do Trabalhador; e b) 

IAM – Intimidação e Assédio Moral, contendo os seguintes questionamentos disponíveis na 

íntegra no anexo A (IAM1 - Nos últimos 12 meses, você foi intimidado, humilhado, 

desqualificado ou desmoralizado de forma persistente em seu local de trabalho?/ IAM2 - 
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Quantas vezes foi intimidado, humilhado, desqualificado ou desmoralizado de forma 

persistente em seu local de trabalho? / IAM3 - Você Considera uma situação típica em seu 

local de trabalho? / IAM4 - Considerando a última vez que você foi intimidado/agredido 

moralmente, quem agrediu? / IAM5 - Onde ocorreu o incidente? / IAM6 - Como você reagiu 

ao ocorrido / IAM7 - Indique os problemas que você vivenciou em detrimento da 

intimidação/assédio moral? / IAM 7.1 - Ter memórias, pensamentos ou imagens da agressão 

repetidas e perturbadoras? / IAM 7.2 - Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou evitar 

sentimentos relacionados à mesma? / IAM 7.3 - Permanecer “super-alerta”, vigilante, de 

sobreaviso ou constantemente tenso (a)? / IAM 7.4 - Ter sentimento de que suas atividades 

passaram a ser mais penosas? / IAM8 - Você acha que o incidente poderia ter sido evitado? / 

IAM9 - Foi tomada alguma providência diante do evento? / IAM10 - Quais foram as 

consequências para o agressor? / IAM11 - Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda? / 

IAM12 - Avalie o grau de satisfação em relação a forma como o incidente foi tratado / IAM13 

- Se você não relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não o fez? 

(ANEXO A). 

Os dados foram tabulados com o auxílio do Microsoft Windows Excel e analisados 

utilizando-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. As 

variáveis quantitativas (contínuas e escaleres) foram apresentadas por intermédio de medidas 

de tendência central e dispersão, ou seja, média, desvio padrão (DP) e mediana. Realizou-se, 

ainda, o teste de normalidade que delibera a distribuição dos dados. Por meio dos resultados 

das escalas e criação de grupos, as associações foram verificadas utilizando o teste do qui-

quadrado. Diante das análises, foram consideradas significativas as associações com resultado 

de p<0,05.  

 

4.3 ETAPA QUALI, FASE 2: participantes, instrumentos de coleta e análise dos dados 

 

Os participantes da QUALI foram selecionados por conveniência, ou seja, trabalhadores 

que foram expostos à violência (identificados diante dos resultados da primeira etapa) e que 

possuíam motivação e disponibilidade para descrever detalhadamente sobre a experiência 

vivenciada. Nesse momento do estudo, o total de participantes foi definido por saturação de 

informações (MINAYO, 2007), totalizando 25 participantes, os quais responderam a uma 

entrevista semiestruturado (APÊNDICE A), organizada de acordo com as respostas obtidas 
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anteriormente na etapa quantitativa, buscando-se aprofundar a compreensão do fenômeno e 

mapear possíveis intervenções de interesse dos trabalhadores. 

Outro ponto favorável na coleta de dados qualitativos é que as informações obtidas 

dão voz aos trabalhadores e possibilitam maior aproximação e entendimento diante da 

singularidade repercutida pelo assédio moral.  

Nesta fase o profissional foi acessado em seu ambiente de trabalho, em uma sala 

reservada, com o intuito de que sua privacidade fosse mantida. As respostas das entrevistas 

foram gravadas em áudio, com o objetivo de apreender de modo completo todas as 

informações. 

O conteúdo oriundo das falas, por meio das entrevistas semiestruturadas, foi transcrito 

e submetido à Análise Temática (BARDIN, 2011). Para a operacionalização desta técnica, foi 

necessário primeiramente realizar a pré-análise, por meio da leitura flutuante do material, 

contato direito e intenso com as informações, com o objetivo de memorizar o conteúdo das 

falas. Para a fase de exploração do material, as unidades temáticas foram selecionadas com o 

intuito de alcançar a centralidade de compreensão do texto. Deste modo, as categorias foram 

identificadas, e as falas organizadas. Por último, foi realizado o tratamento dos resultados e 

suas interpretações, inter-relacionando categorias encontradas nos dados QUANT e QUALI 

(BARDIN, 2011), analisados com base na revisão narrativa da literatura. 

 

4.4 ETAPA QUALI, FASE 3 INTERVENTIVA:  desenvolvimento de uma campanha de 

prevenção e enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde  

 

Diante dos achados dos estudos, juntamente com o grupo GESTRA, alinhando-se à 

macro pesquisa, foi desenvolvida a fase 3 do estudo, a qual compreendeu a campanha de 

alcance regional, referente à prevenção, redução e enfrentamento do assédio moral no 

trabalho, contendo resultados da mensuração da violência no cenário estudado, já citado 

anteriormente.  

 

4.4.1 Público-alvo 

O Público-alvo da campanha foram os profissionais atuantes nos serviços de ATS e 

APS, do cenário estudado, bem como, gestores, docentes, acadêmicos e usuários dos serviços 

de saúde.  
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4.4.2 Desenvolvimento da Campanha 

Campanhas podem ser vinculadas a diferentes meios de comunicação, como anúncios, 

comerciais de TV, outdoors, spots de rádio, mensagens para a web, placas de rua, entre 

outros. Mais do que informar, elas possuem o objetivo de sensibilizar e persuadir os 

consumidores relativamente a determinados produtos, serviços, marcas ou ideias (TOALDO; 

MACHADO, 2013).  

Além de educacional, a campanha desenvolvida pode ser considerada uma tecnologia 

social, que possui como objetivo transformar a realidade dos serviços de saúde, 

proporcionando informação, empoderamento, reflexão e sensibilização a respeito do tema, 

sendo considerada ainda, um espaço promotor de debate, interação, diálogo e inovação, que 

proporciona o exercício da cidadania, previne a violência e promove a cultura de paz. 

A proposta incluiu diferentes formas de comunicação e sensibilização dos 

trabalhadores e usuários dos serviços de saúde, incluindo: web palestras, produção de podcast, 

banner, cartazes, vídeos, live, fluxogramas de enfrentamento, guias e materiais instrucionais. 

A comunicação é considerada uma necessidade humana básica, por meio dela, o 

indivíduo expressa a sua existência, transmite e recebe informações (PENTEADO, 1986). 

Alguns exemplos de comunicação são a verbal, não verbal, escrita e por intermédio do 

marketing (RAMOS, 2016). Por meio da evolução da comunicação, o uso das mídias digitais 

se tornou uma realidade cada vez mais presente no cotidiano das pessoas (RAMOS, 2016; 

ARAUJO, 2018). 

O conceito de mídia está relacionado aos meios de comunicação pelos quais a 

informação pode ser transmitida (BANDEIRA, 2009). A influência e a qualidade de absorção 

dessas informações que contém a mídia, estão diretamente relacionadas às formas com que 

ela é organizada (ARAUJO, 2018). 

Com a popularização destas ferramentas, bem como o seu efetivo uso, as mídias são 

uma realidade no processo de comunicação, formação e educação, sendo elementos essenciais 

para a produção de uma tecnologia social, e deste modo, proporcionando que os diversos 

agentes, se instrumentalizem e transformem a sua realidade (RAMOS, 2016) 

Para desenvolver uma campanha, seguiu-se os três passos de desenvolvimento da 

estratégia de mensagem (KOTLER; SHALOWITZ; STEVENS, 2010, p. 421) 

1. Criação e avaliação da mensagem  

2. Desenvolvimento criativo e execução 

3. Revisão da responsabilidade Social  
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Na sequência considerou-se para o desenvolvimento de uma comunicação eficaz oito 

etapas, segundo referencial de Kotler, Shalowitz, Stevens (2010). A Figura abaixo, ilustra a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da Campanha. 

 

Figura 1 – Metodologia para o desenvolvimento da Campanha 

 
Fonte: banco de dados das Autoras. 

 

 

1º Identificar o Público-alvo – Profissionais de Saúde atuantes na APS e ATS bem como, 

gestores, docentes, acadêmicos e usuários dos serviços de saúde.  

2º Determinar os objetivos – Prevenção e enfrentamento do assédio moral nos serviços de 

saúde e fomento da cultura de paz; 

3º Planejar as comunicações: as comunicações e mídias foram planejadas com o intuito de 

atingir o maior número de pessoas, incluindo os participantes da pesquisa, além dos demais 

profissionais de saúde da APS das Regiões Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina, por 

meios físicos e eletrônicos. Assim desenvolveu-se cronologicamente diferentes 

comunicações/mídias. 
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o A web palestra intitulada como: “Violência no Trabalho da APS”, foi considerada o 

start da campanha, incluindo conteúdos alusivos à prevenção e enfrentamento da 

violência, bem como, cultura de paz nos serviços de saúde.  

o O cartaz foi pensado diretamente aos profissionais de saúde, contendo elementos 

fundamentais no enfrentamento individual, coletivo e organizacional da violência no 

contexto de trabalho.  

o Foram desenvolvidos dois folders, o primeiro direcionado aos profissionais de saúde 

contendo informações relacionadas aos conceitos, incidência e consequências da 

violência. O segundo, direcionado aos usuários/familiares, incluindo conceitos claros e 

simplificados de violência, formas de enfrentamento e cultura de paz.  

o Foram desenvolvidos cinco vídeos, intitulados como “Campanha de prevenção e 

Enfrentamento da violência contra os profissionais nos serviços de saúde”, instruindo 

os profissionais quanto aos materiais desenvolvidos, bem como, direcionando-os a 

página oficial da campanha. Seguidos dos vídeos intitulados como: “Violência: 

conceitos e tipos”, “Enfrentamento da violência e Cultura de Paz”, “Assédio Moral” e 

“Enfrentamento do Assédio Moral”. Todos os vídeos foram desenvolvidos em um 

programa gratuito denominado “Powtoon”. Os personagens foram representados por 

meio de avatares. A escolha por animações digitais proporcionou o aperfeiçoamento 

estético e atrativo, além de demandar menor tempo e custo de produção (GALINDO 

NETO, et al., 2019).  

o Os podcast intitulados como: “A Violência Contra Os Profissionais nos Serviços de 

Saúde”, “Violência nos Serviços de Saúde em Dados”, “Assédio Moral Não é Legal!”, 

“Como Prevenir e Enfrentar a Violência nos Serviços de Saúde” e “Enfrentamento da 

Violência nos Serviços de Saúde”, foram gravados por meio de uma parceria 

institucional com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).  

o A live, intitulada como: “Vamos conversar sobre o assédio moral nos serviços de 

saúde” foi mais uma das estratégias da campanha em proporcionar novas informações 

e aproximar os materiais desenvolvidos ao público-alvo. Uma referência nacional e 

outra internacional da temática, foram convidadas para explanar sobre o assunto. 

o  Foi desenvolvido ainda, fluxogramas de ação e enfrentamento diante de situações de 

assédio moral nos serviços de saúde, bem como, um guia complementar do mesmo. 

 

Todos os materiais foram desenvolvidos por meio de um roteiro prévio, incluindo pré- 

produção (planejamento do conteúdo e formas de desenvolvê-lo) produção e pós-produção 

https://youtu.be/oLeUTmN6FHA
https://youtu.be/oLeUTmN6FHA
https://youtu.be/8YHNzOewpu4
https://youtu.be/S12kgwNFx50
https://youtu.be/mNvIbZ0mOH8
https://youtu.be/QFYBouevcuA
https://youtu.be/QFYBouevcuA
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(validação e avaliação pelo público-alvo) (KINDEM; MUSBURGER, 2005), e estruturado 

pelos achados da pesquisa, incluindo elementos centrais como: conceitos da violência, perfil 

dos perpetradores, formas de prevenção e enfrentamento e meios que provoquem a reflexão e 

sensibilização acerca da Cultura de Paz, sendo considerada essa a responsabilidade social da 

mensagem. 

 

4º Selecionar os canais de comunicações: Para a divulgação das mídias audiovisuais, foram 

utilizadas as páginas pessoais dos autores no Instagram e facebook, bem como, o canal oficial 

da UDESC OESTE no Youtube e na página oficial da instituição.  

 

5º Determinar o orçamento:  O projeto foi financiado pela FAPESC, incluindo o pagamento 

de despesas com gráficas, impressos e assessoria estatística. 

 

6º Escolher o mix de mídias: As mídias digitais selecionadas foram: podcast, web palestra, 

banner, flyer, live, vídeos para TV em salas de espera, vídeos para redes sociais direcionados 

para profissionais atuantes nos serviços de saúde, usuários e gestores, fluxogramas de ação e 

guia complementar. Considerou-se como as mídias de interesses as gratuitas e rápido acesso, 

com divulgação pelo período médio de uma semana cada recurso e oferta por tempo 

indeterminado nos canais. Os podcast foram divulgados por meio de uma parceria 

institucional com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), alcançando toda região 

Oeste de Santa Catarina. Os banners e flyer foram enviados para todos os 23 municípios 

participantes da pesquisa, sendo distribuídos nas APS e ATS. O banner foi enviado de modo 

digital e físico e sugeriu-se que o mesmo ficasse exposto por tempo indeterminado nas salas 

de reuniões das equipes. Em parceria com a Secretaria Regional de Saúde e em contato com 

os respectivos gestores de cada município, os vídeos foram enviados para que sejam 

transmitidos nas salas de espera.  

Todo o material também está disponibilizado na página oficial da web: 

https://www.udesc.br/ceo/contraviolencianasaude. Ainda, a campanha foi divulgada em 

diversas mesas-redondas, congressos e seminários nacionais e internacionais. Ampliando o 

debate e discussão acerca da temática.  

 

7º e 8º Mensurar os resultados e Gerenciar o processo integrado de comunicação e 

marketing, respectivamente: para Avaliação da eficácia da Publicidade não se deve medir 

apenas o efeito da comunicação do anúncio e o seu possível efeito sobre a consciência, 

https://www.udesc.br/ceo/contraviolencianasaude
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conhecimento e preferência do público-alvo, mas também a maneira como a propaganda o 

afeta. Existem três métodos principais de pré-testes de publicidade: Feedback do consumidor, 

teste de portfólio (realização de testes que avaliam o nível de lembranças e memórias das 

propagandas e os testes de laboratório (avaliam reações fisiológicas dos participantes frente a 

apresentação de anúncios) (KOTLER; SHALOWITZ; STEVENS, 2010). Para essa 

Campanha foi utilizado o Feedback dos profissionais coordenadores das equipes de ESF e 

cenário hospitalar, por meio de uma pesquisa rápida via aplicativo do WhatsApp. Ainda, os 

conteúdos da campanha foram validados por juízes-especialistas e pelo público-alvo, além 

disso, as métricas relacionadas aos acessos foram quantificadas.  

A Campanha iniciou em dezembro de 2019, por intermédio da web palestra, foi 

lançada oficialmente em maio de 2020 na 81ª Semana Brasileira de Enfermagem e 16º 

Semana de Enfermagem da UDESC, por meio da página oficial 

https://www.udesc.br/ceo/contraviolencianasaude e seus materiais continuaram sendo 

desenvolvidos até abril de 2021. Os vídeos foram publicizados e divulgados semanalmente 

nas redes sociais dos autores. 

  

4.4.3 Validação da campanha 

 

Os materiais educativos são ferramentas facilitadoras do processo de ensino-

aprendizagem, representando um veículo da socialização do conhecimento (LEITE, 2018). 

Por intermédio da validação de uma Tecnologia Educativa (TE) com a participação de 

especialistas, esses instrumentos são melhorados e otimizados (TEIXEIRA, 2020), evitando 

ainda resultados imprecisos ou medidas tendenciosas (LEITE, 2018). A validação destes 

materiais por peritos, objetiva aperfeiçoá-los e torná-los mais confiáveis e seguros 

(MOREIRA et al., 2014), proporcionando rigor tecnológico e legitimando-os (SIQUEIRA, et 

al., 2020). 

O processo de validação dos materiais educativos que compõe a campanha de 

prevenção e enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde, ocorreu mediante seis 

etapas, apresentados a seguir: 
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Quadro 1 – Roteiro para validação de Tecnologias Educacionais (TE). (2021) 

 

1º Passo: Produção da TE Desenvolvimento dos materiais educativos e informativos por 

intermédio dos resultados obtidos na coleta de dados quantitativos e 

qualitativos. 

2º Passo: Elaboração e 

encaminhamento ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) 

Pesquisa aprovada pelo parecer do Macroprojeto (Pareceres de nº 

713.728/2014; nº 2.835.706 2018; nº 3.414.195 2019). 

3º Passo: Seleção dos Juízes e 

aplicação do Instrumento I – via 

formulário google forms 

Seleção de juízes com expertise na área temática de saúde pública, 

gestão em saúde, saúde do trabalhador, assédio moral, tecnologias 

educacionais, podendo conter juízes das áreas de design gráfico, 

publicidade e propaganda e comunicação social. Totalizando ao menos 

13 Juízes-especialistas. 

4º Passo: Seleção do Público-alvo e 

aplicação do Instrumento II – nos 

locais 

Profissionais/trabalhadores participante da etapa quantitativa ou 

qualitativa do estudo. Totalizando pelo menos 13 participantes.  

5º Passo: Análise e discussão As respostas obtidas após a validação dos juízes e do público-alvo 

serão analisadas e acatadas as sugestões consideradas pertinentes. 

6º Passo: Produção da versão final da 

TE 

Todos os itens que não alcançarem Índice de Concordância - IC de no 

mínimo 0,70% serão corrigidos e modificados. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, adaptado de Teixeira e Mota (2011). 

 

Segundo Teixeira, et al. (2020), os juízes responsáveis pela validação, devem seguir 

uma concordância mínima de 70%. Primeiramente, construiu-se um Instrumento de Validação 

de Conteúdo (IVC). Esta ferramenta proporciona a concordância entre os juízes. Recomenda-

se um IVC de no mínimo 70% (0,70) ou 80% (0,80). Este índice é calculado por intermédio 

do somatório de concordância dos itens marcados como “1” e “2”, dividido pelo total de 

respostas. Utilizamos a seguinte fórmula para o cálculo do IVC: 

 

IVC =             Número de Respostas 1 e 2  

               __________________________________ 

                      Número total de Respostas 

 

Para a amostragem dos juízes foi adotada a metodologia não probabilística intencional, 

técnica de snowball (bola de neve) (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015). Os juízes 

foram contatados por meio do correio eletrônico, bem como aplicativo do WhatsApp. Após o 

aceite, o questionário contendo o link de acesso às tecnologias educacionais, foi enviado via 

formulário do google forms, contendo uma breve introdução da pesquisa, instruções, as 

tecnologias educacionais a serem validadas e três blocos de questões, sendo eles: objetivos; 

estrutura e apresentação; e relevância. Cada um dos blocos, contendo inúmeras perguntas e 

quatro níveis de resposta: 1 = Totalmente adequado, 2 = Adequado, 3 = Parcialmente 

adequado e 4 = Inadequado. 
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Após a coleta, os dados foram inseridos em uma planilha no Microsoft Excel®, versão 

2016. A análise foi realizada por pontuação da escala Likert e análise das sugestões dos juízes. 

Foram selecionados juízes especialistas na área temática de saúde pública, gestão em 

saúde, saúde do trabalhador e tecnologias educacionais. Totalizando, 15 juízes selecionados e 

que responderam ao instrumento. Para a seleção dos juízes, respeitou-se pelo menos dois, dos 

seguintes critérios, considerado como critério de exclusão, o preenchimento incompleto do 

instrumento: experiência clínico-assistencial com o público-alvo há pelo menos 2 anos; 

publicações em revistas e/ou eventos sobre o tema (violência nos serviços de saúde); 

participação em grupo de pesquisa da área ou temática (saúde pública, saúde do trabalhador, 

gestão em saúde); publicações em revistas e/ou eventos sobre construção e validação de TE; 

ser especialista (lato-senso e/ou stricto sensu) na temática de saúde pública, gestão em saúde, 

saúde do trabalhador, enfermagem do trabalho, TE; ser membro de Sociedade Científica na 

área da temática. 

Os instrumentos utilizados na validação de um vídeo (ANEXO B), um folder (ANEXO 

C), um cartaz (ANEXO D) e um podcast (ANEXO E), estão disponíveis. 

A campanha de prevenção e enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde, 

também foi validada pelo público-alvo, sendo estes, os profissionais atuantes dos serviços de 

APS e ATS do cenário estudado. Neste momento, 15 profissionais/trabalhadores, ou 

coordenadores dos serviços de saúde, responderam ao instrumento (ANEXO F). Os critérios 

de inclusão foram: (1) Atuar no serviço de APS ou ATS há pelo menos um ano; e (2) Ter 

participado da etapa quantitativa ou qualitativa da macropesquisa. A campanha foi validada 

pelo público-alvo com Índice de Concordância Semântica (ICS) de 0,97. Além disso, 

realizou-se ainda a avaliação com o público-alvo, por meio do feedback via aplicativo do 

whatsApp e avaliação de comentários e sugestões no instrumento de validação, contendo 

inúmeros incentivos quanto à continuidade de campanhas voltadas à temática, parabenizando 

a iniciativa e sugerindo a implantação de fluxogramas de ação diante do fenômeno, além de 

utilização de códigos QR code nos folders, desenvolvimento de podcast mais curtos, e canais 

de comunicação direta com o público-alvo. Alguns destes feedback’s abaixo estão 

denominados como F1, F2, etc. 

“Parabéns pela iniciativa em falar sobre esse tema que INFELIZMENTE é tão 

presenta na enfermagem” (F1). “Penso que além de sabermos o que caracteriza o assédio, 

também temos que saber a quem recorrer caso isso ocorra” (F2). “Campanha muito bem 

elaborada, ilustrativa e de fácil entendimento” (F3). “Parabéns pela iniciativa e obrigada 

pela oportunidade de diálogo” (F5). 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

A Macropoesquisa respeitou todos os aspectos éticos recomendados 

internacionalmente no que diz respeito à pesquisa com seres humanos, bem como o disposto 

nas Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), 

observando-se que cada etapa foi apreciada pelo Comitê de Ética da UDESC, aprovada 

mediante os pareceres n. 713.728 (ANEXO G); n. 2.835.706 (ANEXO H); n.3.414.195 

(ANEXO I).  

Cabe mencionar que, em todos os cenários, foi solicitada a assinatura, em duas vias, 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, para os participantes das 

entrevistas, a autorização de uso de imagem e som de voz. Uma das vias assinadas 

permaneceu sob posse do trabalhador e a outra com o pesquisador. Foi garantido ao 

participante a informação da possibilidade de participar ou não da pesquisa e o anonimato no 

tratamento das informações obtidas, este garantido por meio da utilização de códigos 

numéricos para sua identificação (E1, E2, E3, ...); foi esclarecido, ainda, que a colaboração 

dos profissionais é voluntária e facultativa, sendo passível de desistência a qualquer momento. 

Foram expostos aos participantes da entrevista os riscos aos quais estão submetidos, 

explicando-se que a sua participação não envolve ônus ou recompensa financeira, mas que irá 

beneficiar e contribuir para a construção do conhecimento relacionado à saúde do trabalhador. 

Os riscos durante a realização do estudo foram considerados médios, caracterizados 

por alguns aspectos desconfortáveis em relação ao tempo a ser dispensado para entrevista ou 

alterações de suas atividades de trabalho. Também poderiam mobilizar alguns sentimentos, 

recordações e lembranças desagradáveis, vivências em situações traumáticas. Os participantes 

foram orientados a informar às pesquisadoras eventual desconforto emocional ou psicológico, 

já que poderiam ser encaminhados para a psicóloga que participou da equipe da pesquisa, mas 

nenhum dos entrevistados apresentou esse relato ou fez essa solicitação. Ainda, os 

participantes foram informados que estavam livres para desistir da pesquisa a qualquer 

momento. Os resultados serão divulgados por meio da produção de artigos e trabalhos em 

eventos científicos nacionais e internacionais.  

Todos os achados foram arquivados pelas pesquisadoras responsáveis pelo estudo, por 

tempo indeterminado, tendo em vista o potencial de acompanhamento das realidades 

pesquisadas e futuras publicações sobre o tema. Somente os responsáveis terão acesso aos 

dados. 
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5 PRODUTOS INTELECTUAIS (BIBLIOGRÁFICOS E TÉCNICOS) DO ESTUDO  

 

Apresenta-se nas secções a seguir, os produtos resultantes do estudo misto, multifásico 

interventivo. O primeiro produto (1) trata do artigo científico intitulado “O assédio moral 

entre trabalhadores brasileiros na atenção primária e hospitalar em saúde1” (APÊNDICE B), 

nele têm-se os principais achados da Fase 1 e que subsidiaram os demais produtos que 

ilustraram e nutriram importantes elementos da Campanha.  

Na sequência, têm-se o segundo produto (2), descrito na forma de artigo científico, 

intitulado “Desenvolvimento de campanha publicitária para a prevenção do assédio moral no 

trabalho em saúde”, apresentando a tecnologia social desenvolvida com achados, ações e os 

impactos realizados pela campanha. 

Em seguida, têm-se o terceiro produto (3), apresentado em capítulo de livro, intitulado 

como: “Fluxogramas de enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde: tecnologias 

educacionais e instrumentos de trabalho”, desenvolvido por uma necessidade observada nos 

desdobramentos da campanha, em prevenir e manejar o fenômeno. Ainda, considera-se como 

produtos (4) e (5), respectivamente os Fluxogramas de Ação e Enfrentamento do Assédio 

Moral nos Serviços de Saúde e o Guia, Assédio Moral no Trabalho, e Agora? Instrumentaliza 

(ação) dos profissionais dos serviços de saúde frente ao fenômeno, como produtos finais do 

TCC. 

No quadro abaixo, apresenta-se a articulação entre os objetivos e os produtos 

resultantes do estudo. 

 

Quadro 2 – Produtos desenvolvidos de acordo com os objetivos da pesquisa. 

Objetivos Produtos Técnicos  Produtos 

Bibliográficos 

Objetivo 

Geral 

Desenvolver uma Campanha como 

uma tecnologia social voltada para a 

prevenção e enfrentamento do assédio 

moral no trabalho dos serviços de 

saúde dos municípios de Santa 

Catarina/Brasil. 

Campanha de prevenção e 

enfrentamento do assédio moral 

nos serviços de saúde. 

Desenvolvimento de mídias, 

vídeos, banner, flyer, podcast, 

live, fluxogramas e Guia. 

(1) Artigo científico 

(2) Artigo científico 

 

1º 

Objetivo 

específico 

Analisar a ocorrência do assédio 

moral entre os participantes, o perfil 

das vítimas, dos perpetradores e as 

medidas de enfretamento, bem como a 

(4) Desenvolvimento de 

fluxogramas de ação (versão 

nacional e internacional. 

Português/inglês) 

 

(1) Artigo científico 

 

 

                                                 
1 Manuscrito produzido em coautoria da Drª Letícia de Lima Trindade, Drª Elisabete Borges, Drª Maiara 

Bordignon, Drª Grasiele F. Busnello, Mestre Kaciane B. Bauermann e Drª Daiane Dal Pai, em avaliação na 

Revista Acta Paulista. 
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associação entre o fenômeno e as 

características sociolaborais dos 

profissionais de saúde do cenário de 

interesse; 

 

(5) Desenvolvimento de guia 

informativo e norteador dos 

fluxogramas. 

2º 

Objetivo 

específico 

Identificar as formas de 

enfrentamento utilizadas e sugeridas 

pelos participantes para prevenção e 

manejo do assédio moral nos serviços 

de saúde. 

 

(4) Desenvolvimento de 

fluxogramas de ação (versão 

nacional e internacional. 

Português/inglês.) 

(5) Desenvolvimento de guia 

informativo e norteador dos 

fluxogramas 

(1) Artigo científico 

 

3º 

Objetivo 

específico 

Produzir tecnologias informativas e 

gerenciais para qualificar a 

Campanha. 

 

Desenvolvimento de mídias, 

vídeos, banner, flyer, podcast, 

live, fluxogramas e guia. 

(2) Artigo científico 

(3) Capitulo de livro 

Fonte: elaborado pelas autoras (2021) 

 

5.1 Desenvolvimento de campanha publicitária para a prevenção do assédio moral no 

trabalho em saúde2 

 

RESUMO 

Este estudo objetivou desenvolver uma Campanha publicitária para prevenção do 

assédio moral no trabalho em saúde. Estudo misto, no qual, na etapa qualitativa desenvolveu-

se a Campanha de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral nos serviços de saúde, 

orientada pelos achados dos dados quantitativos e qualitativos levantados no período de 2016 

a 2019 com 647 profissionais dos serviços de Atenção Primária e Terciária à saúde de 23 

municípios da região Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina - Brasil. A Campanha 

publicitária desenvolveu-se no período de 2019 a 2021 seguindo os seguintes passos: criação 

e avaliação da mensagem; desenvolvimento criativo e execução; revisão da responsabilidade 

social. A campanha foi validada por juízes especialistas e pelo público-alvo. Entre os 

resultados, atendendo aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil 

aplicabilidade/replicabilidade e impacto social, originados da tecnologia social, foram 

realizadas diversas ações e desenvolvimento de materiais instrucionais como: web palestras; 

podcast; banner; flyer; boletim informativo; vídeos para televisor e redes sociais, live, 

website, fluxogramas de ação e guia complementar. Os materiais desenvolvidos foram 

validados por juízes especialistas com Índice de Validação de Conteúdo global de 0,97, e pelo 

público-alvo com Índice de Concordância Semântica global, também de 0,97. A Campanha 

utilizou múltiplos recursos para interagir, dar voz e contribuir com o público-alvo. O estudo 

                                                 
2 Idealizado aos moldes da Revista Saúde em Debate. 
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proporcionou a observação da magnitude e singularidade da temática, identificando lacunas e 

nós críticos existentes. Os achados reforçam a importância de informar, formar, sensibilizar, 

prevenir e intervir frente ao incidente. 

 

Palavras-Chave: Bullying. Violência no Trabalho. Serviços de Saúde. Campanhas de Saúde. 

Tecnologia Social 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Organização Internacional do Trabalho¹ descreve a violência no trabalho como uma 

série de comportamentos e práticas inaceitáveis, que ocorrem de modo repetido ou não, 

ameaçando o trabalhador ou podendo resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou 

econômicos (OMS, 2019). 

Autores indicam que a violência afeta a saúde individual e coletiva dos trabalhadores, 

podendo provocar lesões, traumas físicos, mentais, morte, e deste modo, repercutir na 

qualidade de vida das pessoas e das comunidades (MINAYO, SOUZA, SILVA, 2018). Na 

área da saúde, o fenômeno é um problema significativamente enfrentado pelos profissionais 

(DAL PAI, et al., 2018; JATIC et al., 2019; YANG et al., 2019). A violência no trabalho pode 

ser categorizada em física e psicológica, esta subdividida em agressão verbal, assédio moral, 

assédio sexual e discriminação racial (OMS, 2002). 

Dentre os riscos psicossociais, o assédio moral, também chamado de bullying, tem 

gerado impactos negativos aos profissionais de saúde, suas organizações e aos usuários dos 

serviços (HARTIN; BIRK; LINDSAY, 2018; NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

O assédio moral pode ser conceituado como condutas repetidas, prolongadas e 

sistemáticas de caráter vingativo ou malicioso, objetivando humilhar, desrespeitar ou 

desestabilizar a vítima (EINARSEN, et al., 2011; HAGOPIAN; FREITAS, 2019). 

 Essas ações podem ser ocasionadas pela chefia, colegas de trabalho, trabalhadores, ou 

de modo concomitante entre todos os envolvidos, caracterizando-se como assédio moral 

vertical descendente, horizontal, vertical ascendente e misto, respectivamente (NIELSEN; 

EINARSEN, 2018). 

Tais condutas violam de modo intencional a integridade psíquica e física do indivíduo, 

afetando diretamente e negativamente nas relações de trabalho (BARRETO; HELOANI, 

2015; NIELSEN; HARRIS; EINARSEN, 2020). 
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Na maioria dos casos, a violência de um modo geral, é subnotificada, pouco 

investigada e compreendida (EUROFOUND, 2015; LIU et al., 2019; STURBELLE et al., 

2019). Em relação ao assédio moral, esse processo é ainda mais sútil, invisível e destruidor 

(ELIAS, 2017; NIELSEN; EINARSEN, 2018). Mesmo que superficial, por inúmeras vezes o 

fenômeno anula no indivíduo a possibilidade de identificar imediatamente o abuso, nesse 

momento a vítima passa a fazer autojulgamentos e inicia uma queda em sua autoestima 

(CAMARGO, ALMEIDA, GOULART JÚNIOR, 2018; BORGES et al., 2018). 

Diversas investigações nos serviços de saúde em diferentes países, sugerem que, 

normalmente a prática desse tipo de violência é motivada por fatores individuais, emocionais, 

culturais e organizacionais (TUNA; BIRSEN, 2019; JOHNSON, 2019; MAGNAVITA; 

HEPONIEMI; CHIRICO, 2020). 

A literatura cita como principais causas do fenômeno nos serviços de saúde, o elevado 

ritmo de trabalho e alto risco dos trabalhos prestados, abuso de poder, autoritarismo, 

despreparo do superior ou gestor, precarizações, terceirizações e cargas excessivas de 

trabalho, ausência de recursos humanos, físicos e materiais, além da mudança organizacional 

mal gerenciada de conflitos pessoais/profissionais/organizacionais e políticos (NIELSEN; 

EINARSEN, 2018; YANG, et al., 2019; LAMBERT; FRANCIS; TORI, 2020). 

A tecnologia social, por meio da Campanha publicitária, é uma ferramenta que amplia 

esse debate, podendo ser considerada um processo transformador que proporciona melhorias 

dessas condições. Além de informar, formar, orientar, empoderar e sensibilizar os atores 

sociais envolvidos, ela permite que os profissionais se apropriem de soluções, e repliquem-nas 

em seu contexto de trabalho (CAPES, 2019). 

Considerando-se o quantitativo da força de trabalho proveniente do setor saúde, faz-se 

necessário estudar e intervir sobre o fenômeno da violência, especialmente no âmbito do 

assédio moral em diferentes contextos assistenciais. Diante desta dimensão e a importância da 

cultura de paz, objetivou-se desenvolver uma Campanha publicitária para prevenção e 

enfrentamento do assédio moral no trabalho em saúde.  

 

MÉTODO  

Trata-se de uma proposta ancorada em uma pesquisa de método misto multifásico e 

interventivo, do qual os materiais da Campanha foram subsidiados pelos achados.  

A proposta integra os produtos de uma macropesquisa que vem sendo desenvolvida 

desde 2016, e que investiga a temática da Violência no processo de trabalho em serviços de 

saúde, a qual busca entre outros objetivos, incentivar o desenvolvimento de um modelo de 
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relações que facilite a coexistência pacífica, fomente uma comunicação aberta e bilateral, e 

promova a cultura de paz entre trabalhadores dos serviços de saúde.  

Os dados base para elaboração da Campanha publicitária foram coletados junto a 

profissionais atuantes nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Terciária à 

Saúde (ATS) de 23 municípios das regiões oeste e extremo-oeste de Santa Catarina, no Sul do 

Brasil, sendo eles: Águas de Chapecó, Bom Jesus do Oeste, Caibi, Cunha Porã, Cunhataí, 

Iraceminha, Flor do Sertão, Maravilha, Modelo, Mondai, Palmitos, Pinhalzinho, Riqueza, 

Romelândia, Saltinho, São Carlos, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha do Progresso, 

Saudades, Serra Alta, Sul Brasil, Tigrinhos e Chapecó.  

Nesse contexto, participaram da pesquisa em ambos os cenários, os profissionais 

Enfermeiros (ENF), Técnicos de Enfermagem (tE) e Auxiliares de Enfermagem (AE). Além 

disso, no âmbito da APS, a categoria de Médicos (ME), Cirurgiões Dentistas (CD), 

Auxiliares/Técnicos em Saúde Bucal (ASB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), foi 

incluída. Utilizou-se como critérios de inclusão: ser trabalhador de saúde dos cenários 

pesquisados e atuar há, no mínimo, 12 meses no serviço. Foram excluídos do estudo os 

trabalhadores afastados por qualquer motivo no período da coleta de dados.  

Na APS dos municípios pesquisados atuavam 1.993 trabalhadores de saúde elegíveis 

ao estudo e no hospital 553 trabalhadores. Para definição dos participantes na etapa 

quantitativa, foi considerando 95% de confiança e erro amostral de 5%. Deste modo, a 

amostra foi composta por 449 profissionais atuantes na APS e 198 atuantes na ATS, 

totalizando 647 sujeitos. 

Tabela 3 - Resultados- Distribuição dos participantes do estudo QUANT. 

 

 

Fonte: banco de dados, 2020. 

 

A coleta dos dados da pesquisa ocorreu no período de 2016 a 2019. Na etapa 

quantitativa utilizou-se um questionário sociodemoráfico e a Survey Questionnaire Workplace 

Violence in the Health Sector, proposto pela OMS (DI MARTINO, 2003). Posteriormente, na 

etapa qualitativa, conduziu-se as entrevistas semiestruturadas com 25 profissionais conforme 

saturação dos dados (MINAYO, 2007). Nesta segunda etapa os participantes foram 

 ENF TE AE ME CD TSB ASB ACS Total 

APS Oeste e 

Extremo-oeste 

84 45 117 25 20 5 16 137 449 

Hospital-ATS 51 141 6 - - - -  198 

Nº Total de 

Participantes 

135 186 123 25 20 5 16 137 647 
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selecionados por conveniência, ou seja, trabalhadores que foram expostos à violência 

(identificados diante dos resultados da primeira etapa) e que possuíam motivação e 

disponibilidade para descrever detalhadamente sobre a experiência vivenciada. Ainda, na 

etapa qualitativa, produziu-se a Campanha publicitária.  

Para todas as etapas metodológicas o participante foi acessado em seu ambiente de 

trabalho, em uma sala reservada. O pesquisador foi treinado para a utilização de todos os 

instrumentos de coleta de dados, mediante protocolo de condução do estudo. As entrevistas 

semiestruturadas, foram audiogravadas após consentimento prévio e com duração de 

aproximadamente 25 minutos. 

Para a construção da Campanha publicitária, adotou-se três passos de desenvolvimento 

de estratégia de mensagem (KOTLER; SHALOWITZ; STEVENS, 2010), sendo eles: criação 

e avaliação da mensagem; desenvolvimento criativo e execução; revisão da responsabilidade 

social. Considerou-se ainda, etapas da comunicação eficaz, propostas por Kotler (2010), 

sendo elas: identificação do público alvo (especialmente profissionais de saúde participantes 

do estudo); determinação dos objetivos (sensibilizar os profissionais e trabalhadores de saúde, 

usuários e gestores quanto à magnitude da problemática da violência no trabalho em saúde, 

prevenção e enfrentamento do fenômeno, bem como promoção da cultura de paz); 

planejamento das comunicações (estabelecimento dos recursos de mídia, cronograma de 

atividades, formas de alcance, parcerias e custos da Campanha, definição do período de 

realização para dezembro de 2019 a dezembro de 2020);  seleção dos canais de comunicações 

(canais de ampla e rápida divulgação, baixo custo e acessíveis aos pesquisadores e ao público 

alvo);  determinação do orçamento (os custos com materiais foram detalhados); escolha do 

mix de mídias (definição e utilização de diferentes recursos de mídia e consolidação da 

parceria com Universidades públicas, Telessaúde de Santa Catarina e o Conselho Regional de 

Enfermagem); mensuração dos resultados e gerenciamento do processo integrado de 

comunicação e marketing (avaliação e mapeamento de estratégias de alcance da Campanha, 

com indicadores quantitativos e especialmente, qualitativos, frente ao feedback das equipes 

participantes). 

A campanha foi validada por juízes-especialistas e pelo público-alvo, por meio de um 

Instrumento de Validação de Conteúdo (IVC) (TEIXEIRA; MOTA, 2011). Os juízes foram 

selecionados pela metodologia não probabilística intencional, técnica de snowball (bola de 

neve) (COLUCI; ALEXANDRE; MILANI, 2015), foram contatados por meio do correio 

eletrônico, e após o aceite, o questionário contendo o link de acesso às tecnologias 

educacionais, foi enviado via formulário do google forms. 
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Para todas as etapas respeitaram - se os aspectos éticos recomendados 

internacionalmente, no que diz respeito à pesquisa com seres humanos e os dispostos nas 

Resoluções 466/2012, 510/2016 e 580/2018 do Conselho Nacional de Saúde. A proposta foi 

aprovada em um Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

RESULTADOS  

 

Participaram do estudo 647 trabalhadores da saúde, sendo 69,4% (n=449) da APS e 

30,6% (n=198) da ATS. Em um contexto geral, a amostra foi composta por profissionais e 

trabalhadores de saúde do sexo feminino (90,1%; n=583) com idade média de 39 anos, em 

sua maioria, brancos (86,8%; n=557), casados ou com companheiro (a) (73,8%; n=478) com 

aproximadamente 10 anos na área da saúde e sete anos vinculados à mesma instituição. 

O assédio moral mostrou-se presente no contexto estudado, 22,4% (n=145) dos 

participantes reportou ter sido vítima do fenômeno nos últimos 12 meses. Em 21,3% (n=31) 

dos casos, a chefia foi considerada como principal agressor. Em relação a agressão oriunda 

dos colegas de trabalho, a categoria médica foi responsável por 92,6% (n=38) dos incidentes. 

 A etapa qualitativa corrobora com isso e amplia o panorama da violência, 

evidenciando as chefias/supervisores e a categoria médica como principais perpetradores 

desse tipo de violência. “As chefias elas detonam a gente e elas ficam em cima da gente, elas 

fazem pressão, elas querem as coisas prontas, elas querem que tu faça, doa a quem doer, 

entendeu? ” (TE/ATS). “Já presenciei casos que o técnico de enfermagem estava auxiliando 

o médico e o médico então surtando, gritando, falando que ia jogar a pessoa pela janela” 

(ENF/ATS). 

Evidenciou-se ainda, que ser enfermeiro (p=0,001), auxiliar de enfermagem (p=0,001), 

possuir doença crônica (p=0,017), ter percepções mais negativas com relação ao 

reconhecimento no trabalho (p=0,020) e das relações interpessoais (p=0,001), além da 

diminuição de horas de sono (p=0,034), foram fatores que aumentaram a probabilidade de 

sofrer assédio moral.  

Porque querendo ou não, é cobrança de paciente, é cobrança de 

acompanhante, é cobrança do médico, é cobrança da direção, é 

cobrança do pessoal da limpeza que tem que fazer a desinfecção, 

então são várias coisas e a enfermagem acaba que ficando né, no 

meio (ENF/ATS). 
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No contexto da Atenção Primária, o cenário se repete “A violência ocorre 

seguidamente, principalmente com os profissionais da recepção, agressões verbais e assédio 

moral. Chamam as profissionais de preguiçosas, que não querem fazer nada” (ENF/APS). 

Dentre às vítimas de assédio moral, apenas, 14,4% (n=21), registraram o evento, além 

disso, a maioria dos participantes assediados acreditavam que o incidente poderia ter sido 

evitado. “Lá era tudo normal sabe... nada acontecia para a chefia, tudo era maravilhoso lá, 

quando eu procurei ajuda, me disserem para relevar porque o doutor estava em um dia 

complicado e estressado com assuntos pessoais” (ENF/ATS). 

Ainda, na maior parte dos casos não foi adotada nenhuma condução ou providência 

frente à situação, não havendo consequências ao agressor.  

Quando relatei para minha chefe, ela fez questão de me dizer que era 

para mim esquecer, que ela não iria relatar e nem perturbar nenhum 

médico por causa de brincadeira, e que eu tinha interpretado mal e 

que foi só uma brincadeira. Acho que poderia ter levado mais a sério, 

lamentei por isso (TE/ATS). 

 

Os dados quantitativos evidenciaram ainda, que após a exposição da violência, 55,9% 

(n=80) dos participantes permaneceram extremamente “super-alerta”, além disso, 47,9% 

(n=69) relataram sentimentos frequentes de que as atividades laborais ficaram mais penosas. 

“Ah, acho que baixa a auto estima, você fica se questionando se talvez você devia fazer mais, 

mesmo você sabendo que fez tudo que você conseguiu, você fica se questionando” 

(ENF/ATS). No contexto da APS as consequências negativas também são perceptíveis 

“Chega a hora de ir trabalhar, dá aquele nervoso, porque tu sabe que vai passar por tudo 

aquilo de novo né? Não é prazeroso vir ao trabalho, a gente fica com medo, cansado” 

(AE/APS). 

Ainda, 24,1% (n=35) dos profissionais agredidos, não tiveram qualquer reação diante 

do evento e 39,6% (n=21) reportaram receio de serem punidos com consequências negativas. 

Mesmo que tu não faça parte daquela violência, mas tu tá convivendo 

junto, e você não sabe para que lado tu vai, que se você tomar partido 

de um, você vai ser julgado pelo outro, e assim vice e versa né... então 

você tende a ficar neutra né, ou as vezes, tu da tua opinião também, 

mas você leva também (TE/ATS). 

 

Outro dado importante, evidente nas duas etapas metodológicas, mostrou que 

comumente não existem meios de enfrentamento da violência. 

Olha, na verdade não tem assim algo que a gente comente sobre isso, não 

lembro assim, até nas reuniões é algo que poderia ser discutido, algo no 
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sentido de deixar preparado pra gente saber como lidar nessas situações. 

Não somos orientados, nem tratamos disso nas reuniões de equipe... não tem 

nenhum fluxo que seja específico da unidade. Eu desconheço algo que seja 

da unidade para proteger nós funcionários (ENF/APS). 

Diante dos números expressivos encontrados na pesquisa de campo, a Campanha 

publicitária foi desenvolvida identificando os profissionais e trabalhadores atuantes na APS e 

ATS como público-alvo, seguidos dos usuários e gestores em saúde. Para alcançar os 

objetivos propostos foram planejadas as comunicações a serem desenvolvidas. Nesse 

momento, realizou-se a idealização e responsabilidade social da mensagem que se desejava 

comunicar com a Campanha, marcadamente estruturada pelos achados da pesquisa. 

Escolheram-se os elementos centrais em torno dos conceitos da violência, perfil dos 

perpetradores, associação entre a ocorrência dos diferentes tipos de violência e as 

características sociolaborais dos profissionais, formas de prevenção e enfrentamento e meios 

que provoquem a reflexão e sensibilização dos profissionais, trabalhadores, gestores, usuários 

e comunidade acadêmica acerca da cultura de paz. 

Atendendo aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil 

aplicabilidade/replicabilidade e impacto social, originados da tecnologia social, foram 

realizadas diversas ações e desenvolvimento de materiais instrucionais como: web palestras; 

podcast; banner; flyer; boletim informativo; vídeos para televisor em salas de espera, vídeos 

para redes sociais, live, website, divulgações em congressos, mesas redondas, palestras 

nacionais e internacionais, fluxogramas de ação e guia complementar. 

O start da campanha se deu por intermédio da webplaestra na Plataforma Telessaúde 

de SC intitulada como: “Violência no trabalho na APS”, realizada no dia 18 de dezembro de 

2019 em Florianópolis. Link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=FqBvdA1jPIw&t=124s  

Em parceria da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), desenvolveu-se a 

criação da Logomarca para a divulgação dos podcast, intitulado como “FronteiraCast Saúde” 

Figura 2 - Logomarca FronteiraCast Saúde, 2020 

 

Fonte: Autores e UFFS (2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=FqBvdA1jPIw&t=124s
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Os podcast intitulados como: “A Violência Contra Os Profissionais nos Serviços de 

Saúde”, “Como Prevenir e Enfrentar a Violência nos Serviços de Saúde” e “Assédio Moral 

Não é Legal”, estão disponíveis nos seguintes links, respectivamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=oLeUTmN6FHA ,  

https://www.youtube.com/watch?v=mNvIbZ0mOH8 

https://www.youtube.com/watch?v=S12kgwNFx50  

Além disso, foram desenvolvidos banner e flyers para serem expostos nas salas de 

reuniões e de espera. 

 

Figura 3 - Banner para Sala de Reuniões 

 

 

Fonte: Banco de dados dos Autores (2020). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oLeUTmN6FHA
https://www.youtube.com/watch?v=mNvIbZ0mOH8
https://www.youtube.com/watch?v=S12kgwNFx50
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Figura 4 - Flyer para sala de Espera 

 

Fonte: Banco de dados dos Autores (2020). 

 

Foram desenvolvidos ainda, vídeos para redes sociais, bem como para as salas de 

espera dos serviços de saúde, intitulados como: “Campanha de Prevenção e Enfrentamento da 

Violência contra os Profissionais nos Serviços de Saúde”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=j048UKtAP2A, “Assédio Moral” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ld6sVp8nXag e “Enfrentamento do Assédio Moral” 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-ysmS-Q2nKc.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j048UKtAP2A
https://www.youtube.com/watch?v=ld6sVp8nXag
https://www.youtube.com/watch?v=-ysmS-Q2nKc
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Figura 5 - Vídeo - Campanha de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra os 

Profissionais nos Serviços de Saúde  

 

Fonte: Banco de dados dos Autores (2020). 

 

Figura 6 - Vídeo - Assédio Moral nos Serviços de Saúde 

 

Fonte: Banco de dados dos Autores (2020). 

 

Figura 7 - Vídeo - Mecanismos de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral nos Serviços 

de Saúde 

 

Fonte: Banco de dados dos Autores (2020). 
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Realizou-se ainda, uma Live intitulada como: “Vamos Conversar Sobre o Assédio 

Moral nos Serviços de Saúde?”, disponível no seguinte link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcH__Lldl04  

 

Figura 8 - Live - Vamos Conversar sobre o Assédio Moral nos Serviços de Saúde? 

 

Fonte: Banco de dados dos Autores (2020). 

Foram consideradas como as mídias de interesse, as gratuitas e de rápido acesso, com 

divulgação pelo período médio de uma semana cada recurso, e oferta por tempo 

indeterminado nos canais. A Figura 9 reúne exemplos das mídias e dos componentes 

utilizados para o desenvolvimento da Campanha. 

Figura 9 - Componentes da Campanha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados dos Autores, 2021. 

 

Para divulgação e alcance dos profissionais contou-se com a parceria das Agências de 

Desenvolvimento Regional de Saúde de referências das equipes participantes do estudo, o 

https://www.youtube.com/watch?v=bcH__Lldl04
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apoio da ferramenta do Telessaúde - SC e do Conselho Regional de Enfermagem do Estado 

de Santa Catarina. Além disso, por meio do contato com os respectivos gestores de cada 

município, os materiais foram enviados de modo físico e digital.  

As visualizações dos materiais instrucionais foram analisadas no dia 15 de dezembro 

de 2020. Os vídeos totalizaram mais de 500 visualizações, sendo 344 no dispositivo do 

instagram e 215 no canal oficial da UDESC Oeste, no Youtube. Este material audiovisual foi 

enviado ainda, via ferramenta de WhatsApp individualmente e em diferentes grupos 

direcionados aos profissionais e trabalhadores dos serviços de saúde de toda a região que 

compõe o cenário da pesquisa. Os podcast, também disponíveis na página oficial, totalizaram 

80 acessos. Ainda, realizou-se uma Live intitulada como: “Vamos conversar sobre o assédio 

moral nos serviços de saúde? ” que contou com a participação de especialista e referência na 

temática do assédio moral em Portugal e com uma pesquisadora de referência nacional na 

temática da violência contra os profissionais nos serviços de saúde. Essa ação contabilizou 

200 visualizações. Já a web palestra, intitulada Violência no trabalho da APS, desenvolvida 

em parceria da ferramenta do Telessaúde – SC, totalizou 462 visualizações em seu canal 

oficial do Youtube. A página oficial da Campanha totalizou 533 acessos. 

Ao total foram enviados aos municípios participantes da pesquisa, por meio físico, 120 

folders, 120 boletins informativos e 60 cartazes a serem expostos nas salas de espera e de 

reuniões. O mesmo material em formato digital, foi amplamente divulgado. Ainda, a 

Campanha passou a fazer parte do mapa de inovações do Nursing Now Brasil. A avaliação da 

Campanha foi realizada por meio do feedback dos profissionais coordenadores das equipes. 

Em uma pesquisa rápida via aplicativo do WhatsApp, foram questionados graus de lembrança 

e reconhecimento dos materiais, do que se lembram, como se sentiram, qual a mensagem 

transmitida, além de medidas de mudança de comportamento. A análise dos feedbacks dos 

profissionais quanto a qualidade dos materiais mostrou-se positiva e repleta de incentivos para 

continuidade e importância de iniciativas dessa natureza. Ainda, dar “voz aos trabalhadores”, 

ao inserir nos materiais as formas de enfrentamento realizadas e sugeridas frente a violência 

no trabalho na APS, foi um ponto de destaque no retorno das apreciações.  

Em relação a validação da campanha por juízes-especialistas, participaram desta etapa 

15 expert na temática, em sua maioria do sexo feminino 86,7% (n=13), idade em torno de 41 

anos, variando entre 28 e 58 anos, sendo 26,7% (n=4) mestres, 40%(n=6) doutores, e 33,3% 

(n=5) pós-doutores, das áreas de saúde pública/coletiva (80% n=12), saúde do 

trabalhador/enfermagem do trabalho (53,3% n=8), gestão em saúde (53,3% n=8), violência no 
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trabalho (26,7% n=4), tecnologias educacionais (13,3% n=2) e gestão e educação em saúde 

(6,7% n=1), com aproximadamente 14 anos de experiência na área, variando de 3 a 35 anos. 

Todos os materiais foram aprovados, seguindo o IVC da tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Índice de Validação de Conteúdo segundo blocos do instrumento – Juízes 

especialistas 
Tecnologia Educativa Bloco 1: 

IVC 

Objetivos: 

propósitos, 

metas ou 

finalidades 

 

Bloco 2: IVC 

Estrutura, 

apresentação: 

organização, 

estratégia. 

Bloco 3: IVC 

Relevância: 

significância, 

impacto, 

motivação e 

interesse. 

IVC 

Total 

Vídeo: Campanha de prevenção e enfrentamento da 

violência contra os profissionais nos serviços de saúde 

1 0,99 1 0,99 

Folder: Prevenção à violência nos serviços de saúde 0,97 0,93 0,97 0,95 

Cartaz: Enfrentamento da violência no trabalho em 

saúde 

0,97 0,94 1 0,97 

Podcast: Assédio Moral não é legal 1 0,98 1 0,99 

IVC Global    0,97 

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011; LEITE; et al, 2018). 

 

Em relação a validação da campanha pelo público-alvo, o convite foi enviado por 

correio eletrônico a todos os municípios participantes da pesquisa, porém obtivemos retorno 

dos seguintes municípios: Bom Jesus do Oeste, Caibi, Chapecó, Cunha Porã, Maravilha, 

Mondai, Palmitos, Pinhalzinho, Riqueza, Serra Alta, Sul Brasil e São Carlos. O instrumento 

de validação foi enviado via formulário do google forms, contendo uma breve introdução da 

pesquisa, instruções, materiais da campanha e dois blocos de questões, sendo eles: objetivos e 

estrutura, apresentação, organização e estratégias da campanha. Cada um dos blocos, 

contendo inúmeras perguntas e quatro níveis de resposta: Totalmente adequado, Adequado, 

Parcialmente adequado e Inadequado. Após a coleta os dados foram inseridos em uma 

planilha no Microsoft Excel®, versão 2016. 

Participaram deste processo 16 trabalhadores dos serviços pesquisados, entre eles, 

Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, ACS, Fisioterapeutas, Cirurgiões Dentista, 

Psicólogos e Farmacêuticos. Sendo 31,2% com grau de instrução de ensino médio, 62,5% 

especialistas e 6,3% mestres. Dentre os participantes, 87,5% atuavam na APS e 12,5% na 

ATS, com aproximadamente 6 anos na instituição, variando entre 2 e 14 anos. A campanha 

foi validada pelo público-alvo com o Índice de Concordância Semântica (ICS) descrito na 

tabela abaixo: 
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Tabela 5- Índice de Concordância Semântica segundo blocos do instrumento – Público-alvo 
Objetivos: A campanha de um 

modo geral: 

Estrutura, apresentação, organização e 

estratégias da Campanha 

ICS Total 

0,98 0,97 0,975 

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011; LEITE; et al, 2018). 

 

 Os participantes sugeriram ainda, a continuidade das ações, bem como, maior 

interação com o público-alvo por intermédio de canais de comunicação (redes sociais, chat 

em páginas oficiais, etc.). 

Os dados quantitativos relacionados a ocorrência do assédio moral nos serviços de 

saúde foram apresentados como resumo expandido e comunicação oral no 3rd International 

Congressof Occupational Health Nursing ICOHN (Portugal). Já está Campanha, foi 

submetida como resumo expandido e comunicação oral ao I Fórum Internacional de Gestão 

do Trabalho e Educação Permanente em Saúde (FIGEPS/UDESC (Brasil), ambos receberam 

a premiação de menção honrosa, conforme certificados nos anexos (J) e (K). A campanha 

também passou a fazer parte do mapa de inovações do Nursing Now Brasil (ANEXO L). 

 

DISCUSSÕES 

A pesquisa identificou, que em um contexto geral, a maioria da amostra (90,10%; 

n=583) foi composta por profissionais e trabalhadores de saúde do sexo feminino, brancas e 

casadas. Outros estudos também evidenciam que nos serviços de saúde, a força de trabalho é 

formada majoritariamente por mulheres, sendo estas, os principais alvos ou até mesmo 

testemunhas de episódios de violência no contexto de trabalho (CAMPO; KLIJN, 2018; 

NYBERG et al., 2021). 

Dentre os participantes, 22,41% (n=145), relataram ter vivenciado o fenômeno do 

assédio moral, no último ano. Paralelo a isso, pesquisas mostram que os índices de assédio 

moral variam de 16,2% a 27% do número total de violência nos serviços de saúde (TUNA; 

BIRSEN, 2019; MAGNAVITA; HEPONIEMI; CHIRICO, 2020). 

De um modo geral, a violência é comumente vivenciada pelos profissionais e 

trabalhadores neste contexto, sendo considerada um problema de saúde pública em todo o 

mundo (LIU et al., 2019; FEIJÓ et al., 2019).  

Dentre os colegas de trabalho, tanto na análise qualitativa como quantitativa, o estudo 

evidenciou a categoria médica como principal perpetradora do fenômeno.  A literatura indica, 

que a cultura do assédio moral na categoria médica, se inicia no topo, posição onde muitos 

profissionais descarregam as pressões em seus sucessores (VOGEL, 2018). Estudo realizado 

nos Estados Unidos da América (EUA) com residentes de medicina, mostrou que 13,6% 
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(n=2.876) dos participantes, foi vítima deste incidente desde o início do programa 

(AYYALA; RIOS; WRIGHT, 2019). Uma revisão sistemática global sobre o tema, sinalizou 

que o assédio moral é um fenômeno comumente vivenciado na categoria médica, além disso, 

o medo de denunciar é uma barreira presente (AVERBUCH; ELIYA; VAN, 2019). Pesquisas 

indicam a importância da abordagem da temática na formação acadêmica na área da saúde, 

considerando que a ocorrência da violência pode ser tanto uma aposta de luta como uma 

arma, permitindo poder de influência para a reprodução cultural do fenômeno e 

transformando as vítimas, em futuros agressores (LAMBERT; FRANCIS; TORI, 2020; 

COLENBRANDER; CAUSER; HAIRE, 2020). 

Seguindo a lógica da hierarquia institucionalizada presente em muitos serviços de 

saúde, esta pesquisa mostrou que a principal categoria afetada pelo assédio moral é a de 

Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de enfermagem. Estudos corroboram com isso, mostrando 

que tal profissão é frequentemente assediada no seu cotidiano de trabalho (NYBERG et al., 

2021). Alguns fatores intervenientes como ritmo intenso de trabalho e riscos associados à 

atuação profissional na prestação de cuidados à saúde, podem estar relacionados (JOHNSON, 

2019; ARNETZ et al., 2019).  

Outro dado significativo evidenciado, foi o aumento de 43% das chances da 

ocorrência do evento em profissionais com diagnóstico de doenças crônicas. Pesquisas que 

correlacionam os eventos, demonstram a existência de preconceitos e rótulos diante dessas 

patologias, ampliando as chances de exposição dos profissionais a comportamentos 

intimidadores (NIELSEN; EINARSEN, 2018). Além disso, o afastamento do trabalho para 

tratamento de doenças, também está associado a ocorrência do fenômeno investigado (FEIJÓ 

et al., 2019). 

Ainda, a pesquisa revelou que a cada hora de sono a mais, as chances da ocorrência do 

fenômeno diminuem em 11%. Estudo de revisão sistemática evidencia essa relação direta 

entre os fatores, enfatizando as consequências negativas do evento também em relação ao 

sono (NIELSEN; HARRIS; EINARSEN, 2020).  

Uma pequena parcela da população investigada, registrou o evento, fato que contribui 

para a não tomada de decisões, implicando na ausência de estratégias que desafiem a natureza 

cíclica da violência (COLENBRANDER; CAUSER; HAIRE, 2020). A inexistência de 

ferramentas de registro e notificação, evidencia a banalização do fenômeno, tornando-se o 

reflexo de uma lógica que desacredita na existência da violência, por vezes, com o intuito de 

eximir-se da responsabilidade (SAUER, 2017).   
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A pesquisa identificou, que tanto as vítimas como as testemunhas relatam medo das 

consequências da denúncia, bem como, percepção de ausência de punição aos agressores. 

Esse achado confirma um padrão encontrado em outros estudos, onde os espectadores do 

assédio moral vivenciam o sentimento de impotência, frustração e relutância diante da 

situação (CATLEY et al., 2017). Em muitos casos, o profissional acredita que a intervenção 

será ineficaz (THOMPSON et al., 2020). Ainda, frequentemente os espectadores relatam seu 

apoio ao alvo como restrito, acreditando que na tentativa de efetuar o suporte e estimular o 

registro da denúncia, podem pressionar a vítima a agir, quando a mesma não se sente 

confortável ou não se encontra preparada para isso (THOMPSON et al., 2020). Esses dados 

indicam, que além das consequências ao indivíduo, a equipe é afetada, a comunicação 

sufocada e o clima organizacional prejudicado (NIVEN; HOEL, 2020).  

Além disso, estudos indicam a necessidade do desenvolvimento de um planejamento 

de monitorização da violência e de medidas de prevenção e enfrentamento do fenômeno, 

enfatizando a importância de uma cultura organizacional e institucional, que estimule os 

registros e promova um ambiente de trabalho seguro e saudável (CAMPO; KLIJN, 2018; 

NIELSEN; EINARSEN, 2018).  

Em virtude dos expressivos números encontrados na pesquisa de campo e 

considerando o quantitativo da força de trabalho proveniente do setor saúde, a Campanha 

publicitária foi desenvolvida contendo estes profissionais e trabalhadores como público-alvo, 

seguidos dos usuários e gestores da área. Para o alcance dos objetivos propostos, foram 

utilizados diversos meios de informação e comunicação de modo físico e digital, já citados 

anteriormente. Em relação ao desenvolvimento e distribuição de materiais instrucionais, uma 

Campanha de promoção da saúde desenvolvida na Holanda, teve em sua composição, 

compartilhamento de folhetos e cartazes, realização de palestras e oficinas (semanais), 

publicações em jornais e revistas locais, utilização de canais e redes sociais como facebook, 

twitter e instagram, além da criação de website (HEGER, et al., 2020).  

Considera-se que a sensibilização frente à problemática integra estratégias 

organizacionais, além de recursos audiovisuais que mostrem a importância da utilização de 

ferramentas de comunicação (TOALDO, MACHADO, 2013). Transformar paradigmas 

culturais implica buscar alternativas criativas, sedutoras e alinhadas a parâmetros 

educacionais (TOALDO, MACHADO, 2013). Entende-se que a sensibilização frente a 

questões relacionadas à responsabilidade social exige novas tecnologias de informação e 

comunicação por parte das organizações, garantindo maior visibilidade e sensibilização 

referente ao tema proposto (CABRAL, 2015; HAESEBAERT et al., 2020).  
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 Embora a estrutura básica da Campanha tenha sido definida e planejada com 

antecedência, devido a atual situação de pandemia mundial ocasionada pela COVID-19, o 

design flexível possibilitou que as estratégias fossem alteradas e adaptadas ao longo do 

percurso. Todos os materiais desenvolvidos foram intencionalmente estruturados pelos 

achados da pesquisa. Diante disso, os elementos centrais foram relacionados aos conceitos da 

violência, perfil dos perpetradores, associação entre a ocorrência dos diferentes tipos de 

violência e as características sociolaborais dos profissionais, formas de prevenção e 

enfrentamento e meios que provoquem a reflexão e sensibilização acerca da cultura de paz. 

Estudo evidenciou que em geral, o envolvimento da comunidade é um importante 

determinante de sucesso em campanhas (TOALDO, MACHADO, 2013). Além disso, é 

importante adaptar a mensagem da Campanha para subgrupos específicos com base na idade, 

sexo, escolaridade, alfabetização, categoria profissional, entre outros (TOALDO, 

MACHADO, 2013; HEGER, et al., 2020). 

 A campanha foi validada por juízes-especialistas (IVC global=0,97), bem como pelo 

público-alvo (ICS global = 0,97). Um dos pressupostos da validação é a identificação de 

ações assertivas para a realidade investigada, melhorando a interpretação do fenômeno 

(ADAMY et al., 2018). Diante disso, a campanha foi validada com o intuito de atender a 

maior representatividade regional, transformando os profissionais e trabalhadores atuantes nos 

serviços de saúde, em agentes essenciais e transformadores do processo. 

 Outros estudos mostram que aumentar a conscientização é um passo essencial, mas 

ainda, insuficiente para a mudança de comportamento. Condutas e complexos enraizados 

dificilmente são afetados por campanhas de pequena escala, no entanto, aumentar a 

consciência populacional, já é um grande avanço para futuras mudanças (HEGER, et al., 

2020; HAESEBAERT et al., 2020). Estudos mostraram que os resultados mais fortes em 

relação a mudanças de comportamentos foram obtidos após campanhas repetidas e 

sustentadas e também, campanhas direcionadas aos profissionais de saúde (WOLTERS; 

PAUL; ROTHWELL, 2015; HICKEY et al., 2018). 

 Esses resultados apontam para a necessidade de realização de campanhas futuras, 

ampliadas e constantes, veiculadas também na mídia televisiva e com importante apoio 

financeiro, com o intuito de maximizar e engajar a população (HEGER, et al., 2020).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver uma Campanha publicitária com foco na prevenção da violência no 

trabalho, especificamente em relação ao assédio moral em diferentes contextos assistenciais, 

observou-se primeiramente a magnitude do estudo prévio e a singularidade da temática, 

identificando também, lacunas e nós críticos existentes. A contribuição dos participantes 

constituiu um importante fornecedor do diagnóstico situacional do fenômeno e adaptador 

cultural das mensagens que a Campanha publicitária precisava considerar. Os múltiplos 

recursos de mídia contribuíram para interagir e dar voz aos participantes.  

A Campanha proporcionou ainda, incentivo à produção de tecnologias que 

instrumentalizam e permitem manejar o fenômeno, garantindo o acesso à informação e 

autonomia dos profissionais e contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e 

saudável. Consequentemente, os registros do fenômeno poderão aumentar, bem como a 

melhor condução para seu desfecho. Contudo, cabe ponderar como limites da Campanha, os 

custos e a temporalidade da exposição das mídias, marcadamente influenciadas pelo 

surgimento da Pandemia causada pela COVID-19 no primeiro e segundo semestre de 2020 no 

Brasil. Objetiva-se ainda, que após a Campanha, as ações entre o conhecimento, intenção, 

sensibilização e comportamento, sejam fortalecidas.  

 

Suporte Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina - FAPESC. 
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5.2 Capítulo de Livro: Fluxogramas de enfrentamento do assédio moral: tecnologias 

educacionais e instrumentos de trabalho 

 

Introdução  

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), a violência no trabalho dos 

serviços de saúde pode ser classificada como física e psicológica. Estudos evidenciam que 

dentre as subdivisões, a agressão verbal é a mais notificada, seguida pelo assédio moral 

(também chamado de bullying), violência física, discriminação racial e assédio sexual 

(EUROFOUND, 2015; DAL PAI et al., 2018; BABIARCZYK et al., 2019; JATIC et al., 

2019; NYBERG et al., 2021). 

O assédio moral é conceituado como condutas abusivas, em formato de gestos e 

atitudes que ocorrem de modo repetido, prolongado, sistemático e com a intenção de causar 

danos, atentando contra a dignidade ou integridade de alguém, ameaçando o emprego e 

degradando o clima e ambiente de trabalho (OMS, 2002; NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

Na maioria dos casos, as formas de intimidação ou práticas vexatórias estão 

relacionadas à hierarquia de poder, podendo ocorrer de diferentes maneiras: assédio moral 

vertical descendente - quando praticado pelo superior em direção aos seus subordinados; 

assédio moral horizontal - quando ocorre entre profissionais da mesma hierarquia; assédio 

moral vertical ascendente - quando cometido pelo subordinado em direção a um superior; e 

assédio moral misto, quando a violência estiver, concomitantemente, relacionada a um 

superior e a colega de trabalho (NIELSEN; EINARSEN, 2018; KARATUNA; JÖNSSON; 

MUHONEN, 2020). 

https://doi.org/10.1590/1982-0194201900058
https://doi.org/10.1590/1982-0194201900058
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31063636/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25854424/
https://doi.org/10.1590/0102-311X00071518
https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/9/9/e031513.full.pdf
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Uma revisão da literatura incluindo 166 artigos relacionados ao bullying nos serviços 

de saúde, mostrou que o assédio vertical foi o tipo mais prevalente e os perpetradores foram 

principalmente os gerentes, enfermeiras (os) - chefe ou médicos (as) (KARATUNA; 

JÖNSSON; MUHONEN, 2020). Certamente vivenciar o fenômeno é uma experiência intensa 

e traumática podendo inserir o indivíduo em situações estressoras objetivas e universais, 

contribuindo com a deterioração da vítima, enfraquecendo o envolvimento na vida 

organizacional e ocasionando o abandono de emprego (CHADWICK; TRAVAGLIA, 2017; 

HASAN et al., 2018; WARSZEWSKA-MAKUCH, 2019; ESCRIBANO; BENEIT; 

GARCIA, 2019; WUNNENBERG, 2020).  

Os índices de assédio moral nos serviços de saúde variam entre 16% e 27% do número 

total de violências no ambiente de trabalho (COREN, 2017; SCHAEFER; ZOBOLI; VIEIRA, 

2018; NIELSEN; EINARSEN, 2018; STURBELLE et al., 2019). 

Visto que o assédio moral não é uma situação controlada pela vítima e que o 

fenômeno pode ocorrer de modo sútil e invisível, por muitas vezes, o incidente anula no 

indivíduo a possibilidade de identificar imediatamente o abuso ou formas de enfrentamento, 

causando autojulgamentos, impotência, incapacidade de resistência e ameaçando as 

necessidades humanas fundamentais e de autoestima da vítima, bem como o reconhecimento 

da situação (WARSZEWSKA-MAKUCH, 2019; HAGOPIAN; FREITAS, 2019; 

WUNNENBERG, 2020). 

 Nesse contexto soma-se que o trabalhador assediado se torna duplamente impotente, 

uma vez que afeta sua percepção quanto à valorização do trabalho e pode gerar, ainda, 

preocupações financeiras e de autoestima relacionadas à perda do emprego (EUROFOUND, 

2015). Além disso, a negação e compensação são estratégias ativas, levando a uma espiral 

interminável de agressão e contribuindo para o processo cíclico da violência 

(WARSZEWSKA-MAKUCH, 2019). 

Diversos são os motivos para o não relato do assédio. Estudo realizado em cinco 

países europeus, evidenciou que na maioria dos casos, os participantes desacreditavam na 

denúncia (BABIARCZYK et al., 2019). Ainda, a maioria dos participantes denunciantes, 

relataram que nenhuma ação foi realizada diante do incidente. Um número significativo 

relatou temer consequências negativas diante do registro. Alguns participantes relatam ainda, 

que a violência é esperada ou tolerada, e que a denúncia pode ser vista como sinônimo de 

incompetência (BABIARCZYK et al., 2019).  

Outra revisão sistemática incluindo 62 artigos relacionados ao contexto de saúde 

Australiano, evidenciou que o comportamento do agressor pode ser sutil ou dissimulado, 

https://www-emerald.ez74.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Joanne%20Travaglia
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dificultando e incapacitando os trabalhadores para identificar o comportamento como 

bullying. Em virtude disso, os trabalhadores apresentam dificuldades de relatar ou descrever o 

incidente (CHADWICK; TRAVAGLIA, 2017). 

A necessidade do desenvolvimento de instrumentos que medem o comportamento do 

bullying, bem como estratégias de enfrentamento específicas é cada vez mais presente 

(WUNNENBERG, 2020). As instituições e organizações devem direcionar a atenção também 

para a análise dos danos causados pela violência além de proporcionar meios e programas de 

intervenção abordando o comportamento relacionado ao bullying no local de trabalho 

(CHADWICK; TRAVAGLIA, 2017; ESCRIBANO; BENEIT; GARCIA, 2019; 

WUNNENBERG, 2020). O início precoce de intervenções que identifiquem os fatores de 

risco é extremamente importante (WARSZEWSKA-MAKUCH, 2019). 

A macrogestão nos diversos serviços de saúde tem apresentado muitas fragilidades e o 

impacto disso reflete no trabalhador da ponta (microgestão), que, por vezes, não possui 

autonomia nem recursos para gerenciar o fenômeno nos serviços de saúde (FONTANA, 

2020). A ausência de procedimentos que formalizem o registro torna o episódio pouco visível 

ou até mesmo velado, e ainda impossibilita as vítimas de agirem frente a esse tipo de situação 

(SIDHU; PARK, 2018; TRINDADE et al., 2019; BABIARCZYK et al., 2019). 

Dentre as revisões de literatura relacionadas à temática nos serviços de saúde, 

encontradas atualmente, nenhuma delas cita a existência de um fluxograma de ação como 

estratégia de enfrentamento e educação permanente em saúde deste tipo de incidente 

(CHADWICK; TRAVAGLIA, 2017; NIELSEN; EINARSEN, 2018; SIDHU; PARK, 2018; 

LIU et al., 2019; JOHNSON, 2019; FEIJÓ et al., 2019; KARATUNA; JÖNSSON; 

MUHONEN, 2020; WUNNENBERG, 2020) 

Diante desses aspectos e tendo em vista o quantitativo da força de trabalho advinda do 

setor da saúde, faz-se necessário instrumentalizar os profissionais de saúde para o manejo e 

enfrentamento do assédio moral em diferentes contextos assistenciais. 

Estas ferramentas foram elaboradas como parte da pesquisa/intervenção da dissertação 

intitulada “Campanha de prevenção e enfrentamento do assédio moral: uma tecnologia social 

voltada aos profissionais de saúde” vinculado ao Mestrado Profissional em Enfermagem na 

Atenção Primária à Saúde, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em 

coautoria de pesquisadores da Escola Superior de Enfermagem do Porto – Portugal. 

 

 

 

https://www-emerald.ez74.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Joanne%20Travaglia
https://www-emerald.ez74.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Joanne%20Travaglia
https://www-emerald.ez74.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Joanne%20Travaglia
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Objetivo 

  Relatar a experiência do desenvolvimento de fluxogramas de manejo e enfrentamento 

do assédio moral nos serviços de saúde. 

 

Método 

Relato de experiência do desenvolvimento de Tecnologias Educativas (TE), em 

formato de fluxogramas, direcionados ao enfrentamento do assédio moral nos serviços de 

saúde.  

A necessidade da construção das ferramentas surgiu após revisão narrativa da 

literatura acerca da temática, bem como, pesquisa de campo realizada no período de 2016 a 

2019 no cenário da Atenção Primária e Terciária em saúde de 23 municípios da região Oeste e 

Extremo oeste de Santa Catarina, no Sul do Brasil, além disso, o projeto INT-SO: dos 

contextos de trabalho à Saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem, um estudo 

comparativo entre Portugal, Brasil e Espanha, realizado na Europa, nutriu a condução teórica 

e técnica dos instrumentos. 

 A produção dos Fluxogramas iniciou-se em março de 2020 e estendeu-se até o mês de 

novembro do mesmo ano.  

Para o desenvolvimento desses dispositivos, primeiramente foi realizado a definição 

do tema, caracterização do público-alvo e suas necessidades, estudos prévios e análises de 

ferramentas já existentes e definição do objetivo. Na etapa seguinte, ocorreu o detalhamento e 

mapeamento do processo, descrição das atividades e ações, identificação das ferramentas e 

recursos disponíveis nos serviços de saúde e definição das responsabilidades de cada 

profissional/trabalhador. A etapa subsequente, foi composta pelo planejamento e avaliação 

das formas com que as divisões e subdivisões do processo de enfrentamento do assédio moral 

se conectam e se relacionam.  

Neste sentido, foram utilizados símbolos e figuras geométricas padronizadas por Tajra 

(2015) e adaptadas pelas autoras. 

 A última etapa foi composta por uma análise integrada do processo e de todas as 

informações levantadas, estimando de modo detalhado o itinerário dos fluxogramas e suas 

interações. Além disso, foi realizado uma reavaliação da necessidade de cada etapa, 

identificando melhorias e redesenho, além de inconsistências e pontos frágeis. Autores como 

Peinado e Graeml (2007), sugerem que durante o processo de construção de um fluxograma, 

os seguintes questionamentos sejam feitos “essa atividade é realmente necessária? É possível 
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melhorá-la? Deixá-la mais simples? Essa decisão é realmente essencial? Esse documento ou 

informação é de fato, importante? ”. 

O software utilizado para a construção do instrumento foi o goconqr de modo online, 

gratuito e de fácil utilização e praticidade. 

Por intermédio da validação de Tecnologias Educativas (TE) com a participação de 

especialistas, esses instrumentos são melhorados e otimizados, evitando ainda resultados 

imprecisos ou medidas tendenciosas (TEIXEIRA, 2020). 

O processo de validação das Tecnologias Educacionais que compõe os Fluxogramas 

de ação e enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde, ocorreu mediante cinco 

etapas, apresentadas a seguir: 

Quadro 3: Roteiro para Validação de Tecnologia Educacional - TE 
1º Passo: Produção da TE. Desenvolvimento de fluxogramas de manejo do assédio 

moral/bullying por intermédio dos resultados obtidos na coleta de 

dados quantitativos e qualitativos. 

2º Passo: Elaboração e 

encaminhamento ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). 

Pesquisa aprovada pelo parecer do Macroprojeto (Pareceres de nº 

713.728/2014; nº 2.835.706 2018; nº 3.414.195 2019). 

3º Passo: Seleção dos Juízes e aplicação 

do Instrumento I – via formulário 

google forms. 

Seleção de juízes com expertise na área temática de saúde pública, 

gestão, gestão em saúde, saúde do trabalhador e jurídica. 

Totalizando ao menos 13 Juízes-especialistas. 

4º Passo: Análise e discussão. As respostas obtidas após a validação dos juízes foram analisadas 

e acatadas as sugestões consideradas pertinentes. 

5º Passo: Produção da versão final da 

TE. 

Todos os itens que não alcançaram Índice de Concordância - IC de 

no mínimo 0,70% foram corrigidos e modificados. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, adaptado de Teixeira e Mota (2011). 

 

Deste modo, o conteúdo foi validado por pelo menos 13 juízes-especialistas 

selecionados conforme áreas de interface na proposta, sendo elas: gestão; gestão em saúde; 

saúde pública; saúde do trabalhador e área jurídica. Para a amostragem dos juízes foi adotada 

a metodologia não probabilística intencional, técnica de snowball (bola de neve) (COLUCI; 

ALEXANDRE; MILANI, 2015). Para a seleção dos mesmos, respeitou-se pelo menos dois, 

dos seguintes critérios: experiência na área com o público-alvo (profissionais/trabalhadores 

dos serviços de saúde) há pelo menos dois anos; publicações em revistas e/ou eventos sobre o 

tema da violência no trabalho; participação em grupo de pesquisa da área ou temática (saúde 

pública, saúde do trabalhador, gestão em saúde, gestão); publicações em revistas e/ou eventos 

sobre construção e validação de TE; graduação em direito; ser especialista (lato-senso e/ou 
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stricto sensu) nas áreas citadas anteriormente. Ainda, foram excluídos juízes que aceitaram 

avaliar, mas preencheram o instrumento de forma incompleta. 

Os juízes foram contatados por meio do correio eletrônico, bem como aplicativo do 

WhatsApp. Após o aceite, o questionário contendo o link de acesso às TE foi enviado via 

formulário do Google Forms. A análise dos dados foi realizada por pontuação da escala Likert 

descrita como: 1 – Totalmente Adequado; 2 – Adequado; 3 - Parcialmente Adequado; e 4 - 

Inadequado. Foi realizado ainda, a análise de conteúdo das sugestões dos juízes-especialistas. 

A validação seguiu uma concordância mínima de 70% (TEIXEIRA, 2020). Este índice é 

calculado por intermédio do somatório de concordância dos itens marcados como “1” e “2”, 

dividido pelo total de respostas.  

Utilizou-se a seguinte fórmula para o cálculo do Instrumento de Validação do 

Conteúdo (IVC): 

IVC =           Número de Respostas 1 e 2  

               __________________________________ 

                     Número total de Respostas 

 

O quadro abaixo compõe o instrumento de validação dos fluxogramas pelos juízes-

especialistas.  

 

Quadro 4: Instrumento de validação – Fluxograma de Ação e Enfrentamento do Assédio 

Moral nos Serviços de Saúde 
Nome da TE: Fluxogramas de Ação e Enfrentamento do Assédio Moral nos Serviços de Saúde             

Data: 

Caracterização do juiz-especialista 

Código/Pseudônimo:                   Idade:        Formação:          Profissão: 

Titulação (maior):                       Área de Especialização:       Local de Trabalho: 

Área de atuação:                         Anos de experiência na área de atuação: 

Instruções: Por gentileza, leia minuciosamente os fluxogramas e em seguida analise o instrumento de 

avaliação atribuindo uma nota em cada item avaliado, correspondendo ao grau de concordância (nota). Dê sua 

opinião de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada critério abaixo, 

considerando: 

1- Totalmente Adequado 

2- Adequado 

3- Parcialmente Adequado 

4- Inadequado 

Nas indicações de opções “3” e “4”, por gentileza descrever no espaço destinado (logo abaixo da pergunta) o 

motivo ou sugestão pelo qual considerou essa opção. 

Objetivos: propósitos, metas ou finalidades 1 2 3 4 

1. Contempla a temática proposta     

2. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado     

3. Proporciona reflexão sobre o tema     

4. Proporciona mecanismos de prevenção e enfrentamento     
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Estrutura/Apresentação: organização,  estratégia. 1 2 3 4 

5. Linguagem adequada ao público-alvo     

6. Demonstra sequência e interação entre as atividades     

7. Sequência lógica de ideias     

8. Mostra os passos necessários para ação diante do fenômeno     

9. O conteúdo esclarece conceitos     

10. Informações corretas     

11. Informações objetivas e esclarecedoras     

12. Utilização de símbolos correta     

13. Utilização de legenda correta     

14. Melhora a compreensão do processo     

15. Temática atual e pertinente     

Relevância: significância, impacto, motivação e interesse 1 2 3 4 

16. Orienta quanto a medidas de prevenção e enfrentamento     

17. Auxilia no cotidiano dos profissionais/trabalhadores     

18. Orienta, informa e sensibiliza quanto a temática     

19. Facilita a consulta em caso de dúvidas sobre a temática     

20. Pode ser utilizado como fonte de informação e análise crítica     

21. Amplia a visibilidade do tema     

22. Pode ser considerado um instrumento de trabalho     

Nº do item/Motivo/Sugestão se opção “3” ou “4”: 

Fonte: Elaborado pelas autoras, adaptado de Teixeira et al. (2020) e Leite et al. (2018). 

 

Por intermédio da validação de uma TE com a participação de especialistas, esses 

instrumentos são melhorados e otimizados, tornando-os mais confiáveis e seguros 

(TEIXEIRA, 2020), e evitando ainda, resultados imprecisos ou medidas tendenciosas (LEITE 

et al., 2018). 

Os direitos autorais da obra foram encaminhados para registo junto a Biblioteca 

Nacional de Saúde, na versão Português e Inglês. 

 

Resultados 

 

Apresenta-se a seguir as etapas que contém os “Fluxogramas de Ação e Enfrentamento 

do Assédio Moral nos Serviços de Saúde”, deste modo a compreensão de um processo 

complexo que é o assédio moral, tende a ser facilitada.  
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Os Fluxogramas iniciam no ponto em que identificam uma potencial ocorrência de 

assédio moral e é finalizado no ponto em que a denúncia é resolvida e o processo arquivado. 

As figuras geométricas que orientam o processo, foram adaptadas por Tajra (2016). 

 

 

 

 

 

Elaborado pelas autoras, adaptado por Tajra (2015). 

 

No primeiro fluxograma, exposto abaixo, a ferramenta esclarece o conceito de assédio 

moral/bullying e as formas como ele ocorre no ambiente laboral. Em seguida esclarece o 

papel de cada profissional/trabalhador (vítima, colega de trabalho, gestor/superior) diante 

desse tipo de situação. Nos casos em que a vítima deseja agir imediatamente, este fluxograma 

orienta quanto aos primeiros passos para o enfrentamento como: procurar ajuda com colegas 

de trabalho ou superior; buscar o apoio de familiares e amigos; comunicar o setor de recursos 

humanos; utilizar a Ouvidoria Municipal (quando houver); informar o seu sindicato ou órgão 

regulamentador e realizar a notificação ou denúncia formal.  

Já em relação às testemunhas, o dispositivo proporciona ações de acolhimento à 

vítima, como: ouvir a vítima, reconhecer e compreender a situação; proporcionar apoio 

psicológico; em nenhuma hipótese, expor a vítima à represália de qualquer natureza; 

assegurar o sigilo das informações recebidas; se possível, solicitar alteração de lotação ou 

posto de trabalho. Neste sentindo a ferramenta possibilita a avaliação prévia das 

características do evento. 

Em seguida, é possível identificar o agressor, a possibilidade do envolvimento de 

outras vítimas, avaliação de recorrência do incidente, tentativas de mediação de conflitos que 

contemplem ações e estratégias individuais, coletivas e organizacionais de promoção à saúde 

do trabalhador e prevenção do assédio moral no trabalho e o registro da violência. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Legenda e símbolos utilizados 
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Elaborado pelas autoras (2020) 

 

 

Figura 11 – Fluxograma 1 – Identificação prévia do fenômeno e primeiros passos para o 

enfrentamento 
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A segunda etapa é caracterizada pela oficialização da denúncia e início do processo 

por meio de fluxo administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelas Autoras (2020) 

 

 

Figura 12 – Fluxograma 2 – Fluxo Administrativo 
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A terceira etapa é subdividida em ações civis, trabalhistas e penais (no Brasil), e 

internacionalmente, de acordo com a legislação local de cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pelas Autoras (2020). 

 

Figura 13 – Fluxograma 3 – Fluxo Jurídico 
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Após diversas avaliações, reflexões e questionamentos o processo dos Fluxogramas 

foi detalhado de modo que informe, sensibilize e permita que o profissional saiba direcionar 

suas condutas e atitudes frente a situações de assédio moral no contexto dos serviços de 

saúde.  

Por se tratar de um recurso para o gerenciamento do fenômeno, bem como, 

ferramentas que proporcionam aos profissionais autonomia diante de situações de assédio 

moral, os fluxogramas poderão ser amplamente divulgados nos serviços de saúde nacionais e 

internacionais, e também discutidos e refletidos durante as reuniões de equipe, 

proporcionando momentos de convivência e afinidade e permitindo a participação de 

inúmeros agentes do cuidado, sendo considerados dispositivos democráticos. 

Ainda, os fluxogramas foram elaborados de acordo com a realidade regional brasileira, 

podendo, se necessário, serem adaptados de acordo com a singularidade de cada local, e deste 

modo, pretende simplificar o processo, otimizar tempo, estabelecer ações resolutivas de 

situações de assédio moral e aumentar a satisfação do profissional em relação a como o 

episódio foi gerido. Entende-se que esses dispositivos devem ser o ponto de partida para a 

elaboração de estratégias organizacionais de manejo, enfrentamento e prevenção do 

fenômeno.  

De uma maneira geral, a experiência de desenvolver fluxogramas de ação frente a 

situações de assédio moral, foi desafiadora e de vasta reflexão e planejamento, permitindo a 

identificação de nós críticos nesse processo. Diversas ações foram pensadas de modo lógico, 

temporal e em sequência, conectadas a inúmeros agentes envolvidos e tendo como principal 

intuito o esgotamento das possibilidades e possíveis desdobramentos de uma temática tão 

complexa. 

Os fluxogramas foram desenvolvidos na versão nacional (língua portuguesa) e 

internacional (língua inglesa), a segunda versão contempla as mesmas etapas, entretanto, no 

que se refere a ações jurídicas, o mesmo deve ser adaptado de acordo com a legislação de 

cada país. 
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Elaborado pelas Autoras (2020) 

 

Cabe ainda mencionar que os Fluxogramas de Ação e Enfrentamento do Assédio 

Moral nos Serviços de Saúde foram elaborados a partir de uma pesquisa em um contexto, 

podendo, se necessário, serem adaptados de acordo com a singularidade de cada local, e deste 

modo, pretendem simplificar o processo, otimizar tempo, estabelecer ações resolutivas de 

situações de assédio moral e aumentar a satisfação do profissional em relação a como o 

episódio foi gerido. Entende-se que esses dispositivos devem ser o ponto de partida para a 

elaboração de estratégias organizacionais de manejo, enfrentamento e prevenção do 

fenômeno.  

Seguindo a metodologia de bola de neve, os fluxogramas foram validados por 18 

juízes-especialistas, com aproximadamente 37,5 anos (variando de 25 a 49 anos), em sua 

maioria mestres e doutores totalizando 55,6% (n=10) e 44,4% (n=8) especialistas, atuantes 

nas áreas de Saúde Pública/coletiva (44% n=8), Saúde do Trabalhador/Enfermagem do 

Trabalho (27,8% n=5), Gestão (38,9% n=7) e Gestão em Saúde (38,9% n=7) (esta questão 

permitia a seleção de mais de uma resposta). Destes, 27,7% (n=5), atuavam em universidades 

públicas/comunitárias, 27,7% (n=5) na Atenção Primária à Saúde (APS), 22,5% (n=4) na 

Atenção Terciária em Saúde (ATS), 16,6% (n=3) no tribunal de justiça ou advocacia, e 5,5% 

(n=1) em uma determinada regional de saúde. Os participantes apresentaram tempo 

aproximado de 11 anos de experiência, variando entre 2 a 21 anos. Participaram da pesquisa 

especialistas com formação base em enfermagem, psicologia, fisioterapia, direito e 

administração.  

Figura 14 – Fluxo jurídico internacional 
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Em relação ao primeiro bloco relacionado aos objetivos, propósitos, metas e 

finalidades dos fluxogramas, o IVC totalizou 0,98, ou seja, 98% de concordância entre os 

juízes-especialistas. O segundo bloco relacionado a estrutura, apresentação, organização e 

estratégia, apresentou um nível de concordância de IVC de 0,97 = 97%. O terceiro bloco 

destinado a relevância, significância, impacto, motivação e interesse, atingiu um nível de 

concordância entre os juízes de 0,99 = 99%. Totalizando, o IVC final da validação dos 

Fluxogramas de ação e enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde foi de 0,98%, 

ou seja, 98% de concordância entre os juízes-especialistas. 

Após a validação dos fluxogramas, para melhor interpretação das fases, bem como do 

fenômeno, desenvolveu-se ainda, um guia complementar deste instrumento, intitulada como: 

“Assédio Moral no Trabalho, e agora? Instrumentaliza (ação) dos profissionais dos serviços 

de saúde frente ao fenômeno”, disponível no apêndice (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fluxogramas foram submetidos como resumo expandido e apresentação oral na 82ª 

Semana Brasileira de Enfermagem e 17ª Semana de Enfermagem UDESC, e foi premiado 

como menção honrosa, conforme certificado no anexo (M). 

 

 

Figura 15 – Capa guia complementar “Assédio 

Moral no Trabalho, e agora? 
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Discussão 

 

Esses dispositivos foram construídos com uma base sólida de publicações científicas 

nacionais e internacionais, e em nenhuma delas, foi encontrado uma ferramenta de 

instrumentalização e manejo do fenômeno. Paralelo a isso, cabe destacar que no contexto das 

violências, estudos mostram que comumente não existem nas instituições medidas protetivas 

e efetivas de enfrentamento e direcionamento do problema, além disso a subnotificação pode 

resultar em subestimação da verdadeira extensão do fenômeno (CAMPO; KLIJN, 2018; LIU 

et al., 2019; AOKI; GUIRARDELLO, 2019; NYBERG et al., 2021). Ainda, essas estratégias 

amortecedoras dos efeitos negativos do incidente, devem incluir respostas não punitivas, 

círculos restaurativos e conferências que promovam o comportamento pró-social, 

evidenciando a necessidade de reconstruir relações sociais e reparar danos (CHADWICK; 

TRAVAGLIA, 2017; NIVEN; HOEL, 2020). Além disso, os recursos de enfrentamento são 

indissociáveis das situações sociais. Ambientes laborais onde os comportamentos negativos 

de hostilidade e assédio são tolerados, proporcionam um desgaste na capacidade da vítima em 

potencial, de lidar com o incidente (LEYMANN; GUSTAFSSON, 1996). 

Com o intuito de esclarecer o conceito de assédio moral ao público alvo, o mesmo foi 

propositalmente inserido na parte superior e inicial da ferramenta. Em algumas pesquisas, o 

paciente/usuário ou acompanhante, tem sido identificado como o principal perpetrador desse 

tipo de violência nos serviços de saúde (CHEUNG; LEE; YIP, 2018; LIU et al., 2019; 

STURBELLE et al., 2020), o que por vezes, demonstra equívocos relacionados a percepção 

do trabalhador com a tipologia do assédio moral.  

Em relação à identificação do agressor, revisão integrativa mostra que entre as 

características do mesmo, destacam-se a ambição pessoal, ciúme, necessidade de poder, 

ausência de competências, baixa assertividade, e baixo equilíbrio pessoal e social 

(KARATUNA; JÖNSSON; MUHONEN, 2020). 

Destaca-se ainda nos dispositivos, ações direcionadas ao acolhimento da vítima e 

meios de prevenir e enfrentar o fenômeno. Uma revisão integrativa mostrou que dentre as 

intervenções eficazes na prevenção e enfrentamento do assédio moral, estão o 

empoderamento por intermédio da informação, intervenções e estratégias educacionais frente 

ao bullying, treinamento de assertividade, técnicas de comunicação, modelos de tomada de 

decisão compartilhada e intervenções que promoveram relacionamentos significativos 

(SIDHU; PARK, 2018). 

https://www-emerald.ez74.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Joanne%20Travaglia
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Por fim, o fluxo se encaminha para o registro formal do incidente. Atualmente, a 

legislação brasileira não prevê especificamente o crime de Assédio Moral. Sendo assim, os 

instrumentos foram desenvolvidos com um leque de possibilidades de denúncia e notificação, 

enquadrando a ocorrência do fenômeno, em outros crimes. Já internacionalmente, o mesmo 

deverá seguir as legislações locais de acordo com cada país. Deste modo, a denúncia pode 

ocorrer por meio de ações administrativas, civis, trabalhistas ou penais (BRASIL, 2019).  

Em relação ao fluxo administrativo o trabalhador de saúde deverá comunicar 

primeiramente o superior hierárquico; se este for o agressor, o servidor poderá entrar em 

contato com a Ouvidoria Municipal (quando houver) ou dirigir-se diretamente ao setor de 

Recursos Humanos (ou Gestão de Pessoas), anexar registros ou provas (documentais, 

testemunhais, periciais), das situações abusivas e efetuar a denúncia.  O setor deverá 

resguardar o direito do servidor de ter a sua denúncia investigada e, por meio de sindicância 

ou processo administrativo, apurará os fatos e tomará as devidas providências. O processo 

será encaminhado para análise jurídica, que investiga a situação, analisa as provas e ouve as 

partes envolvidas, incluindo as testemunhas. Constatada a necessidade da vítima e havendo 

possibilidade, a mudança de posto de trabalho, está poderá ser sugerida. Se a violência for 

evidenciada, além de apoiar e ressarcir a vítima, deve-se notificar e penalizar o agressor. O 

agressor deverá ser encaminhado a ações educativas que incentivem a reflexão e evitem que o 

episódio se repita (BRASIL, 1943). 

Já na esfera criminal, atualmente, não prevê especificamente o crime de Assédio 

Moral. No entanto, as condutas que caracterizam o fenômeno podem se enquadrar em alguns 

crimes: Código Penal brasileiro: Calúnia: “Art. 138”; Difamação: “Art. 139”; Injúria: “Art. 

140”; Constrangimento Ilegal: “Art. 146” e Ameaça: “Art. 147. O local de denúncia neste 

caso é a Delegacia de Polícia Civil (BRASIL, 1984). 

 Em relação à esfera Civil, as situações de assédio moral podem gerar ato ilícito civil, 

causando danos materiais, morais, estéticos e existenciais. Para buscar o ressarcimento dos 

danos sofridos, a vítima deve buscar por um advogado ou a Defensoria Pública. Também 

poderá procurar diretamente o Juizado Especial Cível (no Fórum). Lei: artigos 186, 927 e 944 

do Código Civil (BRASIL, 2002).  

Na esfera trabalhista, o trabalhador, poderá ingressar com ação judicial perante a 

Justiça do Trabalho, a fim de romper unilateralmente o contrato de trabalho e ser devidamente 

indenizado (Art. 791 da Consolidação das Leis Trabalhistas). Esse processo é denominado 

“rescisão indireta” (BRASIL, 1943). Em todas as esferas, o art. 319 – Código Penal Brasileiro 

deve ser respeitado: Prevaricação – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
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ofício ou praticá-lo, contra disposição expressa de Lei, para satisfazer interesse ou sentimento 

pessoal (BRASIL, 1984), ou seja, o profissional responsável por instaurar o processo ou 

investigar a denúncia, administrativa, civil, trabalhista ou penal, quando não o fizer, deixa de 

cumprir o seu dever, e também poderá ser penalizado. O processo é burocrático, mas, em 

algumas situações, é essencial para a quebra do processo cíclico da violência (BRASIL, 

2019). 

O desenvolvimento dos Fluxogramas demonstra a ordem das ações a serem realizadas 

em situações de assédio moral e orienta as possíveis decisões, reproduzindo um fenômeno tão 

complexo e dinâmico de uma maneira simples e objetiva, proporcionando ainda, a informação 

e reflexão dos profissionais acerca do evento. Diante disso a TE possui como principal 

objetivo ser mediadora de práticas educativas em comunidade ou especificamente para um 

público alvo. Esta construção está diretamente envolvida com o processo de cuidar/educar, 

proporcionando a vivência entre sujeitos e o compartilhamento de conhecimentos diante da 

crítica, da reflexão, da criação e da transformação (TEIXEIRA, 2020). 

Os Fluxogramas podem também serem considerados como ferramentas de gestão, que 

permitem a instrumentalização e empoderamento dos profissionais de saúde e gestores para o 

manejo e enfrentamento do assédio moral. Estudos indicam que são inúmeras as ferramentas e 

instrumentos materiais e não materiais que subsidiam a prática, o gerenciamento e a 

organização do processo de trabalho dos profissionais de saúde, avaliando a eficácia das ações 

e apoiando na tomada de decisão (OLIVEIRA et al., 2017; AGUILAR, 2019).   

Autores como (NETTO; DIAS; GOYANNA, 2016; HUNTER et al., 2018) afirmam 

que a utilização de instrumentos no processo de trabalho em saúde objetiva melhorar a 

qualidade do serviço e atenção prestada ao usuário e ao trabalhador. A utilização desses 

dispositivos também são uma alternativa de educação que direciona o indivíduo a uma 

evolução integral, sendo considerada um instrumento de promoção da educação e 

democratização da informação e do conhecimento (PEREIRA; FREITAS, 2018). Além disso, 

a oferta de tecnologias e dispositivos fortalecem às redes de atenção, podendo ser ferramentas 

potencializadoras da produção de saúde e da prática do cuidado e da gestão, facilitando os 

processos de trabalho (HUNTER, 2018; AZEVEDO, 2016). 

Um dos pressupostos da validação é a identificação de ações assertivas para a 

realidade investigada, melhorando a interpretação do fenômeno (ADAMY et al., 2018). 

Diante disso, os fluxogramas foram validados com o intuito de atender a maior 

representatividade regional, transformando os profissionais e trabalhadores atuantes nos 

serviços de saúde, em agentes essenciais e transformadores do processo. 
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Diversas óticas e pontos de vista distintos, foram essenciais para a otimização dos 

instrumentos. A validação interdisciplinar por intermédio de profissionais das áreas da saúde, 

gestão, gestão em saúde e jurídica, proporcionou maior inclusão dos atores sociais 

envolvidos, bem como, melhor entendimento acerca da temática. Nesse sentido, a literatura 

mostra, que as ações devem ser pensadas de modo coletivo e estratégico, incluindo 

profissionais, gestores e academia no engajamento e enfrentamento do assédio moral no 

trabalho (NIELSEN; EINARSEN, 2018). 

O índice de IVC dos fluxogramas totalizou 0,98 (98%) de concordância entre os 

juízes-especialistas, considerando os instrumentos aptos para serem utilizados. A validação 

destes materiais por peritos, objetiva aperfeiçoá-los e torná-los mais confiáveis e seguros 

(MOREIRA et al., 2014), proporcionando rigor tecnológico e legitimando-os (SIQUEIRA et 

al., 2020). 

Por se tratar de um recurso para o gerenciamento do fenômeno, bem como ferramentas 

que proporcionam aos profissionais autonomia diante de situações de assédio moral, os 

Fluxogramas poderão ser amplamente divulgados nos serviços de saúde, e também discutidos 

durante as reuniões de equipe, proporcionando momentos de convivência, afinidade e 

permitindo a participação de inúmeros agentes do cuidado, sendo considerado um dispositivo 

democrático. 

 

Considerações Finais 

 

Os Fluxogramas de Ação e Enfrentamento do Assédio Moral nos Serviços de Saúde, 

foram validados por juízes-especialistas e registrados junto à Biblioteca Nacional em Saúde. 

Os desafios do mundo dinâmico e contemporâneo, as transformações das práticas e a 

complexidade do ser humano, exigem que hajam alternativas reflexivas e eficazes de 

enfrentamento da violência laboral. Diante desse cenário, observa-se a importância de 

desenvolver intervenções intersetoriais e multidisciplinares que reduzam e enfrentem o 

assédio moral nos serviços de saúde. 

Acredita-se, ainda, que com os Fluxogramas será possível instrumentalizar 

profissionais, trabalhadores, gestores, educadores, usuários e acadêmicos para o manejo do 

fenômeno neste contexto, e deste modo, por intermédio da Tecnologia Educacional e 

instrumento de trabalho, diminuir danos causados pela violência ocupacional, preservar os 

direitos e a cidadania dos indivíduos e construir um ambiente de trabalho mais saudável.  
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6  CONCLUSÃO 

 

O estudo misto multifásico reuniu esforços de pesquisadores do GESTRA e constituiu 

um importante diagnóstico situacional, proporcionou a identificação da magnitude, 

subjetividade e singularidade do assédio moral nos serviços de saúde, bem como lacunas e 

nós críticos existentes, principalmente relacionados à prevenção e enfrentamento do 

fenômeno. Os achados indicam que o incidente é frequentemente vivenciado pelos 

profissionais e trabalhadores deste contexto, principalmente relacionados à categoria da 

enfermagem, identificada como a principal vítima, implicando em diversas consequências 

individuais, coletivas e organizacionais. Na maioria dos casos, nenhuma ação é tomada frente 

ao incidente, isentando o agressor e tornando o processo cíclico. 

Os achados do estudo QUANT revelaram que 22,41% dos participantes foram vítimas 

de assédio moral no contexto da intervenção, sendo em sua maioria, membros da categoria da 

enfermagem (p=0,001). Ainda, o assédio moral repercutiu em percepções mais negativas com 

relação ao reconhecimento no trabalho (p=0,020), nas relações interpessoais (p=0,001) e na 

menor preocupação em relação ao fenômeno (p=0,018). As singularidades destes aspectos 

foram melhor compreendidas por meio das entrevistas da etapa QUALI, elucidando e 

corroborando com estes achados, além de indiciarem a urgência de ações preventivas e de 

manejo do fenômeno.  

Os desafios do mundo dinâmico e contemporâneo, as transformações das práticas e a 

complexidade do ser humano, exigem que sejam propostas alternativas reflexivas e eficazes 

de enfrentamento da violência laboral. Nessa direção, respaldado pelas fases anteriores, a 

tecnologia social apresentou-se como uma ferramenta que contribuiu para interagir e dar voz 

aos participantes, proporcionando informação, autonomia e instrumentalização dos 

profissionais para a prevenção e manejo do fenômeno, contribuindo para um ambiente de 

trabalho mais sensível e atento ao problema, permitindo que os trabalhadores se apropriem de 

soluções e repliquem-nas em seus ambientes de trabalho.  

A Campanha culminou na idealização e desenvolvimento de diferentes materiais 

educativos e instrucionais, como: web palestras; podcast; banner; flyer; boletim informativo; 

vídeos para televisor e redes sociais, live, fluxograma de ação e guia de orientação para o uso 

deste instrumento. Ainda, gerou um website e passou a fazer parte do mapa de inovações no 

Nursing Now Brasil. 

A Tecnologia Social foi validada por juízes-especialistas, bem como, pelo público-

alvo. Os diversos materiais desenvolvidos permanecem à disposição para acesso permanente. 
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Os objetivos do estudo foram atingidos. A campanha alcançou todos os municípios 

participantes, bem como, foi acessada, divulgada e premiada em eventos nacionais e 

internacionais. A mesma também passou a fazer parte do mapa de inovações do Nursing Now 

Brasil.  

Algumas limitações foram identificadas, como o surgimento da pandemia causada 

pela Covid-19, influenciando na exposição e repercussão das mídias e divulgação dos 

materiais, bem como limitações em ações que poderiam ser presenciais, nos serviços de saúde 

envolvidos. Ainda, considerou-se a não finalização em tempo hábil para o desenvolvimento 

da revisão integrativa referente à temática, mas a revisão narrativa das evidências científicas 

permitiu discutir os achados da pesquisa e direcionar as ações e conteúdos das mídias da 

Campanha. Nessa direção, sugere-se a continuidade de estudos interventivos no tema, 

múltiplos esforços para o enfrentamento do assédio moral entre profissionais de saúde, os 

programas institucionais de enfrentamento da violência no trabalho, as ações dos órgãso 

representativos das categorias profissionais e o somatório de esforços da sociedade. 

Observou-se a necessidade de ações e intervenções contínuas e estratégicas de modo 

intersetorial e multidisciplinar, com fomento da integração entre ensino-serviço no 

enfrentamento do problema. Assim sugere-se a continuidade de campanhas e produção de 

outros instrumentos técnicos que possam fomentar o melhor enfrentamento da violência nos 

diferentes cenários de saúde, promovendo a cultura de paz. Nesse sentido, também reforça-se 

o apoio da gerência de enfermagem e dos gestores de saúde como fundamentais para a 

continuidade e fortalecimento de ações de informação, formação, intenção, sensibilização e 

comportamento diante do fenômeno. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

– Roteiro para entrevista semiestruturada com profissionais da equipe de enfermagem que 

sofreram violência 

1. Como você caracteriza o seu local de trabalho e as atividades que executa? 

2. Relate o seu último episódio de violência vivenciado ou o seu episódio mais marcante. 

(Considerando violência física e psicológica, tanto originada dos pacientes/usuários, 

acompanhantes, quanto das relações profissionais). 

3. Você presenciou algum (ns) episódio (s) de violência física ou psicológica contra colega de 

trabalho? Relate-o (s). 

4. Essas situações de violência trazem implicações para você (seu bem-estar e sua saúde)? De 

que forma? 

5. A violência pode modificar o seu comportamento no trabalho? De que forma? 

6. Você observa mudanças na forma de assistir os usuários nas situações de violência? Quais? 

7. O trabalho em equipe e a comunicação podem ser afetados pela ocorrência da violência? 

Fale sobre este assunto. 

8. Você utiliza estratégias para enfrentamento da violência no trabalho? Quais? 

9. Como as situações de violência são tratadas no seu trabalho? Isso poderia ser diferente? De 

que forma? 

10. Você tem mais questões a acrescentar sobre as implicações da violência sobre a sua saúde 

e na assistência aos usuários? 
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APÊNDICE B - ARTIGO3: ASSÉDIO MORAL ENTRE TRABALHADORES 

BRASILEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITALAR EM SAÚDE 

 

RESUMO 

Objetivo: analisar a ocorrência e os fatores relacionados ao assédio moral no trabalho entre 

trabalhadores brasileiros da área de saúde. Métodos: estudo transversal com 647 profissionais 

de saúde atuantes em serviços de Atenção Primária e Hospitalar da região Sul do Brasil. 

Foram utilizados um questionário sóciolaboral e o Questionário Workplace Violence in the 

Health Sector .O modelo de regressão de Poisson identificou os fatores relacionados ao 

fenômeno no local de trabalho. Resultados: 22,41% relataram ter sido vítimas do incidente 

nos últimos 12 meses. Os fatores relacionados foram: ser enfermeiro (Razão de Prevalência 

(RP) = 2,77; IC95% 1,63 a 4,70) ou auxiliar de enfermagem (RP = 2,73; IC95% 1,61 a 4,61), 

portar doença crônica (RP = 1,43; IC 95% 1,07 a 1,93), percepções negativas em relação ao 

reconhecimento no trabalho (RP = 1,52; IC 95% 1,07 a 2,17), relações interpessoais laborais 

avaliadas como indiferentes (RP = 2,16; IC 95% 1,55 a 3,01), horas de sono (RP = 0,89; 

IC95% 0,80 a 0,99) e demonstrar maior preocupação com a violência (RP = 1,76; IC95% 1,10 

a 2,82). Conclusão: o assédio moral no local de trabalho foi influenciado por fatores laborais, 

questões de saúde e percepções individuais sobre o trabalho e a violência.  

 

Descritores: Bullying; Violência no Trabalho; Pessoal de Saúde; Atenção Primária à Saúde; 

Hospitais; Saúde do Trabalhador. 

Descriptors: Bullying; Workplace violence; Primary Health Care; Hospitals; Occupational 

Health. 

Descriptores: Intimidación; Violencia laboral; Atención Primaria de Salud; Hospitales; 

Salud Laboral. 

 

1 Introdução 

 

 A violência no local de trabalho é considerada um problema de saúde pública global 

devido à sua prevalência e graves consequências em países e regiões do mundo(1-2). Estudos 

revelaram sua ocorrência significativa no setor saúde, sendo o assédio moral no local de 

                                                 
3 Artigo em formatação Vancouver, submetido à revista Acta Paulista 
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trabalho uma das formas de violência(1,3-4). Pesquisas indicam que a prevalência de assédio 

moral no local de trabalho foi de 28,4% e 30% entre os profissionais de enfermagem 

espanhóis e portugueses, respectivamente(5-6). Estudo brasileiro com profissionais de 

enfermagem atuantes em hospitais, revelou que o incidente foi o segundo subtipo de violência 

psicológica mais frequente, com 24,9% dos casos(4). 

 Pesquisas também evidenciam uma alta prevalência de assédio moral no local de 

trabalho entre outras categorias profissionais no setor de saúde, por exemplo, médicos e 

farmacêuticos(7). Dessa forma, os profissionais de saúde podem estar expostos a diversos 

riscos à saúde e segurança no trabalho, incluindo exposição à violência(2). 

 Na literatura, o assédio moral têm sido identificado como condutas repetidas de 

caráter vingativo, cruel ou malicioso com a intenção de humilhar ou desestabilizar um 

indivíduo ou grupo de trabalhadores, como a crítica constante ao trabalho e a exposição a 

situações de humilhação e constrangimento(4,8-9). Os comportamentos agressivos podem ser 

direcionados intencionalmente aos funcionários da instituição, aos colegas de trabalho e aos 

gestores(8-9), afetando o indivíduo-alvo em sua integridade biológica e psicológica, além de 

violar os direitos e afetar negativamente as relações de trabalho(10-12). Além disso, as vítimas 

de bullying no local de trabalho podem expressar sentimentos como desamparo, dúvidas 

sobre si mesmas e suas competências e habilidades para o exercício da profissão, desgaste 

emocional e diminuição da autoconfiança, contribuindo para aumento da rotatividade, 

presenteísmo, absenteísmo e erros relacionados ao atendimento(13-15). 

 Estudos indicam que a exposição a comportamentos de assédio moral causam 

consequências para o indivíduo e sua profissão como um todo(16-17). Os resultados revelam o 

impacto do fenômeno na saúde dos trabalhadores e no desempenho profissional, bem como 

no atendimento ao paciente(2,9). Dessa forma, o assédio moral no local de trabalho é um 

fenômeno a ser considerado pela gerência de enfermagem e equipes de saúde ocupacional(1). 

A identificação de comportamentos negativos nas relações interpessoais no trabalho pode 

subsidiar as iniciativas dos gestores para prevenir o assédio moral no local de trabalho(16). 

 Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência e os fatores relacionados 

ao assédio moral no local de trabalho entre trabalhadores de saúde brasileiros. 

 

2 Métodos 

 

2.1 Desenho do Estudo 

 Trata-se de um estudo quantitativo com delineamento transversal. 
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2.2 Contexto do estudo e amostragem 

 O contexto da pesquisa foram as Unidades de saúde da Atenção Primária à Saúde 

(APS) de 23 municípios das regiões Oeste e Extremo Oeste do Estado de Santa Catarina, 

região Sul do Brasil, e hospital público de referência para esses municípios (Atenção 

Hospitalar - AH). Este hospital é referência para cerca de 1,3 milhões de pessoas, além de 

contribuir substancialmente para a formação dos profissionais de saúde da região. 

 Os participantes foram 647 trabalhadores de saúde que atuam em serviços de APS e 

AH, sendo incluídos em ambos os contextos: enfermeiros (ENF), técnicos de enfermagem 

(TE) e auxiliares de enfermagem (AE). Na APS também incluímos: médicos (MED), 

cirurgiões-dentistas (CD), auxiliares de saúde bucal (ASB), técnicos em saúde bucal (TSB) e 

agentes comunitários de saúde (ACS). Na APS dos municípios pesquisados havia 1.993 

trabalhadores de saúde elegíveis para o estudo e 553 trabalhadores do hospital. Para o cálculo 

amostral foi considerado nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%, resultando em 

uma amostra de 647 trabalhadores de saúde (449 atuando na APS e 198 atuando no hospital). 

 Os critérios de inclusão foram: (i) ser trabalhador de saúde nas categorias 

mencionadas e nos serviços pesquisados e (ii) estar trabalhando há pelo menos 12 meses nos 

serviços. Os trabalhadores afastados do trabalho no período de coleta de dados (por exemplo, 

licença médica e férias) não participaram do estudo. 

 

2.3 Instrumento e Procedimento de Coleta de Dados 

 

 A coleta de dados foi realizada por membros de um Grupo de Pesquisa, por meio de 

treinamento e protocolo único, no período de janeiro de 2016 a março de 2019. A coleta foi 

concluída pelos profissionais após o acesso dos pesquisadores aos serviços de saúde e o 

convite para participar do estudo. 

 O convite para participação no estudo foi feito pessoalmente e a apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ocorreu em meio impresso. 

 Um questionário de dados sócio-laboral com 32 itens foi elaborado pelos 

pesquisadores para avaliar características demográficas da amostra, hábitos de vida, saúde do 

trabalhador e aspectos relacionados ao trabalho. Também foi utilizado o  questionário 

Workplace Violence in the Health Sector traduzido e adaptado para a língua portuguesa(4,18). 

Esse questionário inclui itens sobre a ocorrência de violência física e psicológica no trabalho 

nos últimos 12 meses e é aplicado mundialmente para avaliar a violência no trabalho. Em 

nosso estudo, foram considerados os 13 itens relacionados ao assédio moral no local de 
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trabalho. Esses itens avaliaram a frequência autorreferida de assédio moral no local de 

trabalho no ano anterior (sim ou não) e suas características, como agressor, reações da vítima 

e medidas de enfrentamento. 

 

2.4 Análise de Dados 

 

 A análise dos dados foi realizada por meio do Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), versão 21.0. As características da amostra e dos casos de assédio moral no 

local de trabalho foram descritos por meio de medidas descritivas, como média, mediana, 

mínimo, máximo, desvio padrão (DP), frequência absoluta (n) e proporção (%). Um modelo 

de regressão de Poisson identificou os fatores relacionados ao assédio moral no local de 

trabalho, sendo consideradas variáveis com valor inferior a 0,20. O nível de significância 

considerado foi inferior a 0,05. 

 

2.5 Considerações Éticas 

 

 O estudo respeitou as considerações éticas recomendadas pelo Conselho Nacional 

de Saúde e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de 

Santa Catarina, via Plataforma Brasil. Os profissionais que aceitaram participar 

voluntariamente da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

garantindo sigilo e anonimato no uso das informações. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Características da amostra 

 

 Participaram do estudo 647 profissionais de saúde, sendo 69,4% da APS e 30,6% do 

CS. As características da amostra são mostradas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Artigo - Caracterização dos participantes do estudo  

 

*Média; †Desvio-padrão 

 

Variáveis n (%) 

Idade (anos) 39,3* ± 9,0† 

Sexo   

Masculino  62 (9,58) 

Feminino 583 (90,10) 

Não responderam 2 (0,30) 

Cor da pele   

Negra 14 (2,16) 

Parda 70 (10,81) 

Branca 557 (86,08) 

Outra 5 (0,77) 

Não responderam 1 (0,15) 

Escolaridade (anos) 14,2* ± 2,7† 

Situação conjugal   

Solteiro/Viúvo/Sem companheiro 166 (25,65) 

Casado/Com companheiro 478 (73,87) 

Não responderam 3 (0,46) 

Número de filhos – mediana  1 (0 – 2) 

Anos de experiência na área da saúde – mediana  10 (4 – 15) 

Tempo na instituição (anos) – mediana  7 (4 – 13) 

Setor de trabalho   

Atenção hospitalar 198 (30,60) 

Atenção Primária à Saúde 449 (69,40) 

Função   

Enfermeiro 135 (20,87) 

Técnico de Enfermagem 186 (28,75) 

Auxiliar de Enfermagem 123 (19,01) 

Médico 25 (3,86) 

Cirurgião-dentista 20 (3,09) 

Técnico em saúde bucal 5 (0,77) 

Auxiliar em saúde bucal 16 (2,47) 

Agente Comunitário de Saúde 137 (21,17) 

Exerce cargo de chefia/supervisão 90 (13,91) 

Carga horária semanal (em horas) 40,4* ± 3,8† 

Trabalha em outra instituição 52 (8,04) 

Turno de trabalho  

Manhã 48 (7,41) 

Tarde 43 (6,64) 

Noite 75 (11,59) 

Final de semana 4 (0,61) 

Comercial 472 (72,95) 

Mais de uma tipologia 4 (0,61) 

Não respondeu 1 (0,15) 
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3.2 Prevalência e consequências do assédio moral no local de trabalho 

 

 O presente estudo constatou que 22,41% (n = 145) dos profissionais relataram ter 

sofrido assédio moral no trabalho no último ano. A Tabela 7 evidencia as características dos 

casos de bullying relatados pelos trabalhadores, bem como seu impacto nas vítimas e as 

medidas adotadas frente aos eventos violentos. 

 

Tabela 7- Características dos casos de assédio moral no trabalho 

 
Variáveis n (%) 

Você considera esta uma situação típica em seu local de trabalho?   

Sim 77 (53,10) 

Não 68 (46,90) 

Quem agrediu você na última vez que foi assediado  

Outros (não identificados, pacientes e familiares) 70 (48,27) 

Colegas de trabalho 41 (28,27) 

Chefia/Supervisor 31 (21,37) 

Não responderam 3 (2,06) 

Se colega   

Médico 38 (92,68) 

Equipe de enfermagem 2 (4,88) 

Outro 1 (2,44) 

Onde ocorreu o incidente   

Dentro da instituição  137 (94,48) 

Fora de instituição 6 (4,13) 

Não responderam 2 (1,37) 

Você acha que o incidente poderia ter sido evitado?   

Sim 107 (73,79) 

Não 38 (26,21) 

Foi tomada alguma providência diante do evento?   

Sim 36 (24,82) 

Não 107 (73,79) 

Não responderam 2 (1,37) 

Por quem foi tomada alguma providência diante do evento?   

Chefia 25 (69,44) 

Colega 4 (11,11) 

Outro 3 (8,33) 

Não responderam 4 (11,11) 

Consequências para o agressor*  

Nenhuma 115 (79,31) 

Advertência verbal 17 (11,72) 

Outro 5 (3,45) 

Não sabe 4 (2,76) 

Interrompeu o tratamento/foi transferido de setor 3 (2,07) 

Registro na polícia 1 (0,69) 

Processo ao agressor 0 (0,00) 

Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda?*   

Ofereceu oportunidade de falar 64 (44,14) 

Não ofereceu 52 (35,86) 

Ofereceu aconselhamento 22 (15,17) 

Outro suporte 11 (7,59) 

Grau de satisfação em como o incidente foi tratado   

Totalmente insatisfeito/insatisfeito 98 (67,59) 

Satisfeito/Totalmente satisfeito 23 (15,86) 
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Indiferente 22 (15,17) 

Não responderam 2 (1,38) 

Se você NÃO relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não 

o fez?* 

 

Considerou que de qualquer forma não seriam tomadas providências 25 (43,9) 

Ficou com medo de consequências negativas 21 (39,6) 

Outro 14 (26,4) 

Não foi importante 8 (15,4) 

Não sabia a quem relatar 8 (15,4) 

Sentiu-se envergonhado 3 (6,0) 

Sentiu-se culpado 0 (0,0) 

* Nessa questão os participantes poderiam assinalar mais de uma resposta. 

 As principais reações dos profissionais frente à ocorrência de assédio moral no local 

de trabalho foram: 1) contar a um colega (n = 90; 62,07%); 2) contar a um chefe (n = 79; 

54,48%); 3) contar a amigos e família (n = 47; 32,41%); 4) pedir para a pessoa parar (n = 45; 

31,03%) e 5) 24,14% (n = 35) dos profissionais não tiveram reação. Apenas 14,48% (n = 21) 

das vítimas registraram o evento violento. 

 Os principais problemas vivenciados pelos profissionais após a ocorrência da 

violência foram: 1) permanecer muito / extremamente "superalertas" (n = 80; 55,17%); 2) 

sentimentos extremos / frequentes de que as atividades se tornaram mais dolorosas (n = 69; 

47,58%); 3) evitar pensar e falar sobre o episódio (n = 69; 47,58%) e 4) apresentar memórias, 

pensamentos, lembranças ou imagens do ocorrido (n = 68; 46,89%). 

3.3 Fatores relacionados ao assédio moral no local de trabalho 

 Nossos achados demonstram que entre os enfermeiros e auxiliares de enfermagem a 

probabilidade de sofrer assédio moral no local de trabalho foi 177% e 173% maior, 

respectivamente, quando comparados aos Agentes Comunitários de Saúde. Os profissionais 

com doenças crônicas autorreferidas apresentaram 43% mais chance de assédio moral no 

local de trabalho em comparação ao grupo sem essas doenças. Os resultados também indicam 

que para cada hora adicional de sono a probabilidade de sofrer bullying no local de trabalho 

diminuiu 11% (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Modelo de Regressão de Poisson sobre os fatores associados ao assédio moral no 

trabalho 

 

Variáveis RP* Intervalo de  

confiança (95%) 

p-valor 

Função†     

Enfermeiro 2,77 1,63 – 4,70 0,001 

Técnico de Enfermagem 1,61 0,96 – 2,69 0,069 

Auxiliar de Enfermagem 2,73 1,61 – 4,61 0,001 

Médico 1,75 0,80 – 3,80 0,160 

Cirurgião-dentista 1,60 0,56 – 4,59 0,378 

Agente Comunitário de Saúde (referência) 1   

Possui Doenças Crônicas Não Transmissíveis 1,43 1,07 – 1,93 0,017 
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Horas de sono 0,89 0,80 – 0,99 0,034 

Você se sente reconhecido no trabalho     

Nem um pouco/Pouco 1,52 1,07 – 2,17 0,020 

Indiferente 1,19 0,84 – 1,68 0,332 

Reconhecido/Muito reconhecido (referência) 1   

Como você avalia a relação interpessoal no trabalho    

Nem um pouco satisfeito/Pouco satisfeito 1,57 0,83 – 2,94 0,164 

Indiferente 2,16 1,55 – 3,01 0,001 

Satisfeito/Muito satisfeito (referência) 1   

Quanto preocupado você está com a violência no 

trabalho  

   

Nem um pouco/Pouco preocupado (referência) 1   

Indiferente 1,31 0,77 – 2,23 0,312 

Preocupado/Muito preocupado 1,76 1,10 – 2,82 0,018 

 

*RP - Razão de Prevalência; †Não foi possível a análise para as funções de auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde 

bucal pela ausência de relatos de assédio moral no trabalho nestas categorias profissionais. 

 Além disso, os trabalhadores que não se sentiam nem pouco nem pouco 

reconhecidos no trabalho tinham 52% mais probabilidade de sofrer assédio moral do que 

aqueles que se sentiam reconhecidos ou muito reconhecidos. Verificamos também que os 

profissionais de saúde que avaliaram as relações interpessoais no trabalho como indiferentes 

tiveram 116% mais chances de vivenciar a violência do que os profissionais satisfeitos ou 

muito satisfeitos com seus relacionamentos. Já a probabilidade de sofrer assédio moral no 

local de trabalho foi 76% maior entre os trabalhadores que referiram estar preocupados ou 

muito preocupados com a violência no trabalho em comparação com os não preocupados ou 

pouco preocupados (Tabela 3). 

 

4. DISCUSSÃO 

 

 Neste estudo, a maioria da amostra (90,10%) foi composta por profissionais de 

saúde do sexo feminino. Outros estudos também mostram que nos serviços de saúde a força 

de trabalho é composta principalmente por mulheres, que muitas vezes são alvos ou 

testemunhas de situações de violência no local de trabalho, incluindo assédio moral(9,19-20). 

 Nossos achados indicaram que 22,41% dos profissionais relataram ter sido vítimas 

de assédio moral no local de trabalho no último ano. Estudos demonstraram taxas semelhantes 

em serviços de saúde no Brasil, que variaram de 24,9% a 27%(3,21). Em outros países, 15,3% 

das enfermeiras italianas de um hospital foram expostas ao incidente(22) e na Turquia, uma 

pesquisa revelou que a maioria dos gerentes de enfermagem foi exposta a comportamentos 

repetidos e hostis em seu ambiente de trabalho(23). 
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 Os colegas de trabalho configuraram os agressores mais frequentes neste estudo, 

sendo 92,68% da categoria médica. Um estudo americano corrobora com esses achados, 

demonstrando que aproximadamente 42% dos enfermeiros foram vítimas de abuso verbal da 

categoria médica e 5,2% destes relataram o incidente violento uma ou mais vezes por semana, 

o que representa um processo repetitivo e sistemático(24). Esses resultados sugerem a 

importância de abordar o tema na formação de estudantes de medicina para evitar a 

incorporação de comportamentos negativos durante o processo e educacional e a prática 

profissional médica(19). 

 A pesquisa mostrou que a maioria dos profissionais assediados acreditava que o 

incidente poderia ter sido evitado. Além disso, na maioria dos casos, nenhuma ação foi 

tomada e não houve consequências para o perpetrador. Há também o fato de que a maioria das 

vítimas expressou insatisfação com a forma como o incidente foi tratado. Sabe-se que a 

subnotificação contribui para a ausência de decisões que levem a mudanças e, muitas vezes, 

implica na ausência de estratégias que desafiem a natureza cíclica do assédio moral no local 

de trabalho; um caminho que pode transformar aqueles que são intimidados em futuros 

agressores(19,25). 

 Evidenciou-se também em nosso estudo que as principais questões vivenciadas 

pelos profissionais após a ocorrência do assédio moral no ambiente de trabalho incluíram: 

permanecer muito / extremamente "superalertas", apresentando sentimentos de que as 

atividades se tornaram mais penosas; evitando pensar e falar sobre o episódio; e 

experimentando memórias, pensamentos e lembranças da violência. A literatura identifica 

amplas consequências negativas do incidente violento para as vítimas, como sintomas físicos 

e psicológicos, prejuízo do bem-estar individual e das relações sociais, bem como intenção de 

abandonar o emprego(9,16, 26). 

 Neste estudo, a maioria das vítimas que não relataram o incidente considerou que 

nenhuma ação seria tomada de qualquer forma ou relatou medo de serem punidas com 

consequências negativas. Em pesquisa realizada nos EUA, foi identificado na visão dos 

enfermeiros que, realizar uma denúncia de assédio envolve muito tempo e investimentos 

financeiros, sem trazer os resultados esperados(27). A frequente ausência de incentivo / formas 

de registro e denúncia no contexto de trabalho(28), também pode estar relacionada aos nossos 

resultados. 

 Nesse sentido, evidenciou-se que as principais reações dos participantes em relação 

ao ocorrido incluem relatar aos colegas, superiores, amigos e familiares; alguns informaram 

ter pedido à pessoa que parasse, e um número significativo não reagiu. Uma pesquisa 
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realizada na Turquia mostrou que o silêncio estava entre os métodos de enfrentamento 

utilizados pelos enfermeiros gerentes diante de situações de assédio moral no local de 

trabalho(23). Em relação à violência psicológica e seus subtipos, a literatura indica que um 

percentual significativo de trabalhadores "tenta fingir que nada aconteceu" e um baixo 

percentual registra o ocorrido para que seja movida uma ação contra o agressor(21). 

 Estudos apontam para a necessidade de estruturar planos de monitoramento da 

violência nas instituições de saúde, destacando a importância de uma cultura organizacional 

que incentive o registro de casos e processos de capacitação sobre o tema(9,29-30). Além disso, é 

importante que as vítimas e testemunhas de violência sejam acolhidas e amparadas para 

enfrentar o assédio, reduzindo os efeitos sobre o indivíduo e seu trabalho(30). 

 Os resultados também indicaram que enfermeiras e auxiliares de enfermagem 

apresentaram maior probabilidade de assédio moral no local de trabalho do que os ACS. 

Diversas publicações analisam o incidente e sua ocorrência entre os profissionais de 

enfermagem (9,27,31-32). Os estudos evidenciam que essas profissões são frequentemente 

assediadas no cotidiano de trabalho e apontam possíveis fatores intervenientes, entre os quais 

a exposição a críticas duras e arbitrárias ao seu desempenho durante a formação, fatores 

organizacionais que dificultam a colegialidade e a confiança nas relações de trabalho e o 

ritmo intenso de trabalho(26-27,32). 

 Verificamos também que a probabilidade de vivenciar o assédio moral no local de 

trabalho foi maior entre os trabalhadores com doenças crônicas em relação aos sem essas 

doenças. Um estudo sobre assédio moral com enfermeiras americanas mostrou a existência de 

preconceitos pessoais ou preconceitos relacionados a questões de saúde(27). Da mesma forma, 

nossos resultados apontaram que, para cada hora adicional de sono, a probabilidade de sofrer 

bullying no local de trabalho diminuiu 11%. Esses achados são consistentes com um estudo 

anterior que mostrou uma associação entre essa forma de violência e problemas de sono(12). 

Além disso, os trabalhadores que não se sentiam nem um pouco ou pouco reconhecidos no 

trabalho eram mais propensos a sofrer esse tipo de violência no local de trabalho do que 

aqueles que se sentiam reconhecidos / muito reconhecidos. 

  Desse modo, é especialmente importante uma rede viva que apoie ações coletivas a 

fim de facilitar as relações interpessoais, favorecer a convivência pacífica e estimular o 

diálogo e o respeito no ambiente de trabalho(33). 

 Finalmente, os trabalhadores que estavam preocupados ou muito preocupados com a 

violência relacionada ao trabalho eram mais propensos a sofrer o assédio moral do que o 

grupo nem um pouco preocupado ou pouco preocupado. A compreensão e a preocupação dos 
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profissionais com a violência podem ser fatores relacionados à identificação do bullying e seu 

relato. Nesse sentido, os autores também mencionam que a violência nos serviços de saúde 

muitas vezes é naturalizada, raramente medida, compreendida e combatida(3). Portanto, é 

extremamente necessário que os profissionais de saúde percebam que todo e qualquer tipo de 

violência - inclusive o assédio moral - não faz parte do trabalho(28). 

 

4.1 Limitações 

 

  Este estudo apresenta limitações: 1) o desenho transversal adotado restringe a 

análise de causalidade; 2) o uso de dados quantitativos isoladamente dificulta o acesso à 

subjetividade, o que favorece a compreensão do fenômeno estudado; e 3) possibilidade de 

viés de memória, visto que os profissionais de saúde foram convidados a relatar experiências 

de bullying relacionadas ao último ano. 

 

4.2 Implicações para o avanço do conhecimento científico para a área de saúde e 

enfermagem 

 Nossos achados indicaram a ocorrência de assédio moral no local de trabalho nos 

serviços de saúde e suas consequências para os trabalhadores. Dessa forma, esses resultados 

contribuem para a visibilidade dos casos de assédio e apoiam iniciativas para sua prevenção.  

 Fatores como cultura organizacional voltada para a prevenção de todas as formas de 

violência, fatores relacionados ao trabalho (por exemplo, relações interpessoais), questões de 

saúde e percepções individuais sobre o trabalho, devem ser considerados no planejamento de 

estratégias. O assédio moral no trabalho é um fenômeno que requer ações contínuas para sua 

prevenção nos serviços de saúde, incluindo maior conhecimento sobre suas características, 

consequências e medidas de enfrentamento. O contexto de saúde necessita de inovações, 

principalmente no que se refere à proteção e segurança de seus trabalhadores e à preservação 

dos direitos e da cidadania das pessoas. Nesse sentido, o apoio da gerência de enfermagem e 

dos gestores de saúde como um todo é fundamental para a implantação de medidas contra o 

assédio moral no ambiente de trabalho. 

 

5. Conclusão 

 O estudo demonstrou que 22,41% dos profissionais de saúde relataram ter sido 

vítimas de assédio moral no local de trabalho no último ano. Nenhuma ação foi tomada frente 

ao incidente violento na maioria dos casos, freqüentemente observando a isenção do agressor. 
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Esse fato pode gerar um processo cíclico, pouco visível e sem estratégias de prevenção. Além 

disso, encontramos como fatores associados ao assédio moral no local de trabalho aspectos 

relacionados ao trabalho, questões de saúde e percepções individuais sobre o trabalho e a 

violência. Esses fatores incluem ser enfermeiro ou auxiliar de enfermagem, ter doença 

crônica, ter percepções negativas quanto ao reconhecimento no trabalho, relacionamento 

interpessoal no trabalho avaliado como indiferente, horas de sono e maior preocupação com a 

violência.  

 Nossos resultados apóiam intervenções intersetoriais e multidisciplinares que 

reduzem, previnem e enfrentam o assédio moral no local de trabalho nos serviços de saúde. 
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APÊNDICE C- RELATÓRIO MOBILIDADE ACADÊMICA UDESC-ESEP 

 

 

                                      Porto-Portugal, 23 de fevereiro de 2021  

  

  

A Mobilidade Acadêmica por intermédio do Programa de Mestrado Profissional em 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC/Brasil) e em parceria da Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP/Portugal), 

integrada no Projeto INT-SO (NursID/CINTESIS), emergiu na minha trajetória como uma 

oportunidade ímpar de qualificação das práticas assistenciais, gerenciais, de ensino e de 

pesquisa. Esta modalidade de mestrado proporcionou o amadurecimento de conceitos teórico 

metodológicos, ampliou a visão acadêmica, permitiu a vivencia de diferentes formas de 

ensino e possibilitou a discussão e reflexão crítica de uma temática tão complexa como a do 

assédio moral no trabalho.  

Devido a atual situação de pandemia mundial, ocasionada pela COVID19, a 

experiência ocorreu no período de 1 de outubro de 2020 a 1 de janeiro de 2021, de modo 

remoto. Nestes três meses, diversas atividades foram realizadas, entre elas:  

Atividades de Ensino:  

- Participação como ouvinte da Unidade Curricular de Processos de Trabalho em 

Enfermagem e Saúde do Mestrado em Direção e Chefia dos Serviços em Enfermagem;  

- Participação como ouvinte da aula Ensino Clinico de Enfermagem Comunitária 

(Estágio) e Aulas de OT/TP com recurso às plataformas NursingOntos e e4Nursing;   

Aulas Ministradas:   

- Riscos Psicossociais no Trabalho: violência, bullying, stress e burnout por 

meio da apresentação intitulada como: “A violência contra os profissionais atuantes nos 

serviços de saúde brasileiros” Unidade Curricular Processos de Trabalho em Enfermagem e 

Saúde, do MDCSE;  

- Apresentação intitulada: Campanha de Prevenção e enfrentamento do Assédio 

Moral: Uma tecnologia social voltada aos profissionais de saúde, do Seminário da Unidade 

Curricular de “Investigação em Enfermagem”, do Curso de Pós-graduação em 

Estomaterapia”.  
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Atividades de Pesquisa:  

- Participação no projeto INT-SO: dos contextos de trabalho à Saúde 

ocupacional dos profissionais de enfermagem, um estudo comparativo entre Portugal, Brasil e 

Espanha;   

- Participação como ouvinte da orientação de estudantes de Mestrado em 

Direção e Chefia dos Serviços em Enfermagem e do Mestrado em Enfermagem Comunitária 

(ESEP);  

- Desenvolvimento de três artigos científicos (a finalizar) intitulados como: 

“Assédio moral entre trabalhadores de saúde na atenção primária e hospitalar”, 

“Desenvolvimento de campanha publicitária para a prevenção do assédio moral no trabalho 

em saúde” e “Fluxograma de Enfrentamento do Assédio Moral nos Serviços de Saúde: uma 

Tecnologia Educacional e instrumento de trabalho”;  

- Desenvolvimento de ferramenta gerencial intitulada como “Fluxograma de 

ação e enfrentamento do assédio moral nos serviços de saúde”, disponível na versão Inglês e 

Português, e;  

- Desenvolvimento de guia educativo na temática do bullying no trabalho em 

saúde, complementando o fluxograma.  

Participação em Eventos:  

- Seminário da Unidade Curricular de “Investigação em Enfermagem”, do Curso 

de Pós-graduação em Estomaterapia, sob a temática “Análise crítica da evidência com 

implicações para a prática em Estomaterapia/Enfermagem do Trabalho”.  

- 3º Congresso Internacional de Enfermagem do Trabalho – ICOHN.  

- 1º Fórum Internacional de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em 

Saúde.  

Trabalhos apresentados:  

- Publicação de 3 resumos expandidos em congressos brasileiros e internacionais 

intitulados como:  “Campanha de prevenção e enfrentamento da violência laboral nos serviços 

de saúde” – 3º ICOHN, “Bullying: a violência sútil e velada contra os profissionais dos 

serviços de saúde brasileiros” – 3º ICOHN e “Campanha de prevenção e enfrentamento do 

assédio moral nos serviços de saúde”- 1º FIGEPS;  
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Outros:  

- Organização e mediação da Live: (webpalestra) intitulada: “Vamos Conversar 

sobre o assédio moral nos serviços de saúde?”, com a participação da Profª Drª Elisabete 

Borges;  

- Ouvinte das bancas de defesa do Mestrado intituladas como: “Burnout e 

satisfação no trabalho em profissionais de uma Instituição Particular de Solidariedade Social” 

e “Felicidade no trabalho e eventos potencialmente traumáticos: um estudo com enfermeiros 

Açorianos” das estudantes Viviana Costa (Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica) e 

Sofia Feitor (Mestrado em Enfermagem Comunitária), respetivamente.  

Segue abaixo, o check list dos objetivos propostos inicialmente:  

Quadro 5 – Check List objetivos mobilidade acadêmica 
1 Aprofundar a pesquisa relacionada ao Assédio Moral nos Serviços de Saúde com  novos 

referenciais conceituais, teóricos e metodológicos, sob a ótica loco regional e contexto 

mundial;  

 

2 Frequentar, de modo presencial, aulas relacionadas à Saúde Pública, Gestão em  Saúde e 

Saúde do Trabalhador, entre outras atividades de ensino que possam ampliar a compreensão 

da temática de pesquisa e intervenção;  

 

3 Publicar artigos científicos com relatos de experiência, bem como, outros ensaios  teóricos 

sobre o Assédio Moral nos serviços de saúde do Brasil e Portugal;  
 

4 Fomentar a cooperação entre a UDESC e a Escola Superior de Enfermagem do  Porto 

(ESEP), na qual docentes já possuem aproximação, dando continuidade ao levantamento de 

potenciais estudos que possam ser realizados em cooperação de pesquisadores dos dois 

países;  

 

5 Contribuir para as trocas de conhecimento, fortalecendo a internacionalização do  ensino e 

da pesquisa brasileira e da universidade de origem (UDESC);  
 

6 Desenvolver habilidades interpessoais, pedagógicas e didáticas; e inovar a minha  práxis, 

por meio de novos conhecimentos.  
 

7 Conhecer a estrutura curricular e práticas educacionais de formação do enfermeiro  em 

Portugal;  
 

8 Conhecer e compreender a realidade local de Portugal como: organizações sociais,  serviços 

de saúde portugueses, além de políticas de saúde e educação superior, por meio de 

atividades práticas e teóricas;  

 

 

Devido a restrições sanitárias causadas pela atual situação de pandemia, o objetivo nº 

2 foi atingido de modo remoto, sem qualquer prejuízo e o objetivo nº 8 foi parcialmente 

alcançado.  

Concluindo, cruzar fronteiras geográficas, mesmo que de modo remoto, certamente foi 

considerada uma experiência única e transformadora, que não só ampliou horizontes e abriu 

portas, mas enfatizou a importância da emancipação e troca de diferentes formas de 

conhecimento sob óticas alternativas, fortalecendo vínculos e parcerias científicas, 

oportunizando a identificação de uma rede de pesquisadores da temática, proporcionando o 
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fomento da cooperação entre as universidades e principalmente contribuindo para a minha 

evolução pessoal, intelectual, profissional e social.   

Agradeço imensamente a ESEP pela oportunidade, a Profª Drª Elisabete Borges por 

todo o tempo e dedicação disponibilizados e a Profª Letícia de Lima Trindade por me 

incentivar e me acompanhar em mais este desafio.  

 

 ____________________________                     __________________________                 

Mestranda: Maiara D. Schoeninger             Orientadora: Drª Letícia de Lima Trindade     

                                                                                                      UDESC               

 

______________________________  

Coorientadora: Drª Elisabete  

Borges - ESEP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

 

APÊNDICE D - GUIA: ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, E AGORA? 

INSTRUMENTALIZA (AÇÃO) DOS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

FRENTE AO FENÔMENO 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS - SURVEY 

QUESTIONNAIRE WORKPLACE VIOLENCE IN THE HEALTH SECTOR 

 

 

 

 

 

A.1  Sexo:     (1) masculino     (2) feminino 

A.2  Data de nascimento:  _____ / ______ / ______ 

A.3  Cor da pele:   (1) negra    (2) parda    (3) branca    (4) outra 

A.4  Escolaridade(em anos de estudo completos e aprovados): _____________  

A.5  Situação conjugal:   (1) Solteiro(a), viúvo(a) ou sem companheiro(a)  (2) Casado(a) ou com companheiro(a)   

A.6  Número de filhos: ___________  

A.7  Tabagista:    (1) sim    (2) não 

A.8  Nº médio de horas de sono nas 24 horas: ___________  

A.9  Quantas vezes na semana você faz uso de alguma bebida alcoólica? ____________ 

A.10 Você faz uso de alguma medicação? (1) sim           (2) não 

A.11 Possui Prescrição médica? (1) sim     (2) não 

A.12    Você convive com alguma doença (HAS, DM, Asma, Depressão, etc)? 

___________________ 
 

B.1  Quantos anos de experiência na área da saúde (em anos)? _____________ 
 

B.2  Data de admissão nesta instituição:  _____ / ______ / ______ 
 

B.3  Setor de trabalho: ________________________________________________ 
 

B.4  Função na Instituição: 
      (1) Enfermeiro(a)       (2)Técnico de Enfermagem                 (3) Auxiliar de Enfermagem    
 

B.5  Você possui algum cargo de chefia/supervisão?    (1) sim     (2) não 
 

B.6  Carga horária de trabalho semanal nesta UBS (em horas): ______  

B.7  Trabalha em outra instituição?  (1) sim        (2) não 
 

B.8  Qual seu turno de trabalho?   (1) Manhã   (2) Tarde  (3) Noite  (4) Final de semana  

B.9  Você tem contato físico frequente com seus pacientes (lavando, virando, erguendo, contendo...)? 
       (1) sim     (2) não 
 

B.10  Os pacientes com quem você trabalha mais frequentemente são: 

        (1) Crianças/adolescentes       (2) Adultos/idosos        (3) Ambos 
 

B.11  Quantos profissionais costumam estar presentes com você durante seu 

trabalho?________ 
 

B.12    Você está satisfeito com o local onde trabalha?       

Não está nem um pouco satisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  muito satisfeito 
 

B.13 Você se sente reconhecido pelo trabalho que realiza? 

Não se sente nem um pouco reconhecido  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  sente-se muito reconhecido 
 

B.14  Como você avalia os seus relacionamentos interpessoais no seu local de trabalho? 

NO:  Data:         /         /2019 
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Não está nem um pouco satisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  muito satisfeito 

B.15  Quantas vezes você sofreu acidente(s) no trabalho ou se deslocando para/do 

trabalho? ____ 

B.15.1   Tipos acidente (  ) Biológico   (  ) Ergonômico  (  ) Físico  (   ) Químico  (  ) Trajeto 
 

B.16  Quantos dias você precisou se ausentar do trabalho no último ano? ________  
 

B.17  Quanto você está preocupado(a) com a violência em seu local de trabalho?  

Não está nem um pouco preocupado  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  muito preocupado 

 
 

B.18  Existem procedimentos para o relato da violência em seu local de trabalho?    (1) 

sim   (2) não 
 

B.19  Existe algum estímulo para o relato da violência no seu local de trabalho? 

         (1) sim        (2) não 

 
 

VF -“Violência física refere-se ao uso de força física contra outra pessoa ou grupo, que resulta em dano 

físico, sexual ou psicológico. Pode incluir soco, chute, tapa, esfaqueamento, tiro, empurrão, mordida e/ou 

beliscão, dentre outros” 
 

VF. 1  Nos últimos 12 meses, você foi fisicamente agredido em seu local de trabalho? 

(1) sim   (2) não   (então passe para a questão VF 2) 

 

VF. 1.1  Quantas vezes você foi agredido fisicamente nos últimos 12 meses? _______  

 

VF. 1.1.1  Você considera esta uma situação típica em seu local de trabalho? 

(1) sim     (2) não 

 

VF. 1.2  Com relação à última vez que você foi fisicamente agredido, tratou-se de: 

(1) violência física com arma     (2) violência física sem arma 

 

VF. 1.3  Quem agrediu você?   (1) paciente/familiares       (2) colegas            (3) chefia/supervisor 

 (4)  Outro______________ 

 

VF. 1.4  Onde ocorreu o incidente?  (1) dentro da instituição  (2) fora da instituição (no trajeto do/para o 

trabalho) 

VF. 1.5  Como você reagiu ao ocorrido? Assinale todas as opções pertinentes: 

        (1) Não teve reação                                    (2) pediu a pessoa para parar 

        (3) tentou fingir que nada aconteceu     (4) tentou defender-se fisicamente 

        (5) contou para amigos/familiares          (6) buscou aconselhamento 

        (7) contou para um colega                        (8) relatou para um chefe 

        (9) pediu transferência                              (10) buscou ajuda do sindicato/conselho/associação 

        (11) registrou o evento                             (12) registrou pedido de indenização/abriu processo 
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VF. 1.6  Você acha que o incidente poderia ter sido evitado? 

(1) sim     (2) não 
 

VF. 1.7  O ocorrido resultou em ferimento? 

 (1) sim     (2) não 
 

VF. 1.8  Você precisou de assistência médica? 

(1) sim     (2) não 
 

VF. 1.9  Indique os problemas que você vivenciou após a experiência da violência física  (uma opção por 

questão): 

 
Desde que você foi agredido, o quão 

incomodado você tem sido por: 
Nunca Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

VF.1.9.1 Ter memórias, pensamentos ou imagens 
da agressão repetidas e perturbadoras? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VF.1.9.2 Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou 
evitar sentimentos relacionados à mesma? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VF.1.9.3 Permanecer “super-alerta”, vigilante, de 
sobreaviso ou constantemente tenso(a)? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

VF.1.9.4 Ter sentimento de que suas atividades 
passaram a ser mais penosas? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

VF. 1.10  Você teve que se retirar do local de trabalho após a agressão? 

(1) sim                                 (2) não 

 

VF. 1.11  Foi tomada alguma providência diante do evento? 

(1) sim                                  (2) não 

 

VF. 1.12  Quais foram as consequências para o agressor? 

 (1) nenhuma     (2) advertência verbal     (3) interrompeu o tratamento/foi transferido de setor 

 (4) registro na polícia     (5) processo ao agressor     (6) não sabe     (7) outro 

 

VF. 1.13  Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda? 

 (1) não ofereceu         (2) ofereceu aconselhamento 

 (3) ofereceu oportunidade de falar ou relatar o ocorrido     (4) outro  

 

VF. 1.14  Avalie o seu grau de satisfação em relação à forma como o incidente foi tratado 

Totalmente insatisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  Totalmente satisfeito 

 

VF. 1.15  Se você não relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não 

o fez? 

Assinale todas as opções pertinentes:      (1) Não foi importante    (2) Sentiu-se envergonhado    

(3) Sentiu-se culpado         (4) Não sabia a quem relatar       (5) Ficou com medo de consequências negativas 
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(6) Considerou que de qualquer forma não seriam tomadas providências   (7) Outro 

 

VF. 2 Nos últimos 12 meses, você presenciou situações de violência física no seu local de 

trabalho? 

                   (1) Sim                     (2) Não 

 
 
 

AVALIAÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

 
“Violência psicológica é definida como o uso intencional de poder, incluindo ameaça de força contra outra 

pessoa ou grupo, que possa resultar em dano ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. 

Violência psicológica inclui agressão verbal, intimidação/assédio moral (humilhação/desmoralização), 

discriminação e ameaças.” 

  

AGRESSÃO VERBAL 

refere-se ao comportamento que humilha, degrada ou, de outra forma, indica uma falta de 

respeito com a dignidade e o valor do indivíduo. 
 

AV. 1  Nos últimos 12 meses, você foi agredido verbalmente em seu local de trabalho? 

 (1) sim      (2) não   (então passe para a questão IAM) 

 

AV. 2 Quantas vezes você foi agredido verbalmente nos últimos 12 meses? _______  

 

AV.3  Você considera esta uma situação típica em seu local de trabalho? 

 (1) sim        (2) não 

 

AV.4  Considerando a última vez que você sofreu uma agressão verbal, quem agrediu 

você? 

 (1) paciente       (2) familiar/cuidador de paciente     (3) colega de trabalho 

 (4) chefia/supervisor    (5) outro 

 

 

AV.5  Onde ocorreu o incidente?   (1) dentro da instituição   (2) fora da instituição (no trajeto do/para o 

trabalho) 

 

AV.6  Como você reagiu ao ocorrido? (Assinale todas as opções pertinentes): 

        (1) não teve reação                                    (2) pediu a pessoa para parar 

        (3) tentou fingir que nada aconteceu     (4) tentou defender-se fisicamente 

        (5) contou para amigos/familiares          (6) buscou aconselhamento 

        (7) contou para um colega                        (8) relatou para um chefe 
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        (9) pediu transferência                              (10) buscou ajuda do sindicato/conselho/associação 

        (11) registrou o evento                             (12) registrou pedido de indenização/abriu processo 

 

AV.7  Você acha que o incidente poderia ter sido evitado? 

   (1) sim     (2) não 

 

AV.8  Indique os problemas que você vivenciou após a experiência da violência verbal (uma opção por questão): 

 
Desde que você foi agredido, o quão 

incomodado você tem sido por: 
Nunca Um pouco 

Moderadament
e 

Bastante Extremamente 

AV.8.1 Ter memórias, pensamentos ou imagens da 
agressão repetidas e perturbadoras? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AV.8.2 Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou 
evitar sentimentos relacionados à mesma? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AV.8.3 Permanecer “super-alerta”, vigilante, de 
sobreaviso ou constantemente tenso(a)? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AV.8.4 Ter sentimento de que suas atividades 
passaram a ser mais penosas? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

AV.9  Foi tomada alguma providência diante do evento? 

(1) sim                         (2) não 

 

AV.10  Quais foram as consequências para o agressor? 

(1) nenhuma      (2) advertência verbal     (3) interrompeu o tratamento/foi transferido de setor 

 (4) registro na polícia     (5) processo ao agressor     (6) não sabe      (7) outro 

AV.11  Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda? 

 (1) não ofereceu         (2) ofereceu aconselhamento 

 (3) ofereceu oportunidade de falar ou relatar o ocorrido     (4) outro  

 

AV.12  Avalie o seu grau de satisfação em relação à forma como o incidente foi tratado 

Totalmente insatisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  Totalmente satisfeito 

 

AV.13  Se você não relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não o 

fez? 

Assinale todas as opções pertinentes:      (1) Não foi importante        (2) Sentiu-se envergonhado    

(3) Sentiu-se culpado         (4) Não sabia a quem relatar       (5) Ficou com medo de consequências negativas 

(6) Considerou que de qualquer forma não seriam tomadas providências   (7) Outro 

 

 

INTIMIDAÇÃO / ASSÉDIO MORAL 

refere-se a comportamento ofensivo, humilhante, que desqualifica ou desmoraliza. 

Acontece de forma repetida e em excesso, através de ataques vingativos, cruéis e 

maliciosos que objetivam rebaixar um indivíduo ou grupo de trabalhadores(as). 
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IAM.1  Nos últimos 12 meses, você foi intimidado, humilhado, desqualificado ou 

desmoralizado de forma persistente em seu local de trabalho? 
(1) sim        (2) não   (então passe para a questão AS) 

 

IAM.2  Quantas vezes você foi intimidado, humilhado, desqualificado ou desmoralizado 

nos últimos 12 meses? _______  

 

IAM.3  Você considera esta uma situação típica em seu local de trabalho? 

(1) sim     (2) não 

 

IAM.4  Considerando a última vez que você foi intimidado/agredido moralmente, quem 

agrediu? 
 

(1) paciente       (2) familiar/cuidador de paciente     (3) Colega de trabalho  

 (4) chefia/supervisor    (5) outro 

IAM.5  Onde ocorreu o incidente?  (1) dentro da instituição    (2) fora da instituição (no trajeto do/para o 

trabalho) 

 

IAM.6  Como você reagiu ao ocorrido? (Assinale todas as opções pertinentes): 

        (1) não teve reação                                    (2) pediu a pessoa para parar 

        (3) tentou fingir que nada aconteceu     (4) tentou defender-se fisicamente 

        (5) contou para amigos/familiares          (6) buscou aconselhamento 

        (7) contou para um colega                        (8) relatou para um chefe 

        (9) pediu transferência                              (10) buscou ajuda do sindicato/conselho/associação 

        (11) registrou o evento                             (12) registrou pedido de indenização/abriu processo 

 

IAM.7  Indique os problemas que você vivenciou em detrimento da intimidação/assédio moral(uma opção por 

questão): 

 
Desde que você foi agredido, o quão 

incomodado você tem sido por: 
Nunca Um pouco 

Moderadament
e 

Bastante Extremamente 

IAM.7.

1 
Ter memórias, pensamentos ou imagens 
da agressão repetidas e perturbadoras? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IAM.7.

2 
Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou 
evitar sentimentos relacionados à mesma? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IAM.7.

3 
Permanecer “super-alerta”, vigilante, de 
sobreaviso ou constantemente tenso(a)? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AIM.7.

4 
Ter sentimento de que suas atividades 
passaram a ser mais penosas? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

IAM.8  Você acha que o incidente poderia ter sido evitado? 

(1) sim                                 (2) não 
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IAM.9  Foi tomada alguma providência diante do evento? 

(1) sim                                  (2) não 

 

IAM.10  Quais foram as consequências para o agressor? 

(1) nenhuma     (2) advertência verbal      (3) interrompeu o tratamento/foi transferido de setor 

 (4) registro na polícia     (5) processo ao agressor     (6) não sabe    (7) outro 

 

IAM.11  Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda com: 

 (1) não ofereceu         (2) ofereceu aconselhamento 

(3) ofereceu oportunidade de falar ou relatar o ocorrido     (4) outro  

 

IAM.12  Avalie o seu grau de satisfação em relação à forma como o incidente foi tratado 

Totalmente insatisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  Totalmente satisfeito 

 

IAM.13  Se você não relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não o 

fez? 

Assinale todas as opções pertinentes:      (1) Não foi importante       (2) Sentiu-se envergonhado    

(3) Sentiu-se culpado         (4) Não sabia a quem relatar       (5) Ficou com medo de consequências negativas 

(6) Considerou que de qualquer forma não seriam tomadas providências   (7) Outro 

 

 

ASSÉDIO SEXUAL 

refere-se a qualquer comportamento de natureza sexual que é indesejável, unilateral e não 

esperado. Esse comportamento é ofensivo para a pessoa envolvida e repercute em ameaça, 

humilhação ou incômodo/constrangimento a esta pessoa. 
 

AS.1  Nos últimos 12 meses, você foi assediado sexualmente seu local de trabalho? 

(1) sim   (2) não   (então passe para a questão DR) 

 

AS.2  Quantas vezes você foi assediado sexualmente nos últimos 12 meses? _______  

 

AS.3  Você considera esta uma situação típica em seu local de trabalho? 

(1) sim     (2) não 
 

AS.4  Considerando a última vez que você foi assediado sexualmente, quem agrediu? 

(1) paciente       (2) familiar/cuidador de paciente     (3) Colega de trabalho 

 (4) chefia/supervisor    (5) outro 

 

AS.5  Onde ocorreu o incidente?   (1) dentro da instituição    (2) fora da instituição (no trajeto do/para o 
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trabalho) 

 

AS.6  Como você reagiu ao ocorrido? (Assinale todas as opções pertinentes): 

        (1) não teve reação                                    (2) pediu a pessoa para parar 

        (3) tentou fingir que nada aconteceu     (4) tentou defender-se fisicamente 

        (5) contou para amigos/familiares          (6) buscou aconselhamento 

        (7) contou para um colega                        (8) relatou para um chefe 

        (9) pediu transferência                              (10) buscou ajuda do sindicato/conselho/associação 

        (11) registrou o evento                             (12) registrou pedido de indenização/abriu processo 

 

AS.7  Indique os problemas que você vivenciou em detrimento do assédio sexual (uma opção por questão): 

 
Desde que você foi agredido, o quão 

incomodado você tem sido por: 
Nunca Um pouco 

Moderadament
e 

Bastante Extremamente 

AS.7.

1 
Ter memórias, pensamentos ou imagens da 
agressão repetidas e perturbadoras? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AS.7.

2 
Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou 
evitar sentimentos relacionados à mesma? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AS.7.

3 
Permanecer “super-alerta”, vigilante, de 
sobreaviso ou constantemente tenso(a)? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

AS.7.

4 
Ter sentimento de que suas atividades 
passaram a ser mais penosas? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

AS.8  Você acha que o incidente poderia ter sido evitado? 

(1) sim              (2) não 

 

AS.9  Foi tomada alguma providência diante do evento? 

(1) sim              (2) não 

 

AS.10  Quais foram as consequências para o agressor? 

(1) nenhuma     (2) advertência verbal     (3) interrompeu o tratamento/foi transferido de setor 

 (4) registro na polícia     (5) processo ao agressor     (6) não sabe     (7) outro 

 

AS.11  Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda? 

 (1) não ofereceu         (2) ofereceu aconselhamento 

(3) ofereceu oportunidade de falar ou relatar o ocorrido     (4) outro suporte 

 

AS.12  Avalie o seu grau de satisfação em relação à forma como o incidente foi tratado 

Totalmente insatisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  Totalmente satisfeito 

 

AS.13  Se você não relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não o 

fez? 

Assinale todas as opções pertinentes:      (1) Não foi importante       (2) Sentiu-se envergonhado    

(3) Sentiu-se culpado         (4) Não sabia a quem relatar       (5) Ficou com medo de consequências negativas 
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(6) Considerou que de qualquer forma não seriam tomadas providências   (7) Outro 

 

  

DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

refere-se a qualquer conduta ameaçadora que é baseada em raça, cor, idioma, 

nacionalidade, religião, associação com uma minoria, nascimento ou outro status que seja 

unilateral ou indesejável e que afeta a dignidade de mulheres e homens no trabalho. 
 

DR.1  Nos últimos 12 meses, você sofreu discriminação racial em seu local de trabalho? 

(1) sim   (2) não   (então passe para a questão H) 

 

DR.2  Quantas vezes você sofreu discriminação racial nos últimos 12 meses? _______  

 

DR.3  Você considera esta uma situação típica em seu local de trabalho? 

(1) sim     (2) não 

DR.4  Considerando a última vez que você foi discriminado racialmente, quem 

discriminou você?         

       (1) paciente       (2) familiar/cuidador de paciente     (3) Colega de trabalho  

       (4) chefia/supervisor    (5) outro 
 

DR.5  Onde ocorreu o incidente?(1) dentro da instituição  (2) fora da instituição (no trajeto do/para o trabalho) 

 

DR.6  Como você reagiu a essa discriminação? (Assinale todas as opções pertinentes): 

        (1) não teve reação                                    (2) pediu a pessoa para parar 

        (3) tentou fingir que nada aconteceu     (4) tentou defender-se fisicamente 

        (5) contou para amigos/familiares          (6) buscou aconselhamento 

        (7) contou para um colega                        (8) relatou para um chefe 

        (9) pediu transferência                              (10) buscou ajuda do sindicato/conselho/associação 

        (11) registrou o evento                             (12) registrou pedido de indenização/abriu processo 

 

DR.7  Indique os problemas que você vivenciou em detrimento da discriminação racial (uma opção por questão): 

 
Desde que você foi agredido, o quão 

incomodado você tem sido por: 
Nunca Um pouco 

Moderadament
e 

Bastante Extremamente 

DR.7.

1 
Ter memórias, pensamentos ou imagens da 
agressão repetidas e perturbadoras? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

DR.7.

2 
Evitar pensar ou falar sobre a agressão ou 
evitar sentimentos relacionados à mesma? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

DR.7.

3 
Permanecer “super-alerta”, vigilante, de 
sobreaviso ou constantemente tenso(a)? 

(1) (2) (3) (4) (5) 

DR.7.
Ter sentimento de que suas atividades 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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4 passaram a ser mais penosas? 

 

DR.8  Você acha que o incidente poderia ter sido evitado? 

(1) sim          (2) não 

 

DR.9  Foi tomada alguma providência diante do evento? 

(1) sim          (2) não 

 

DR.10  Quais foram as consequências para o agressor? 

(1) nenhuma     (2) advertência verbal     (3) interrompeu o tratamento/foi transferido de setor 

 (4) registro na polícia     (5) processo ao agressor     (6) não sabe     (7) outro 

 

DR.11  Seu empregador ou supervisor ofereceu ajuda? 

 (1) não ofereceu         (2) ofereceu aconselhamento 

(3) ofereceu oportunidade de falar ou relatar o ocorrido     (4) outro  

 

DR.12  Avalie o seu grau de satisfação em relação à forma como o incidente foi tratado 

Totalmente insatisfeito  (1) ---- (2) ---- (3) ---- (4) ---- (5)  Totalmente 

satisfeito 

 

DR.13  Se você não relatou ou falou sobre o incidente com outras pessoas, por que não o 

fez? 

Assinale todas as opções pertinentes:      (1) Não foi importante    (2) Sentiu-se envergonhado    

(3) Sentiu-se culpado         (4) Não sabia a quem relatar       (5) Ficou com medo de consequências negativas 

(6) Considerou que de qualquer forma não seriam tomadas providências   (7) Outro 

 

Unidade Básica de Saúde 
 

H.1  O seu local de trabalho desenvolve condutas específicas para proteção à: 

  Sim Não Não sabe 

H.1.1 Saúde e segurança (1) (2) (3) 

H.1.2 Violência física (1) (2) (3) 

H.1.3 Agressão verbal (1) (2) (3) 

H.1.4 Intimidação/agressão moral (1) (2) (3) 

H.1.5 Assédio sexual (1) (2) (3) 

H.1.6 Discriminação (1) (2) (3) 

H.1.7 Ameaça (1) (2) (3) 

 

 

H.2  Quais medidas para lidar com a violência no trabalho existem no local em que 

você trabalha? 
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  Sim Não 

H.2.1 Medidas de segurança (guardas, alarmes, outros) (1) (2) 

H.2.2 Melhoras no ambiente (iluminação, ruídos, condicionamento de ar, 

limpeza, privacidade, acesso fácil ao refeitório e sanitários, outros) 
(1) (2) 

H.2.3 Controle do acesso à instituição (checagem da portaria) (1) (2) 

H.2.4 Registro de paciente com comportamento agressivo anterior (1) (2) 

H.2.5 
Protocolos para pacientes agressivos (procedimentos de controle, 

contenção, transporte, medicação, programação de atividade, 

acesso à informação, outros) 

(1) (2) 

H.2.6 Número suficiente de funcionários (1) (2) 

H.2.7 Uso rigoroso de uniforme e identificação de todos que circulam no 

ambiente 
(1) (2) 

H.2.8 Troca de plantão ou escala em caso necessário (1) (2) 

H.2.9 Restrição do trabalho solitário (1) (2) 

H.2.1

0 
Treinamento/capacitação (enfrentamento da violência, habilidade 

de comunicação, resolução de conflitos, defesa pessoal, outros) 
(1) (2) 

H.2.1

1 
Investimentos em desenvolvimento de recursos humanos 

(promoção, premiação, outros) 
(1) (2) 

H.2.1

2 Nenhuma (1) (2) 

 

 

H.3  Quanto você acha que estas medidas poderiam melhorar seu local de trabalho? 

  Nada Pouco 
Moderadam

ente 
Muito 

H.3.1 Medidas de segurança (1) (2) (3) (4) 

H.3.2 Melhoras no ambiente (1) (2) (3) (4) 

H.3.3 Controle do acesso à instituição (1) (2) (3) (4) 

H.3.4 Registro de paciente com 

comportamento agressivo anterior 
(1) (2) (3) (4) 

H.3.5 Protocolos para pacientes agressivos (1) (2) (3) (4) 

H.3.6 Número suficiente de funcionários (1) (2) (3) (4) 

H.3.7 Uso rigoroso de uniforme e 

identificação 
(1) (2) (3) (4) 

H.3.8 Troca de plantão ou escala em caso 

necessário 
(1) (2) (3) (4) 

H.3.9 Restrição do trabalho solitário (1) (2) (3) (4) 

H.3.10 Treinamento/capacitação (1) (2) (3) (4) 

H.3.11 Investimentos em desenvolvimento de 

recursos humanos 
(1) (2) (3) (4) 

H.3.12 Outra (1) (2) (3) (4) 

Xx 
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ANEXO B - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO – VÍDEO: CAMPANHA DE 

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA OS 

PROFISSIONAIS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Data: ...../..../......Nome da TE: Vídeo Campanha de Prevenção e Enfrentamento da Violência contra os 

Profissionais nos Serviços de Saúde 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=j048UKtAP2A&feature=youtu.be 

Caracterização do juiz-especialista 

Código/Pseudônimo:   Sexo: F: (   ) M: (   )   Idade:   Formação:         Titulação (maior): 

Local de Trabalho:        Área de atuação:      Anos de experiência na área de atuação: 

Instruções: Por gentileza, leia minuciosamente o manual e em seguida analise o instrumento de avaliação 

atribuindo uma nota em cada item avaliado, correspondendo ao grau de concordância (nota). Dê sua opinião 

de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada critério abaixo, 

considerando:  

1- Totalmente Adequado 

2- Adequado  

3- Parcialmente Adequado  

4- Inadequado 

Nas indicações de opções “3” e “4”, por gentileza descrever o motivo ou sugestão pelo qual considerou essa 

opção no espaço destinado. 

Objetivos, propósitos, metas ou finalidades: 1 2 3 4 

1. Contempla a temática proposta     

2. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado     

3. Proporciona reflexão sobre o tema     

Estrutura, apresentação, organização,  estratégia: 1 2 3 4 

4. Linguagem adequada ao público-alvo     

5. Linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo no processo educativo     

6. As ilustrações utilizadas estão adequadas ao conteúdo do trabalho.     

7. O áudio do vídeo está adequado e colabora na compreensão do conteúdo.     

8. Informações corretas     

09. Informações objetivas e esclarecedoras     

10. Sequência lógica das ideias     

11. Tema atual e pertinente     

Relevância, significância, impacto, motivação e interesse: 1 2 3 4 

12. Orienta quanto a medidas de prevenção e enfrentamento     

13. Informa e sensibiliza quanto a temática     

14.Amplia a visibilidade do tema     

Nº do item/Motivo/Sugestão se opção “3” ou “4”:  

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011; LEITE; et al, 2018). 
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ANEXO C - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO – FOLDER: PREVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA NO TRABALHO EM SAÚDE 

Data: ...../..../......Nome da TE: Folder "Prevenção da Violência no Trabalho em Saúde” 

Link de acesso: https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/2990/ 

Folder_Existe_viol_ncia_no_trabalho_em_sa_de_1589909505188_2990.pdf 

Instruções: Por gentileza, leia minuciosamente o manual e em seguida analise o instrumento de avaliação 

atribuindo uma nota em cada item avaliado, correspondendo ao grau de concordância (nota). Dê sua opinião 

de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada critério abaixo, 

considerando:  

1- Totalmente Adequado 

2- Adequado  

3- Parcialmente Adequado  

4- Inadequado 

Nas indicações de opções “3” e “4”, por gentileza descrever o motivo ou sugestão pelo qual considerou essa 

opção no espaço destinado. 

Objetivos, propósitos, metas ou finalidades: 1 2 3 4 

1. Contempla a temática proposta     

2. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado     

3. Proporciona reflexão sobre o tema     

Estrutura, apresentação, organização, estratégia: 1 2 3 4 

4. Linguagem adequada ao público-alvo     

5. As ilustrações utilizadas estão adequadas ao conteúdo do trabalho.     

6. Informações corretas     

7. Informações objetivas e esclarecedoras     

8. Sequência lógica das ideias     

9. Tema atual e pertinente     

Relevância, significância, impacto, motivação e interesse: 1 2 3 4 

12. Orienta quanto a medidas de prevenção e enfrentamento     

13. Informa e sensibiliza quanto a temática     

14.Amplia a visibilidade do tema     

Nº do item/Motivo/Sugestão se opção “3” ou “4”:  

 

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011; LEITE; et al, 2018). 
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https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/2990/Folder_Existe_viol_ncia_no_trabalho_em_sa_de_1589909505188_2990.pdf
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ANEXO D - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO – CARTAZ: ENFRENTAMENTO 

DA VIOLÊNCIA NO TRABALHO EM SAÚDE 

 
Data: ...../..../......Nome da TE: Cartaz – Enfrentamento da Violência no Trabalho em Saúde. Link de 

acesso: https://www.udesc.br/ceo/contraviolencianasaude 

Instruções: Por gentileza, leia minuciosamente o manual e em seguida analise o instrumento de avaliação 

atribuindo uma nota em cada item avaliado, correspondendo ao grau de concordância (nota). Dê sua opinião 

de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada critério abaixo, 

considerando:  

1- Totalmente Adequado 

2- Adequado  

3- Parcialmente Adequado  

4- Inadequado 

Nas indicações de opções “3” e “4”, por gentileza descrever o motivo ou sugestão pelo qual considerou essa 

opção no espaço destinado. 

Objetivos, propósitos, metas ou finalidades: 1 2 3 4 

1. Contempla a temática proposta     

2. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado     

3. Proporciona reflexão sobre o tema     

Estrutura, apresentação, organização, estratégia: 1 2 3 4 

4. Linguagem adequada ao público-alvo     

5. As ilustrações utilizadas estão adequadas ao conteúdo do trabalho     

6. Informações corretas     

7. Informações objetivas e esclarecedoras     

8. Sequência lógica das ideias     

9. Tema atual e pertinente     

Relevância, significância, impacto, motivação e interesse: 1 2 3 4 

12. Orienta quanto a medidas de prevenção e enfrentamento     

13. Informa e sensibiliza quanto a temática     

14.Amplia a visibilidade do tema     

Nº do item/Motivo/Sugestão se opção “3” ou “4”:  

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011; LEITE; et al, 2018). 
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ANEXO E - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO – PODCAST: ASSÉDIO MORAL 

NÃO É LEGAL 

Data: ...../..../......Nome da TE: Podcast Assédio Moral não é Legal 

Link de acesso: https://www.youtube.com/watch?v=S12kgwNFx50&feature=youtu.be 

Instruções: Por gentileza, leia minuciosamente o manual e em seguida analise o instrumento de avaliação 

atribuindo uma nota em cada item avaliado, correspondendo ao grau de concordância (nota). Dê sua opinião 

de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada critério abaixo, 

considerando:  

1- Totalmente Adequado 

2- Adequado  

3- Parcialmente Adequado  

4- Inadequado 

Nas indicações de opções “3” e “4”, por gentileza descrever o motivo ou sugestão pelo qual considerou essa 

opção no espaço destinado. 

Objetivos, propósitos, metas ou finalidades: 1 2 3 4 

1. Contempla a temática proposta     

2. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado     

3. Proporciona reflexão sobre o tema     

Estrutura, apresentação, organização, estratégias: 1 2 3 4 

4. Linguagem adequada ao público-alvo     

5. Linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo no processo educativo     

6. O áudio está adequado e colabora na compreensão do conteúdo.     

7. Informações corretas     

8. Informações objetivas e esclarecedoras     

9. Sequência lógica das ideias     

10. Tema atual e pertinente     

Relevância, significância, impacto, motivação e interesse: 1 2 3 4 

11. Orienta quanto a medidas de prevenção e enfrentamento     

12. Informa e sensibiliza quanto a temática     

13.Amplia a visibilidade do tema     

Nº do item/Motivo/Sugestão se opção “3” ou “4”:  

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011; LEITE; et al, 2018). 
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ANEXO F - INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO – PÚBLICO-ALVO 

 

Data: ...../..../....Nome: Campanha de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral nos Serviços de Saúde 

Caracterização do profissional – Público-alvo 

Código/Pseudônimo:      Sexo: F: (   ) M: (   )        Idade:       Formação: Titulação (maior):         Local de 

Trabalho:             Área de atuação:         Anos de experiência na área de atuação: 

Instruções: Por gentileza, leia minuciosamente o manual e em seguida analise o instrumento de avaliação 

atribuindo uma nota em cada item avaliado, correspondendo o grau de concordância (nota). Dê a sua opinião 

de acordo com a abreviação que melhor represente seu grau de concordância em cada critério abaixo, 

considerando: 1= Totalmente Adequado, 2= Adequado,  3= Parcialmente Adequado,  4= Inadequado.Nas 

indicações de opções “3” e “4”, por gentileza descrever o motivo ou sugestão pelo qual considerou essa 

opção no espaço destinado. 

Objetivos: A campanha de um modo geral 1 2 3 4 

1. Contempla o tema proposto     

2. Ajuda no cotidiano dos profissionais     

3. Esclarece dúvidas sobre o tema abordado     

4. Proporciona reflexão sobre a temática     

5. Instiga a mudança de comportamento     

6. Orienta, informa e sensibiliza quanto a temática     

7. Proporciona mecanismos de prevenção e enfrentamento     

Estrutura, apresentação, organização e estratégias da Campanha: 1 2 3 4 

8. Os materiais são atraentes e indicam o seu conteúdo      

9. O conteúdo dos materiais é interessante     

10. O conteúdo esclarece conceitos     

11. O material é apropriado ao público-alvo     

12. Os materiais colaboram na compreensão do conteúdo     

13. O material foi útil     

14. As informações são objetivas e esclarecedoras     

15. Os personagens utilizados nos materiais são inclusivos, apresentando diversidades 

raciais, étnicas, culturais, etc 

    

16. Proporcionou diferentes mídias     

17. Usou diferentes meios de comunicação     

18. O vocabulário é acessível     

19. Houve interação com o público-alvo     

20. A temática é necessária     

Nº do item/Motivo/Sugestão se opção “3” ou “4”:  

Fonte: Adaptado pelas autoras (TEIXEIRA; MOTA, 2011). 
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ANEXO G - PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO - CEPSH/UDESC - 

HOSPITAL 

 

Parecer Comitê de Ética e Pesquisa – Hospital  

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: Violência no Trabalho da enfermagem e suas implicações para a Saúde 

Psíquica dos 

Trabalhadores e para a Cultura de Segurança do Paciente em hospital universitário 

Pesquisador: Daiane Dal 

Pai  

Área Temática: 
Versão: 2 

CAAE: 32263014.5.0000.5327 

Instituição Proponente: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO 

ALEGRE Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 

713.728 Data da 

Relatoria: 02/07/2014 

Apresentação do Projeto: 

O projeto apresenta definições de violência no âmbito laboral descritos pela ONU e OIT 

contextualizando-a frente a repercussões sobre a saúde psíquica de trabalhadores e a 

segurança de pacientes hospitalizados. Embasa-se em bibliografia pertinente e atualizada 

sobre os tópicos em questão. Argumenta sobre a importância de abordar as implicações da 

violência, especialmente sobre trabalhadores da enfermagem visto que tal categoria apresenta 

peculiaridades relacionadas a jornadas de trabalho, carga de trabalho, dimensionamento de 

pessoal, processo de trabalho, clima organizacional e satisfação profissional, caracterizando 

“violência” no âmbito dos serviços de saúde como um fenômeno global. É pesquisa de cunho 

observacional de delineamento misto. Associa a abordagem quantitativa (do tipo transversal e 

prospectiva) e qualitativa (do tipo descritiva). A etapa quantitativa prevê aplicação de 

questionário com amostra de 184 trabalhadores de enfermagem (selecionados de forma 

sistemática) e prevê etapa qualitativa mediante aplicação de entrevistas semiestruturadas 

gravadas em áudio com participação de trabalhadores selecionados intencionalmente (amostra 

definida por saturação). Apresenta cálculo amostral definido com base aos resultados de tese 

de doutoramento. Para cada abordagem é utilizado uma metodologia e instrumento adequado 

ao momento.Levantamento da violência: Survey Questionnaire Workplace Violence in the 

Healht sector (OMS, OIT,Conselho Internacional de Enfermagem - traduzido e adaptado pela 

língua portuguesa). Detecção da SÍNDROME DE BURNOUT: Maslach Burnout Inventory 

(MBI), validado no Brasil- Rastreamento de distúrbios Psíquicos menores: self-report 

Questionaire (SQR -20) validado no Brasil.Cultura da segurança: Hospital Survey on Patient 

Safety Culture (HSOPSC), também validado no Brasil.A análise dos dados prevê a utilização 

de auxílio do programa SPSS e testes estatísticos de acordo com cada instrumento/escala 

utilizado. A partir daí serão criados grupos que permitirão associações diversas (qui quadrado, 

t de student, Mann-Witney, Kruskal-Wallis, Least Significance Difference (LSD). Nível de 

significância: 5%. Objetivo da Pesquisa: Objetivo Primário: Analisar as implicações da 

violência no trabalho da enfermagem para a saúde psíquica dos trabalhadores e para a cultura 
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de segurança do paciente em hospital universitário. Objetivos Secundários: Identificar 

características sociodemográficas e laborais de trabalhadores de enfermagem. Avaliar a 

ocorrência da violência no trabalho da enfermagem. Avaliar a Síndrome de Burnout, os 

Distúrbios Psíquicos Menores de trabalhadores de enfermagem e a cultura de segurança do 

paciente. Verificar associações entre violência no trabalho, Síndrome de Burnout, Distúrbios 

Psíquicos Menores e cultura de segurança do paciente. Conhecer as percepções dos 

trabalhadores de enfermagem sobre a violência no trabalho hospitalar, sua saúde psíquica e a 

cultura de segurança do paciente. Avaliação dos Riscos e Benefícios: Riscos: A participação 

na pesquisa não implica em riscos sobre a integridade física dos participantes. O tempo 

dispensado para o preenchimento do questionário (aproximadamente 30 minutos) SERÁ (?) 

um inconveniente da participação. A participação no estudo também não interferirá no 

vínculo empregatício com o HCPA, sendo o anonimato preservado.   

 FALTOU: o participante não terá ônus financeiro por participar do estudo. Benefícios: 

contribuir com a construção do conhecimento acerca da problemática violência no trabalho, 

dos estudos na área da saúde do trabalhador e a cultura de segurança do paciente, sendo que 

se vislumbra com esses achados beneficiar a saúde e a segurança do trabalhador e dos 

pacientes. A participação não pressupõe nenhuma recompensa financeira ou privilégio em 

relação ao posto de trabalho. As pendências foram atendidas conforme esclarecimentos 

descritos no campo conclusões e lista de pendências ou inadequações. 

 Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Texto bem escrito, com cuidados 

pertinentes em relação a apresentação e ao conteúdo. Assunto importante e pertinente à saúde 

de trabalhadores e pacientes englobando um grande passeio pela questão da gestão da saúde e 

da violência nas instituições de saúde.      

 Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: O texto do TCLE contém as 

informações pertinentes ao projeto e necessárias à aceitação do participante. No entanto 

algumas modificações são necessárias: 1) Utilizar linguagem menos formal e mais acessível 

ao entendimento do participante. Ex: saúde psíquica, construção do conhecimento, 

prerrogativas, problemática da violência, risco à dignidade, sorteio sistemático. 2) Não é 

necessário a citação das leis. O último parágrafo do item explicação dos procedimentos deve 

ser retirado e a frase referente a lei dos direitos autorais no item benefícios. 3) Unificar a 

forma de tratamento no texto (ou você ou senhor/senhora). 4) Sugere-se colocar o título 

conforme descrito no OBJETIVO PRINCIPAL, isto é: PARA a cultura 5) Na frase referente 

aos riscos é necessário mencionar que não há nenhum risco conhecido.6) Incluir o serviço de 

origem da pesquisadora responsável, bem como a sala, andar. 7) Adicionar o horário de 

funcionamento do CEP: de segunda a sexta-feira das 8 as 17 horas. 8) Substituir a palavra 

voluntário por participante. 9) Incluir campo para nome do participante e campo para nome do 

pesquisador. 10) Retirar a palavra responsável do campo de assinatura do pesquisador, uma 

vez que quem assina o TCLE é o pesquisador que o aplica, não sendo necessariamente o 

responsável pelo projeto.         

 COMENTÁRIO DO CEP: Nova versão de TCLE foi apresentada contemplando as 

orientações descritas acima. PENDÊNCIA ATENDIDA.     

 Recomendações: Nada a recomendar.       

 Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:- Revisar comentários descritos no 

campo referente a avaliação dos riscos.  

PENDÊNCIA ATENDIDA.         

 - Adequar título conforme objetivo principal.      

 RESPOSTA DOS PESQUISADORES: o título foi adequado conforme sugestão. 

 PENDÊNCIA ATENDIDA. 

- Esclarecer a importância da distribuição espacial dos participantes da pesquisa visto que 

serão“selecionados de maneira sistemática, com base na listagem de trabalhadores ativos no 
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período de estudo”. Esclarecer a importância ou necessidade de contemplar a diversidade de 

locais e, em consequência, possíveis diversidades as formas de violência no Hospital? 

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: Os participantes do estudo serão selecionados de 

maneira sistemática a partir da listagem de trabalhadores ativos no período de estudo a fim de 

selecionar os sujeitos aleatoriamente, mas garantindo a inclusão dos diferentes setores do 

hospital. A literatura aponta com frequência os serviços de emergência e psiquiátricos como 

locais onde os trabalhadores da saúde se encontram mais expostos à violência laboral que se 

origina dos pacientes e/ou acompanhantes devido ao perfil dos mesmos (pacientes 

alcoolizados, psiquicamente instáveis pelo abuso de substâncias e pela condição neurológica, 

por exemplo). Contudo, sabe-se também que fatores organizacionais e relacionamentos 

interpessoais estão fortemente implicados na perpetração da violência no setor saúde, 

principalmente no que diz respeito ao assédio. Frente a isso, pretende-se contemplar as 

diferentes formas de violência presentes no Hospital por meio da inclusão dos profissionais de 

enfermagem dos diversos setores. Os trabalhadores serão selecionados com base em uma lista 

com os nomes dos sujeitos incluídos na população, divididos segundo os locais de trabalho. 

PENDÊNCIA ESCLARECIDA.        

 - Verifica-se a descrição sobre precauções em relação a proteção do anonimato da informação 

frente àpesquisa. Não foi identificada a forma de proteção do anonimato do trabalhador frente 

a sua participação (ou não) frente a chefias e colegas.     

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: Será garantido o anonimato do participante frente às 

informações colhidas pela investigação por meio da utilização de código numérico para sua 

identificação no tratamento e divulgação dos dados, além de garantir que a colaboração dos 

sujeitos é voluntária e passível de desistência a qualquer momento.   

    

PENDÊNCIA ESCLARECIDA.        

 Adequar linguagem do TCLE.        

 RESPOSTA DOS PESQUISADORES: O TCLE foi reformulado quanto à utilização de 

linguagem menos formal e mais acessível.       

 PENDÊNCIA ESCLARECIDA.        

 - Lembrar de adequar a frase da p. 13, caso seja utilizada no relatório final da pesquisa, Serão 

convidados somente profissionais que tenham relatado episódio de violência [prévia à 

aplicação do ] na aplicação do questionário..., o que configuraria violência no momento da 

aplicação do questionário!         

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: Serão convidados somente profissionais que tenham 

relatado episódio de violência na aplicação do questionário, sendo este um critério de inclusão 

para a participação na etapa qualitativa do estudo.     

PENDÊNCIA ESCLARECIDA.        

 - Verificar adequação da palavra detrimento nas questões: DR7 (Indique os problemas que 

você vivenciouem detrimento da discriminação racial); AS7 (Indique os problemas que você 

vivenciou em detrimento do assédio sexual); IAM7 (Indique os problemas que você vivenciou 

em detrimento da intimidação/assédio moral). Sugere-se outro termo (consequência, como um 

prejuízo decorrente, outro ...).       

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: optou-se por manter os termos utilizados no 

instrumento (“detrimento”) a fim de manter a redação proposta pelo autor.  

 PENDÊNCIA ESCLARECIDA.        

 Situação do Parecer: Aprovado        

 Necessita Apreciação da CONEP: Não      

 Considerações Finais a critério do CEP: Lembramos que a presente aprovação (versão 

projeto 26/06/2014, TCLE 26/06/2014 e demais documentos que atendem às solicitações do 
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CEP) refere-se apenas aos aspectos éticos e metodológicos do projeto. Para que possa ser 

realizado o mesmo deve estar cadastrado no sistema WebGPPG em razão das questões 

logísticas e financeiras. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação final da 

Comissão Científica, através do Sistema WebGPPG. Qualquer alteração nestes documentos 

deverá ser encaminhada para avaliação do CEP. Informamos que obrigatoriamente a versão 

do TCLE a ser utilizada deverá corresponder na íntegra à versão vigente aprovada.Os autores 

deverão preencher o documento de Delegação de Funções para atividades do presente projeto 

(disponível na página da internet do HCPA - Pesquisa - GPPG - Formulários - Formulário de 

Delegação de funções para membros de equipe de pesquisa). Uma vez preenchido, o 

documento deverá ser enviado ao CEP como Notificação, através da Plataforma Brasil. A 

comunicação de eventos adversos classificados como sérios e inesperados, ocorridos com 

pacientes incluídos no centro HCPA, assim como os desvios de protocolo quando envolver 

diretamente estes pacientes, deverá ser realizada através do Sistema GEO (Gestão Estratégica 

Operacional) disponível na intranet do HCPA.  

                   

                                                   PORTO ALEGRE, 09 de Julho de 2014   

            __________________________   

   Assinado por: José Roberto Goldim (Coordenador) 
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ANEXO H - PARECER COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA - APS – CHAPECÓ 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Violência no processo de trabalho da enfermagem na Atenção Primária à 

Saúde Pesquisador: Letícia de Lima Trindade Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 90136718.6.0000.0118 

Instituição Proponente:FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio      

 DADOS DO PARECER         
 Número do Parecer: 2.835.706        

 Apresentação do Projeto:Trata-se da terceira versão submetida ao CEP de projeto de 

pesquisa do Departamento de Enfermagem do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), tendo como pesquisadora 

responsável a professora Letícia de Lima Trindade, assistente de pesquisa Grasiele Fatima 

Busnello e equipe de pesquisa: Carine Vendruscolo, Elisangela Argenta Zanatta, Silvana dos  

Santos Zanotelli, Marta Kolhs, Chancarlyne Vivian, Daiane Brancalione e Manuela Marciane 

Calderan. Conforme as pesquisadoras, justificando o estudo, “A violência no trabalho é 

considerada um fenômeno crescente, muitas vezes naturalizada e considerada um risco 

inevitável para alguns trabalhadores. No entanto, é passível de prevenção e constitui uma 

importante causa de lesão física por conta de agressões e principalmente de adoecimento 

mental (SILVEIRA, 2013)”. Ainda informam que “Acredita-se que o resultado desse estudo 

possa oferecer elementos para melhor desvelar a violência no trabalho da Enfermagem, 

reorientar medidas de cuidados com estes trabalhadores, e identificar as implicações na 

qualidade dos cuidados prestados por estes trabalhadores, e como consequência em toda 

assistência prestada pela ESF, atendendo necessidades de usuários e de quem realiza o 

trabalho, fortalecendo indiretamente a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). No contexto 

da pesquisa em saúde dos trabalhadores, compreende-se que o tema dialoga com a Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, contribui no debate sobre a consolidação da 

RAS e de políticas públicas”. Trata-se de estudo “misto, transversal e prospectivo”. Será 

realizado nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de um município da Região 

Oeste do Estado de Santa Catarina. Será feito em duas etapas, sendo que para participar da 

primeira serão utilizados como critérios de inclusão: “possuir formação na área da 

enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem) e estar 

atuando como profissional da ESF, há no mínimo 12 meses”. Consideram como critérios de 

exclusão trabalhadores afastados. As pesquisadoras informam que o quantitativo de 

trabalhadores será confirmado com a secretaria municipal de saúde, sendo que, com base 

nestes dados, será realizado o cálculo amostral, mas informam estimativa no Projeto Básico 

de 200 participantes (22 técnicos, 78 enfermeiros e 100 auxiliares de enfermagem). Na versão 

atual indicam que, para a segunda etapa, serão escolhidos de forma aleatória (sorteio) 

profissionais que foram avaliados na etapa anterior, sendo selecionados, aproximadamente, 10 

trabalhadores que responderem ter sofrido algum tipo de violência no trabalho e 10 

trabalhadores que não afirmarem ter apresentado esta situação, porém, as pesquisadoras 

informam que a quantidade de participantes será definido pela saturação de dados. Quantos 

aos instrumentos utilizados, para a primeira etapa (quantitativa) será utilizado o Survey 

Questionnaire Workplace Violence in the Health Sector, conforme pesquisadoras “proposto 
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pela OMS, Organização Internacional do Trabalho e de Serviços Públicos e Conselho 

Internacional de Enfermagem (PAIVA; PAIVA; BERTI, 2010), traduzido e adaptado para a 

língua portuguesa por Palacius et al, 2013 (OMS, 2010)”, abordando violência física e 

psicológica. Na segunda etapa (qualitativa) serão utilizados o estudo documental e a entrevista 

semiestruturada. Pelo Projeto Detalhado (PD) e Projeto Básico (PB), o percurso da ação de 

campo será iniciado em setembro de 2019, com término previsto para junho de 2019.  A 

pesquisa tem prazo de término previsto para maio de 2020. Quanto ao orçamento, indicam 

valor de R$7.300,00, classificando-o como custeio, e referem financiamento próprio.

 Objetivo da Pesquisa: O objetivo primário desta pesquisa, pelo Projeto Detalhado (PD) e 

Projeto Básico (PB), é “Analisar se há ocorrência de violência no processo de trabalho da 

Enfermagem na ESF em um município do Oeste Catarinense e suas implicações na saúde 

destes trabalhadores”. Como objetivos secundários referem: “Identificar as características 

sociodemográficas e laborais dos trabalhadores de Enfermagem da ESF; Analisar a ocorrência 

dos diferentes tipos de violência no trabalho da Enfermagem e as associações entre esta, o 

perfil da força de trabalho e as características do contexto laboral; Compreender como o 

processo de trabalho da Enfermagem sofre influência da violência na perspectiva destes 

trabalhadores; bem como os mecanismos de enfrentamento utilizados por estes profissionais 

para fazer o frente ao fenômeno”. 

Análise ética – Conforme pareceres anteriores, os objetivos são passíveis de desenvolvimento 

para pesquisa, sendo corretamente apresentado de forma análoga no Projeto Básico gerado 

pela Plataforma Brasil (PB), como no Projeto detalhado (PD), apresentando coerência com os 

métodos empregados.       

Avaliação dos Riscos e Benefícios: As pesquisadoras caracterizam no Projeto Detalhado 

(PD) que “Será garantido o anonimato do participante frente às informações colhidas pela 

investigação por meio da utilização de código numérico para sua identificação no tratamento e 

divulgação dos dados, além de garantir que a colaboração dos profissionais é voluntária e 

passível de desistência a qualquer momento. Ainda será sinalizado aos participantes que a sua 

participação não envolve riscos conhecidos e tampouco ônus ou recompensa financeira”... 

“Os riscos durante a coleta das informações serão altos e poderão envolver os seguintes 

desconfortos: exposição de sentimentos e percepções acerca do da violência em seu ambiente 

de trabalho, dificuldades em lidar com as emoções suscitadas. Todavia, serão tomados todos 

os cuidados para que os procedimentos aplicados durante a pesquisa, não ofereçam riscos 

potenciais à integridade moral, física, mental e espiritual. Entretanto, lhe será garantida 

assistência imediata, sem ônus de qualquer espécie a sua pessoa com todos os cuidados 

necessários à sua participação de acordo com seus direitos individuais e respeito ao seu 

bemestar físico e psicológico. Durante a coleta de dados, as pesquisadoras assumirão a 

responsabilidade de auxiliar, se do surgimento de qualquer constrangimento causado a sua 

integralidade, reelaborando as vivências, com atendimento de um profissional psicólogo, se 

necessário”. No Projeto Básico (PB) e TCLE informa que “Os riscos durante a coleta das 

informações serão altos e poderão envolver os seguintes desconfortos: exposição de 

sentimentos e percepções acerca do da violência em seu ambiente de trabalho, dificuldades 

em lidar com as emoções suscitadas. Todavia, serão tomados todos os cuidados para que os 

procedimentos aplicados durante a pesquisa, não ofereçam riscos potenciais à integridade 

moral, física, mental e espiritual. Entretanto, lhe será garantida assistência imediata, sem ônus 

de qualquer espécie a sua pessoa com todos os cuidados necessários à sua participação de 

acordo com seus direitos individuais e respeito ao seu bem-estar físico e psicológico. Durante 

a coleta de dados, as pesquisadoras assumirão a responsabilidade de auxiliar, se do 

surgimento de qualquer constrangimento causado a sua integralidade, reelaborando as 

vivências, com atendimento de um profissional psicólogo, se necessário”.   

 Análise ética – Os riscos estão devidamente classificados e há informações a respeito da 
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forma de minimizá - los. Essas características estão similares no Projeto Básico da Plataforma 

Brasil (PB), Projeto Detalhado (PD) e no TCLE.      

Quanto aos benefícios informam, no Projeto Básico (PB) e no TCLE, que “Os benefícios 

esperados pela participação na pesquisa são contribuição para o campo científico, oferecendo 

elementos para melhor desvelar a violência no trabalho da Enfermagem, reorientar medidas 

de cuidados com estes trabalhadores, e identificar as implicações na qualidade dos cuidados 

prestados por estes trabalhadores, e como consequência em toda assistência prestada pela 

ESF, atendendo necessidades de usuários e de quem realiza o trabalho, fortalecendo 

indiretamente a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). Os participantes da pesquisa não 

terão dispêndio financeiro e, se ocorrer, serão imediatamente ressarcidos pela pesquisadora”.

 Análise ética – Conforme constava em parecer anterior, as pesquisadores expõem de forma 

apropriada os benefícios, com informações semelhantes nos documentos, relatando os 

benefícios aos indivíduos, assim como comunidade acadêmica e profissional.

 Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Pesquisa apresenta mérito científico, 

acadêmico e social. As pesquisadores apresentam experiência para a sua condução. O projeto 

está embasado cientificamente, e as considerações reportadas no parecer anterior foram 

esclarecidas, corrigidas e/ou incluídas na versão atual, conforme detalhamento a seguir. Uma 

indicação do parecer anterior era sobre a seleção dos participantes para entrevista, sendo 

indicada seleção aleatória, e na versão atual, afirmam que será feito sorteio. Outro detalhe 

apontado na versão anterior era sobre a atualização no Projeto Básico de todos os 

pesquisadores (equipe), sendo feita inclusão da equipe de pesquisa que participará da coleta 

de dados. Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: DOCUMENTOS 

APRESENTADOS/ANEXADOS: Folha de rosto; Projeto de Pesquisa Básico gerado pela 

Plataforma Brasil; Projeto de Pesquisa Detalhado; TCLE; Consentimento para Fotografias, 

Vídeos e Gravações; Declaração de Ciência e Concordância das Instituições Envolvidas; 

Instrumento de pesquisa (questionário); Instrumento de pesquisa (roteiro de entrevista); Carta 

resposta ao CEP. Análise ética – documentos corretamente preenchidos: A folha de rosto está 

devidamente preenchida e assinada pela pesquisadora responsável, como pelo responsável da 

Instituição Proponente (Diretor Geral do CEO/UDESC). Os instrumentos de pesquisa estão 

anexados em separado no sistema da Plataforma Brasil, apresentandose validado 

(questionário) e com coerência em relação ao tema da pesquisa. O “Consentimento para 

Fotografias, Vídeos e Gravações” está preenchido conforme modelo CEPSH/UDESC. A 

Declaração de Ciência e Concordância das Instituições Envolvidas está de acordo com 

modelo CEPSH/UDESC, sendo anexada devidamente preenchida e assinada pelo 

pesquisador, pelo responsável da Instituição Proponente (Diretor Geral do CEO/UDESC) e 

pelo responsável da Instituição Coparticipante (Coordenadora do Setor de Planejamento e 

Educação na Saúde da Secretaria de Municipal de Saúde de Chapecó). O TCLE está no 

modelo exigido pelo CEPSH/UDESC e as indicações do parecer anterior foram incluídas: 

descrição detalhada de todas as etapas da pesquisa e locais onde ocorrerão; momentos de 

coleta. O Projeto de Pesquisa Detalhado foi modificado quanto aos seguintes aspectos 

destacados no parecer anterior: texto indicando não haver riscos associados à pesquisa; forma 

e dinâmica de recrutamento dos participantes para entrevista (explicar aleatoriedade de 

seleção). O Projeto de Pesquisa Básico gerado pela Plataforma Brasil está com todos os 

campos preenchidos e foi modificado quanto aos seguintes aspectos indicados no parecer 

anterior: forma e dinâmica de recrutamento dos participantes para entrevista (explicar 

aleatoriedade de seleção); indicação das pesquisadoras (equipe de pesquisa) que estão 

envolvidas nas coletas de dados. 

Recomendações: Sem recomendações.       

 Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: PENDÊNCIAS DO PARECER 

ANTERIOR (PARECER DA VERSÃO 2). 1) Descrever o recrutamento de quem fará a 
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entrevista, explicando forma de seleção aleatória dos participantes (vide item Comentários e 

Considerações sobre a Pesquisa) – PENDÊNCIA ATENDIDA. 2) Incluir/modificar os dados 

referidos neste parecer em relação ao TCLE (vide item Considerações sobre os Termos de 

apresentação obrigatória) – PENDÊNCIA ATENDIDA.     

Todas as pendências relacionadas anteriormente foram cumpridas, não havendo pendências 

relacionadas à versão atual submetida.      

 Como conclusão: PROJETO APROVADO.      
 Considerações Finais a critério do CEP: O Colegiado APROVA o Projeto de Pesquisa e 

informa que, qualquer alteração necessária ao planejamento e desenvolvimento do Protocolo 

Aprovado ou cronograma final, seja comunicada ao CEPSH via Plataforma Brasil na forma 

de EMENDA, para análise sendo que para a execução deverá ser aguardada aprovação final 

do CEPSH. A ocorrência de situações adversas durante a execução da pesquisa deverá ser 

comunicada imediatamente ao CEPSH via Plataforma Brasil, na forma de NOTIFICAÇÃO. 

Em não havendo alterações ao Protocolo Aprovado e/ou situações adversas durante a 

execução, deverá ser encaminhado RELATÓRIO FINAL ao CEPSH via Plataforma Brasil até 

60 dias da data final definida no cronograma, para análise e aprovação. Lembramos ainda, que 

o participante da pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, bem como o 

pesquisador responsável, deverão rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE - apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

                    FLORIANOPOLIS, 22 de Agosto de 2018 

 

Assinado por: 

Renan Thiago Campestrini 

(Coordenador) 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1107795.pdf 

24/07/2018 

15:49:37 

 Aceito 

Outros Carta_Resposta_ao_CEP.docx 24/07/2018 

14:02:25 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto_de_pesquisa_detalhado.doc 24/07/2018 

14:00:31 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Termo_de_Consentimento_Livre_e_Escl 

arecido___maiores_de_18_anos.pdf 

24/07/2018 

13:57:50 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

Outros Consentimento_Para_Fotografias__V_d 

eos_e_Grava__es___.doc 

03/07/2018 

11:14:51 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

Outros Declara__o_de_Ci_ncia_das_Institui__e 

s_Envolvidas.pdf 

03/07/2018 

11:11:17 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

Outros Instrumento_de_pesquisa_Roteiro_entre 

vista.docx 

03/05/2018 

14:01:39 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

Outros Instrumento_de_Pesquisa_questionario. 

docx 

03/05/2018 

14:01:02 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 12/04/2018 

14:20:17 

Letícia de Lima 

Trindade 

Aceito 
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ANEXO I - PARECER COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA – APS EXTREMO-OESTE 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
Título da Pesquisa: A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO UM BOM 

LUGAR PARA Pesquisador: Rosana Amora Ascari Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 15363319.1.0000.0118 

Instituição Proponente:FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio      

 DADOS DO PARECER         
 Número do Parecer: 3.414.195        

 Apresentação do Projeto: Projeto de Pesquisa:A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

COMO UM BOM LUGAR PARA TRABALHAR: uma campanha para a prevenção da 

violência no trabalho em Santa Catarina. - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO 

OESTE – CEO/UDESC. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. 

Mestranda: Kaciane Boff Bauermann       

 Orientadora: Prof. Dra. Letícia de Lima Trindade     

 Coorientadora: Prof. Dra. Rosana Amora Ascari      

 Desenho: Estudos apontam que a violência é um problema significativo enfrentado pelos 

profissionais de saúde nos seus ambientes laborais, perpetrada na maioria das vezes através da 

violência psíquica e física. Diante desses aspectos e tendo em vista o quantitativo da força de 

trabalho advinda do setor saúde, faz-se necessário estudar o fenômeno da violência em 

diferentes contextos assistenciais. Nesse projeto busca-se olhar para o problema na Atenção 

Primária à Saúde (APS), uma vez que a violência no trabalho é uma realidade presente e 

possui interferência negativa no processo laboral e na saúde dos trabalhadores da Estratégia 

Saúde da Família (eSF), embora é um tema ainda pouco investigado. Assim, objetiva-se 

desenvolver uma campanha publicitária com foco na prevenção da violência no trabalho, bem 

como para promoção da cultura de paz a partir da análise do fenômeno no contexto das 

equipes de Saúde da Família. Trata-se de um estudo transversal e prospectivo de abordagem 

quantitativa, que terá como cenário os municípios pertencentes à área de abrangência da 2ª 

Gerência de Saúde, de Maravilha/SC, composta por 22 municípios, totalizando 49 eSF e 753 

profissionais. A amostra será composta por 255 profissionais e a coleta dos dados será 

realizada por meio de questionário autoaplicável contendo instrumento de pesquisa para 

levantamento da violência, o Survey Questionnaire Workplace Violence in the Health Sector 

juntamente com a identificação das características sócio-demográficas e laborais dos 

participantes. A campanha publicitária será desenvolvida a partir dos achados desta pesquisa 

que servirão de base para a definição do público-alvo da campanha e dos temas a serem 

abordados. Ainda para sua ampla divulgação em SC, será disseminada na Plataforma 

Telessaúde, a partir da parceria firmada entre o Telessaúde SC e a Udesc, que permitirá sua 

veiculação em nível Estadual. Este estudo respeitará os aspectos éticos recomendados 

internacionalmente, no que diz respeito à pesquisa com seres humanos e o disposto nas 

Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Metodologia de Análise de 

Dados: Trata-se de um estudo transversal e prospectivo de abordagem quantitativa, que terá 

como cenário os municípios pertencentes à área de abrangência da 2a Gerência de Saúde, de 

Maravilha/SC, composta por 22 municípios, totalizando 49 eSF e 753 profissionais. A 

amostra será composta por 255 profissionais e a coleta dos dados será realizada por meio de 

questionário autoaplicável contendo instrumento de pesquisa para levantamento da violência, 

o Survey Questionnaire Workplace Violence in the Health Sector juntamente com a 

identificação das características sócio-demográficas e laborais dos participantes. A campanha 
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publicitária será desenvolvida a partir dos achados desta pesquisa que servirão de base para a 

definição do público-alvo da campanha e dos temas a serem abordados. Os dados 

quantitativos serão codificados, tabulados e analisados por meio do software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0, licença de uso da Udesc. As variáveis de 

natureza quantitativa serão descritas por meio de medidas de tendência central e dispersão: 

média, desvio padrão, mediana, valor mínimo e máximo observado, estimativa por intervalo 

de confiança para a média populacional com base no número de respostas válidas e nível de 

confiança de 95%. As variáveis categóricas serão descritas por meio de frequências absolutas 

e proporções. Os dados serão analisados concomitantemente à coleta e o trabalho de campo. O 

processo de coleta de dados seguirá os procedimentos: a) autorização da Gersa; b) 

sensibilização dos profissionais para participar da pesquisa; c) capacitação dos pesquisadores 

envolvidos; d) paralela tabulação dos dados quantitativos.     

 Cronograma de Execução         

 Análise e interpretação dos resultados 01/08/2019 01/02/2020    

 Apresentação e defesa pública da Dissertação 15/05/2020 01/07/2020   

 Elaboração de artigo científico 01/05/2020 15/05/2020 

Data de Submissão do Projeto: 31/05/2019 

Divulgação dos resultados 01/07/2020 30/07/2020 

Desenvolvimento da campanha Publicitária 01/10/2019 01/03/2020 

Elaboração da dissertação - Relatório 01/03/2020 01/05/2020 

Submissão ao CEPSH/UDESC 31/05/2019 09/06/2019 

Coleta de dados 22/07/2019 a   

30/12/2019  

Revisão de literatura 31/05/2019 

30/07/2020 

Financiamento: Recursos Próprios. 

Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: Desenvolver uma campanha publicitária com foco na prevenção da 

violência no trabalho, bem como para promoção da cultura de paz a partir da análise do 

fenômeno no contexto das equipes de Saúde da Família. 

Objetivo Secundário: Verificar as características sócio laborais dos profissionais das equipes 

de Saúde da Família dos municípios que compõe a Gerência de Saúde de Maravilha/SC; 

Analisar a ocorrência ou não dos diferentes tipos de violência no trabalho das equipes de 

Saúde da Família investigadas; analisar as associações entre as violências e as características 

sócio laborais dos participantes. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: Os riscos durante a coleta das informações são médios, se caracterizam por alguns 

aspectos desconfortáveis, como incômodo com o tempo a ser dispensado em resposta aos 

instrumentos de pesquisa ou alterações de suas atividades de trabalho, também podem 

mobilizar alguns sentimentos por abordar a temática violência. Nos casos de desconforto 

emocional ou psicológico, o participante será orientado à informar as pesquisadoras, que 

efetuarão os encaminhamentos necessários, sendo este encaminhado para o serviço de 

psicologia da Udesc, estando livres os participantes para desistir da pesquisa a qualquer 

momento. 

Benefícios: Será garantido ao participante a informação, a possibilidade de participar ou não 

da pesquisa e o anonimato no tratamento das informações obtidas. Será garantido o anonimato 

do participante frente às informações colhidas pela investigação por meio da utilização de 

código numérico para sua identificação no tratamento e divulgação dos dados, além de 

garantir que a colaboração dos profissionais é voluntária e passível de desistência a qualquer 

momento. Ainda, será esclarecido aos participantes os riscos envolvidos na pesquisa, que a 
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sua participação não envolve ônus ou recompensa financeira, mas que o seu benefício estará 

em contribuir para a construção do conhecimento sobre a saúde do trabalhador. Pretende-se, 

portanto, dar ciência ao trabalhador de que não serão geradas punições e culpas relacionadas a 

qualquer informação relacionada à temática da violência no trabalho, esclarecendo que se 

pretende incluir a questão da saúde do trabalhador na análise de aspectos relacionados à 

promoção da assistência segura. Os participantes do estudo poderão acessar os resultados da 

pesquisa por meio de relatório aos serviços, como forma de devolutiva. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: O projeto está delineado adequadamente e 

apresenta metodologia pertinente ao objetivo. O projeto apresenta também conformidade às 

Resoluções nº 466 e nº 510, referentes às considerações éticas em pesquisa dentro das 

Ciências Humanas e Sociais.  Quanto à coleta amostral: Para a seleção dos trabalhadores e 

alcance do desenho amostral serão convidados todos os trabalhadores via e-mail profissional 

disponível na Gersa de Maravilha, sendo suspensa a coleta de dados quanto os quantitativos 

previstos forem alcançados. A pesquisa, as questões éticas e o instrumento de coleta de dados 

também será apresentado via e-mail eletrônico, com telefones das pesquisadoras para dúvidas 

e/ou para solicitação do participante. A coleta de dados iniciará somente após a aprovação 

pelo CEPSH/UDESC. A pesquisadora Letícia de Lima Trindade é a mentora da presente 

proposta de pesquisa e orientadora da mestranda Kaciane Boff Bauermann no Mestrado 

Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde do Departamento de Enfermagem 

da Udesc Oeste. No entanto, devido ao afastamento da Professora Letícia de Lima Trindade 

para pós Doc em Portugal, neste momento, Rosana Amora Ascari, conduzirá a orientação da 

referida mestranda. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Documentos anexados: 

- PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1365231.pdf 

- PD -Projeto_Dissertação_Kaciane_Qualificado_310519.doc 

- Instrumento_Coleta_Dados.pdf 

- Declaracao_CCIE_Assinada_310519.pdf 

- TCLE_300519.pdf 

- Folha Rosto_Assinada_310519.pdf 

Recomendações: A pesquisa está dentro das normas exigidas pelo Sistema CEP/CONEP e 

suas resoluções específicas. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Projeto APROVADO.  
 Considerações Finais a critério do CEP: O Colegiado APROVA o Projeto de Pesquisa e 

informa que, qualquer alteração necessária ao planejamento e desenvolvimento do Protocolo 

Aprovado ou cronograma final, seja comunicada ao CEPSH via Plataforma Brasil na forma 

de EMENDA, para análise sendo que para a execução deverá ser aguardada aprovação final 

do CEPSH. A ocorrência de situações adversas durante a execução da pesquisa deverá ser 

comunicada imediatamente ao CEPSH via Plataforma Brasil, na forma de NOTIFICAÇÃO. 

Em não havendo alterações ao Protocolo Aprovado e/ou situações adversas durante a 

execução, deverá ser encaminhado RELATÓRIO FINAL ao CEPSH via Plataforma Brasil até 

60 dias da data final definida no cronograma, para análise e aprovação. Lembramos ainda, que 

o participante da pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, bem como o 

pesquisador responsável, deverão rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE - apondo suas assinaturas na última página do referido Termo. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1365231.pdf 

31/05/2019 

08:23:48 

 Aceito 

Projeto Detalhado 

/ 

Brochura 

Investigador 

Projeto_Dissertacao_Kaciane_Qualificad 

o_310519.doc 

31/05/2019 

08:21:45 

Rosana Amora 

Ascari 

Aceito 

Outros Instrumento_Coleta_Dados.pdf 31/05/2019 

08:16:26 

Rosana Amora 

Ascari 

Aceito 

Outros Declaracao_CCIE_Assinada_310519.pd 

f 

31/05/2019 

08:15:43 

Rosana Amora 

Ascari 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TCLE_300519.pdf 31/05/2019 

08:15:01 

Rosana Amora 

Ascari 

Aceito 

Folha de Rosto FolhaRosto_Assinada_310519.pdf 31/05/2019 

08:14:35 

Rosana Amora 

Ascari 

Aceito 

Situação do Parecer: Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 

 

FLORIANOPOLIS, 26 de Junho de 2019 

 

Assinado por: 

Renan Thiago Campestrini 

 (Coordenador) 
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ANEXO J - MENÇÃO HONROSA - ICOHN 
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ANEXO K - MENÇÃO HONROSA FIGEPS 
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ANEXO L - MAPA DE INOVAÇÕES NURSING NOW BRASIL 
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ANEXO M - MENÇÃO HONROSA - 82ª SEMANA BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM 

17ª SEMANA DE ENFERMAGEM UDESC 

 https://www.udesc.br/ceo/semanaenf/trabalhos 


