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RESUMO 

 
 
A presente monografia teve como objetivo principal estudar os riscos psicossociais 

do trabalho e levantar dados de funcionários de RH sobre como ocorre essa relação 

(risco/trabalho). Foi realizada uma pesquisa quantitativa, onde foi aplicado um 

questionário sobre os riscos psicossociais para 71 funcionários de RH de uma 

empresa do setor de Óleo e Gás. A partir dos resultados do questionário observou-

se que os riscos psicossociais estão de fato presentes no dia a dia do trabalho e 

como esses fatores agem diretamente na saúde mental do trabalhador. Foi 

importante para ressaltar a importância que se deve dar para os funcionários de 

recursos humanos que influenciam de uma maneira geral em toda a organização.  

 

 

Palavras Chaves: Riscos Psicossociais; Saúde mental no trabalho; Recursos 

Humanos. 
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ABSTRACT 
 
 

The present work had as main objective to study the psychosocial risks of work and 

to gather data from HR employees about how this relationship occurs (risk / work). A 

quantitative survey was conducted, where a questionnaire on psychosocial risks was 

applied to 71 HR employees of an Oil & Gas company. From the results of the 

questionnaire it was observed that psychosocial risks are actually present on the day 

after day and how these factors directly affect the mental health of the worker. It was 

important to underline the importance that should be given to human resources 

employees who generally influence throughout the organization. 

 
 

Key Words: Psychosocial risks; Employees; Human Resources. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Há várias décadas a compreensão da relação entre trabalho e saúde mental 

tem sido objeto de estudo para pesquisadores das áreas de psicologia, sociologia, 

administração, entre outros. Essas pesquisas tiveram início nos anos 1950 com o 

estudo de Lê Guillant (1954) e Sivadon (1952,1957) sobre as doenças mentais que 

poderiam ser ocasionadas pelo trabalho. Dejours, na década de 1980, psiquiatra 

francês introduziu uma nova teoria sobre a relação entre trabalho e sofrimento 

psíquico. Esse novo modelo teórico passou a ser chamado de Psicodinâmica do 

trabalho, uma vez que pretendia estudar a relação sujeito com o trabalho. 

 Traçando uma linha do tempo, observa-se que a relação entre homem e 

trabalho ao longo das décadas vem se tornando cada vez mais complexa e 

modificando os determinantes do processo saúde - doença. Devido a uma 

reestruturação produtiva e novas formas de organização, que vieram junto às 

revoluções industriais, ocorreu um incremento da produtividade e intensificação do 

trabalho, tornando o ambiente laboral um gerador de novos riscos que resultam em 

maior exigência e sobrecarga para os trabalhadores.  

 A saúde no trabalho está na busca pela integridade física, psíquica e social 

pelos trabalhadores em sua organização do trabalho e se viabiliza pelo uso eficaz de 

estratégias de mediação para responder as diversidades do contexto de produção, 

possibilitando a resignificação ou transformação do sofrimento no trabalho. (Facas, 

2013). 

 Para Baruki (2010), os transtornos mentais decorrentes da exposição aos 

riscos psicossociais no trabalho representam um problema que, de tão expressivo, 

não pode mais ser ignorado. Ao decorrer das décadas o numero de casos de 

afastamentos por doenças mentais ocasionadas pelo trabalho vem aumentando de 

forma expressiva.   

 Segundo Lima (2007), os riscos psicossociais ou fatores são aquelas 

exigências que podem influenciar na saúde do trabalhador, como: excesso de 

tarefas, pressão de tempo e repetitividade, isolamento social, entre outros e que não 

se tem recursos suficientes para lidar com elas. 
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 Atualmente, as práticas de Saúde Mental nas organizações coexistem com 

uma pressão por produtividade crescente, em um ambiente extremamente 

competitivo, no qual o indivíduo deve estar sempre pronto para mudar e se adaptar 

às demandas do mercado. Diante desse cenário a área de Recursos Humanos 

implementa práticas de prevenção e controle dos riscos psicossociais dentro das 

organizações. 

 "Perceber o sofrimento alheio provoca uma experiência sensível e uma 

emoção a partir das quais se associam pensamentos cujo conteúdo depende da 

história particular do sujeito que percebe: culpa, agressividade, prazer etc. A 

percepção do sofrimento alheio provoca, pois, um processo afetivo. A 

impossibilidade de exprimir e elaborar o sofrimento no trabalho constitui importante 

obstáculo ao reconhecimento do sofrimento dos que estão sem emprego" (Dejours, 

1999). O papel do profissional de Recursos Humanos engloba responsabilidades 

relativas ao gerenciamento das situações de prazer e de sofrimento. 

 Nesse sentido foi formulada a seguinte pergunta para dar um direcionamento 

ao trabalho: como estão os funcionários de RH em relação aos riscos psicossociais, 

se afinal são eles os responsáveis pelas políticas de prevenção? 

 O objetivo principal desta monografia é evidenciar os riscos psicossociais do 

trabalho e levantar dados de funcionários de RH sobre como ocorre essa relação 

(risco/trabalho). Como objetivos secundários, buscaremos: Traçar uma linha 

temporal sobre como a saúde no trabalho evoluiu até termos estudos sobre riscos 

psicossociais; identificar, através da aplicação de um questionário com funcionários 

de RH, como os riscos psicossociais tem grande impacto sobre a saúde mental e 

como afeta sua vida pessoal e profissional.  

 Com o objetivo de responder à questão problema, exposta acima, foram feitas 

revisões bibliográficas sobre Saúde Mental no trabalho e Riscos Psicossociais, 

buscando relacionar os respectivos temas na pesquisa de campo, onde se fez um 

estudo sobre os riscos que existem nos funcionários de RH e expor a importância 

das políticas de prevenção.  
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2. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 Um marco para a área de saúde e segurança no trabalho foi em 1700, 

quando um médico, Bernardo Ramazzini, publicou um livro sobre doenças 

ocupacionais no qual relacionaram os riscos à saúde ocasionada por produtos 

químicos, poeira, metais e outros agentes encontrados nos ambientes de trabalho.  

Ele orientava os demais médicos a fazer a seguinte pergunta a seus pacientes: 

“Qual o seu trabalho?”, ou na linguagem da época, “Que arte exerce?”. Ramazzini 

ficou conhecido como o pai da Medicina Ocupacional. (FUNDACENTRO, 2016).  

 Ao longo dos anos vários médicos e estudiosos se ocuparam da observação 

do trabalho em diversas atividades e conseguiram chegar a algumas descobertas 

sobre a área.  Eles viram que o trabalho poderia ser considerado insalubre e não só 

por agentes físicos e químicos, mas também por problemas vinculados a jornada 

excessiva, péssimas condições de trabalho, baixa qualidade da alimentação 

fornecida no ambiente de trabalho e salário baixo, que poderiam desencadear 

problemas psicológicos. 

 E veio então a Revolução Industrial, que foi um ponto relevante para história 

da humanidade em todos os sentidos, onde as maquinas a vapor tiveram uma 

grande influência no avanço de todo o ambiente de trabalho. E mesmo que em 

virtude dessa revolução, ocorrida no século XVIII, XIX, o número de doenças e 

mortes aumentou, justamente pela quantidade de jornadas excessivas e também por 

causa do abuso às condições degradantes de trabalho que existia para as mulheres 

e crianças. Então, tinha-se o conhecimento de vários riscos em diversas áreas de 

trabalho, mas existiam poucas ações preventivas. Os objetivos eram tratar das 

consequências quando as pessoas já estavam doentes ou se acidentavam, por isso, 

as ações no trabalho eram no sentido de corrigir e não prevenir (Faiman, 2012). 

 Com isso, tivemos outros pontos, como a Factory Law na Inglaterra e leis 

especificas na Alemanha, relacionados ao combate da precariedade no trabalho, 

dando aos trabalhadores, condições mais interessantes e dignas para poder 

executar seu trabalho. No Brasil, houve a criação da Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO, 2016), onde se 

teve também diversas especificidades com a intenção de reestruturar o trabalho, 

através de melhores condições para as pessoas, no sentido de saúde e segurança.  
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 Outro marco importante foi a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT em 

1943, pelo decreto Lei Nº 5-452 de 1º de maio, estabelecida no governo de Getúlio 

Vargas. Em 1978, houve a criação das Normas Regulamentadoras do trabalho, nas 

quais proporcionavam um pouco mais de autonomia para as empresas e estão em 

grande parte baseadas em normas semelhantes existentes em países mais 

desenvolvidos economicamente. As NRs são a base normativa utilizada pelos 

inspetores do trabalho do antigo MTE (Ministério de Trabalho e Emprego) para 

fiscalizar os ambientes de trabalho, onde eles tinham competência legal de impor 

sanções administrativas. O processo de elaboração e reformulação destas normas é 

longo, começando pela redação de um texto-base inicial, consulta pública, discussão 

tripartite, redação do texto final, aprovação pelas autoridades competentes e 

publicação na imprensa oficial. Todo o processo pode levar anos. Como exemplo, 

temos a NR-31, cujo texto começou a ser discutido em novembro de 2001 e só foi 

publicado em março de 2005, e ainda assim sem pleno consenso entre todas as 

partes envolvidas no processo (CPNR, 2001). 

 A inspeção de saúde e segurança nos ambientes de trabalho pode ser 

conceituada como o procedimento técnico por meio do qual se realiza a verificação 

física nos ambientes laborais, buscando identificar e quantificar os fatores de risco 

para os trabalhadores ali existentes, com o objetivo de implantar e manter as 

medidas preventivas necessárias. No extinto Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), a fiscalização de SST era realizada exclusivamente pelos auditores fiscais do 

trabalho e sob a coordenação técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

Embora fosse realizada prioritariamente por Auditores Fiscais do Trabalho, era 

responsabilidade de todos estes inspetores, já que este tipo de inspeção era 

inseparável daquela realizada para verificar outras exigências trabalhistas tais como 

a formalização do contrato, jornadas, períodos de descanso etc. Desse modo, a 

apresentação que se segue refere-se em grande parte à inspeção trabalhista como 

um todo, e não apenas à realizada na área de SST. 

 Para Limongi (2014), a base de análise de bem estar nas organizações é 

constituída das ações e programas denominados Qualidade de Vida no Trabalho, 

especialmente nas questões gerenciais. Os fatores culturais da gestão da qualidade 

de vida no trabalho são: 1.a visão de pessoa; 2.produtividade; 3.legitimidade; 4.perfil 

do administrador e 5.cultura organizacional. Neste contexto, o bom desempenho em 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é decisivo para as empresas, uma vez que 
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este sistema reduz os riscos de acidentes, promove a saúde e a satisfação dos 

trabalhadores, melhora os resultados operacionais e a imagem da organização, 

criando novas oportunidades de crescimento. 

 Um sistema de gestão é um conjunto de elementos inter-relacionados 

utilizados para estabelecer, executar e alcançar políticas e objetivos de diversas 

ordens, a partir de atividades de planejamento, responsabilidades, práticas, 

procedimentos, processos e recursos. Segundo a – Occupational Health and Safety 

Assessment Series (OHSAS, 2007), SST são condições e fatores que afetam – ou 

poderiam afetar – a segurança e a saúde de funcionários ou de outros trabalhadores 

(incluindo trabalhadores temporários e terceirizados), visitantes ou qualquer outra 

pessoa no local de trabalho. 

  Para Lin e Mills (2001), os principais fatores que influenciam a segurança são 

o desempenho da organização, o tamanho da companhia, a gestão e o 

compromisso dos funcionários quanto à SST. O comprometimento do funcionário 

com a Organização e o seu desempenho são fundamentais para gerar resultados e 

aumentar a produtividade. Torna-se difícil obter comprometimento ou um bom 

desempenho com trabalhadores desmotivados, insatisfeitos ou em um ambiente de 

trabalho sem qualidade de vida. 

 Atualmente o termo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 

(SGSST) vem sendo utilizado como uma ferramenta de prevenção de acidentes e de 

doenças ocupacionais através de métodos de integração na gestão. Um SGSST 

pode ser definido como parte do sistema de gestão maior de uma organização 

utilizada para desenvolver e implantar sua política e gerenciar seus riscos de SST. 

De acordo com Salamone (2008), as motivações que levam as empresas a 

adotarem SGSSTs se devem, principalmente, a fatores como melhoria contínua, 

melhoria na imagem, aumento da competitividade, chance de reduzir os custos com 

gestão, novas oportunidades de mercado, produtividade mais alta e melhorias nos 

produtos. A implantação de SGSSTs tem sido a principal estratégia das empresas 

para minimizar o sério problema social e econômico dos acidentes e das doenças 

relacionadas ao trabalho, sendo, ainda, um importante fator para o aumento de sua 

competitividade. 

 Hoje em dia, cada vez mais, as empresas passam a ter um olhar mais voltado 

para a segurança e com a saúde dos seus trabalhadores. No entanto, não são todas 

as empresas que possuem a consciência e a cultura de implementar, de forma 
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objetiva e precisa as ações de prevenção. As empresas que se preocupam com o 

bem-estar dos funcionários, muitas vezes não conseguem de fato atender esta 

questão de forma eficaz.  

 Segundo a OMS (2016), para que um programa de saúde em uma empresa 

dê certo, é fundamental que possua cinco chaves: Comprometimento da liderança, 

envolvimento dos trabalhadores, respeito à ética e legislações vigentes, integração e 

sustentabilidade das ações e um processo de gestão de segurança e saúde no 

trabalho que permita melhorias contínuas das práticas de prevenção e promoção. 

Por isso, o SGSST é importante, ou seja, para que haja um parâmetro de aplicação 

das ações de segurança e saúde do trabalho, um método e uma base nos quais os 

gestores se apoiam e consigam agir de forma certa e organizada, atingindo um 

maior nível de segurança e saúde no trabalho. 

 

2.1 SAÚDE MENTAL NO TRABALHO  

 Segundo Cicco (1997), a evolução das questões relacionadas à saúde e 

segurança ocupacional data da revolução industrial, onde a preocupação 

fundamental era a reparação de danos à saúde física do trabalhador. E 

normalmente, quando falamos sobre a saúde do trabalhador, nossa grande 

preocupação se volta para as doenças e acidentes de trabalho. No entanto, cerca de 

35% da população trabalhadora ativa sofre de alguma espécie de transtorno mental 

adquirido no trabalho. O trabalho em nossa sociedade tem uma serie de significados 

e valores, como realização pessoal, reconhecimento, status social e basicamente 

subsistência. Sua importância é relevante para cada cidadão e se pensarmos na 

quantidade de tempo dedicada ao trabalho, essa importância cresce ainda mais. 

 Um guia publicado pelo Fórum Econômico Mundial sugere que as 

intervenções nas organizações devem ter três abordagens: proteger a saúde mental 

reduzindo os fatores de risco relacionados ao trabalho; promover a saúde mental ao 

desenvolver aspectos positivos de trabalho e as habilidades dos empregados e 

enfrentar casos de problemas de saúde mental independentemente da causa. 

 Na década de 1980, Christophe Dejours, psiquiatra francês, introduziu uma 

nova teoria sobre a relação entre trabalho e o sofrimento psíquico. Pesquisas que 

buscavam encontrar doenças mentais caracterizadas em operários semiqualificados 

evidenciaram não doenças mentais clássicas, mas fragilizações que favoreciam o 
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surgimento de doenças do corpo. Além disso, constataram-se comportamentos 

estranhos, paradoxais (estratégias defensivas) e consumo de bebidas alcoólicas 

(Dejours, 1992). Esse novo modelo teórico passou a ser chamado de 

"Psicodinâmica do Trabalho", uma vez que pretendia estudar as dinâmicas da 

relação do sujeito com a organização do trabalho que podem gerar fragilizações 

mentais. 

 Ainda segundo Dejours (1992), a condição de trabalho tem como alvo o 

corpo, enquanto a organização atinge o funcionamento psíquico. Pressões 

decorrentes da divisão das tarefas, repetição, hierarquia, comando e controle, além 

das condições de trabalho são fatores de fragilização mental dos indivíduos.  

 Dois importantes aspectos são apontados por Jacques (2003) para 

compreender-se o crescente estudo acerca da relação entre saúde mental e 

trabalho nas ultimas décadas no Brasil: o aumento do numero de transtornos 

mentais e de comportamento associados do trabalho, apontados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).  

 Segundo Almeida e Varandas (2018) os casos de transtornos mentais no 

ambiente de trabalho crescem no Brasil, aumentando o numero de trabalhadores 

afastados de seus empregos, em torno de mais de 199 mil, segundo a Previdência 

Social. Os transtornos mais comuns são a depressão, stress, ansiedade, 

bipolaridade e Síndrome de Burnout. Este último mais recente é gerado pelo 

excesso de trabalho, que leva a uma exaustão mental e física no trabalhador. 

 As causas para o crescente número de doenças mentais no trabalho podem 

ser inúmeras, como por exemplo: cobranças excessivas, assédio moral, acúmulo de 

trabalho, falta de reconhecimento profissional, metas inatingíveis, jornadas extensas, 

falta de segurança no trabalho, ameaças constantes de demissão e baixa 

remuneração. (Almeida; Varandas, 2018).  

 Pereira (2019) menciona os sintomas mais frequentes que atingem os 

trabalhadores, como: fadiga, tensão muscular, distúrbios de sono e irritabilidade.  

 Segundo Macedo (2017), as pessoas mais idealistas estão propensas a 

desenvolver algum transtorno mental, porque nem sempre a realidade possibilita a 

realização de seus sonhos, Portanto, na tentativa de fazer sempre o melhor, elas 

levam o trabalho à exaustão emocional e acabam estafadas.  

 Outro agravante também no campo da saúde mental é o suicídio, que mata 

uma pessoa a cada três segundos no mundo, sendo que o Brasil ocupa o 8º lugar 
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em números absolutos e a 113º posição na media mundial, considerada sua 

população, embora haja subnotificações dos casos. (MACEDO, 2017) 

 Para Macedo (2017), as estratégias de prevenção de doenças mentais 

relacionadas ao trabalho incluem atividade física e mental, como meditação, 

psicoterapia e medicamentos, quando indicados por especialistas.  

 Conclui Macedo (2017), que os ambientes de trabalho não andam bem e as 

pessoas estão cada vez mais doentes física e psicologicamente, cabendo às 

empresas e ao Estado adotarem medidas de prevenção e de precaução, uma vez 

que os prejuízos decorrentes desse adoecimento atingem os trabalhadores, seus 

familiares, as empresas e a Previdência Social.  

 De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2001), os transtornos mentais e 

do comportamento relacionados ao trabalho são resultado de contextos de trabalho 

em interação com o corpo e o aparato psíquico dos trabalhadores. Entre os 

contextos geradores de sofrimento estão: (a) a falta de trabalho ou a ameaça de 

perda de emprego; (b) o trabalho desprovido de significação, sem suporte social, 

não reconhecido; (c) situações de fracassos, acidente de trabalho ou mudança na 

posição hierárquica; (d) ambientes que impossibilitam a comunicação espontânea, 

manifestação de insatisfações e sugestões dos trabalhadores em relação à 

organização; (e) fatores relacionados ao tempo, o ritmo e o turno de trabalho; (f) 

jornadas longas de trabalho, ritmos intensos ou monótonos, submissão do 

trabalhador ao ritmo das máquinas; (g) pressão por produtividade; (h) níveis altos de 

concentração somada com o nível de pressão exercido pela organização do trabalho 

e (i) a vivência de acidentes de trabalho traumáticos. 

 Em 1992 foi instituído o dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro, e a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) ressalta a importância de empresas e 

gestores do mundo todo adotarem iniciativas que possam promover o bem estar 

físico e psicológico de funcionários no ambiente de trabalho: 

  ”Durante nossa vida adulta, uma ampla proporção no nosso tempo é gasta no trabalho. 

Nossa experiência no local de trabalho é um dos fatores que determinam nosso bem estar geral. 

Empregadores e gestores que adotam iniciativas para a promoção da saúde mental no trabalho e 

apoiam funcionários que tem transtornos mentais veem ganhos não apenas na saúde de seus 

funcionários, mas também em sua produtividade, completou”. 

 Segundo Baruki (2011), no ambiente ocupacional diferentes tipos de riscos 
coexistem e com maior frequência do que em qualquer outro lugar, podendo causar 
os mais diversos danos à saúde do trabalhador. A seguir traçaremos as diretrizes 
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teóricas sobre os riscos psicossociais com o intuito de evidenciá-los no contexto 
relacionado ao trabalho.  



17 
 

3. RISCOS PSICOSSOCIAIS  

 Profundas modificações decorrentes do processo de globalização e 

reestruturação produtiva vêm passando o mundo do trabalho. Esses processos 

impõem ao trabalhador uma serie de mobilizações para se adaptar às novas 

exigências no ambiente em que trabalha e também na sua vida social, tornando-o 

mais vulnerável a fatores que podem desencadear danos a sua saúde física e 

mental. (World Health Organization, 2010a; Guimaraes, 2006). 

 Ao mesmo tempo em que o trabalho gera sofrimento, é também fator de 

crescimento e desenvolvimento psicossocial do adulto (DEJOURS, 2004). Mesmo 

levando o trabalhador ao sofrimento e ao adoecimento, o trabalho pode constituir-se 

em fonte de prazer e engrandecimento.  

 Dentre algumas bibliografias sobre saúde do trabalhador, existem vários 

conceitos e definições sobre os riscos psicossociais, mas todas caminham para um 

ponto em comum: a relação do homem e o ambiente no qual ele está inserido para 

desempenhar sua atividade. Para Oliveira (2019), os riscos psicossociais têm origem 

nas organizações de trabalho, ou seja, são desencadeados dentro das empresas. 

Apesar de não terem consequências visíveis para a saúde física, eles atingem as 

relações sociais e psicológicas dos trabalhadores.  

 Segundo Lima (2007), fatores psicossociais ou riscos são aquelas exigências 

que podem influenciar na saúde do trabalhador, como: excesso de tarefas, pressão 

de tempo e repetitividade, isolamento social, entre outros. 

 Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) os fatores psicossociais 

também podem ser entendidos como aqueles que se referem à interação entre meio 

ambiente do trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais, habilidade 

do trabalhador, necessidade, cultura e questões pessoais extratrabalho, os quais 

podem por meio de percepções e experiências, influenciar a saúde, o desempenho e 

a satisfação do trabalhador. 

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

2019), os riscos psicossociais decorrem de deficiências na concepção, organização 

e gestão do trabalho, bem como de um contexto social de trabalho problemático, 

podendo ter efeitos negativos a nível psicológico, físico e social tais como estresse 

relacionado com o trabalho, esgotamento ou depressão. 
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 A Organização Internacional do Trabalho (OIT) define que os fatores 

psicossociais no trabalho se referem, de um lado, às interações entre ambiente de 

trabalho, conteúdo do trabalho, condições organizacionais; e de outro lado às 

capacidades, necessidades, cultura do trabalhador e considerações pessoais extra 

laborais (OIT, 1986). Esses fatores podem influenciar a saúde, o desempenho e a 

satisfação no trabalho por meio da percepção e experiência do trabalhador. 

 Segundo Baruki (2018), a abordagem psicossocial dos fatores de risco 

representa a síntese de saberes que permitiu olhar a realidade do trabalho como um 

todo:  

Se as ciências são segmentadas e divididas em classes e subclasses, 

a realidade sobre a qual elas se debruçam não apresenta soluções de 

continuidade, separando o ser humano, enquanto indivíduo, do ser humano 

enquanto membro de um grupo, enquanto ser social. (BARUKI, 2018, p.24). 

 

Ainda para Baruki, há algum tempo os riscos psicossociais ocupacionais tem 

sido objeto de estudo e sistematização. No entanto, dada à problemática emergente 

que circundou nos últimos tempos, pode-se dizer que foi mais recentemente que as 

classificações doutrinárias a esse respeito amadureceram. Se antes os riscos 

psicossociais no ambiente de trabalho reportavam a uma temática nova e carente de 

base teórica, atualmente o cenário é bastante diverso.  

  Cabem atribuir os riscos psicossociais às características de trabalho, ou seja, 

à otimização do tempo, à estrutura organizacional e às tarefas (Oliveira, 2019). 

Dentro dessa otimização de tempo, podemos considerar mudança de carga horária, 

prazos curtos, excesso de hora extra e um descanso dos funcionários não suficiente. 

Referente à estrutura organizacional, temos gestão autoritária, sem transparência e 

coerência, conflitos internos e falta de um plano de carreira bem definido. Por último 

temos as tarefas, que cada vez mais exigem um alto desempenho, ritmo acelerado, 

muita concentração e responsabilidade. Todos esses fatores contribuem para que o 

trabalhador sinta uma pressão muito grande e em muitos casos, não sabem como 

lidar e acabam internalizando tudo para si, contribuindo para um desequilíbrio em 

sua saúde psicológica e emocional.  

 Seligmann-Silva (2011) desenvolve o conceito de “desgaste mental” para 

analisar o processo de saúde/doença psíquica relacionado ao trabalho. Esse 

conceito tem origem nas proposições de Laurell e Noriega sobre a Saúde do 
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Trabalhador, eles afirmam que o desgaste pode ser entendido como “a perda da 

capacidade potencial e/ou efetiva corporal e psíquica do trabalhador”, que pode ou 

não se expressar no que a medicina reconhece como patologia.  

 Segundo a Revista de Saúde Pública (2016) as más práticas de gestão e uma 

liderança destrutiva por parte das chefias mostraram ter efeitos nefastos no 

ambiente psicossocial organizacional e no bem-estar individual dos trabalhadores, 

como: horários acima das 40 horas semanais trabalhos por turnos, horas extras não 

remuneradas, métodos de trabalho não participados, pouca autonomia, 

impossibilidade de progressão na carreira, cargas de trabalho excessivas. As 

práticas de gestão relacionadas com uma gestão eficaz de tempos de trabalho e a 

estabilidade de horários e contratos de trabalho, associados à cordialidade e 

comportamentos não agressivos por parte das chefias foram favoráveis ao 

desenvolvimento e à percepção por parte dos trabalhadores de ambientes 

psicossociais mais saudáveis. 

 Segundo Neura, diretora do Departamento de Saúde Pública e Ambiente da 

Organização Mundial da Saúde (2013), a riqueza de uma empresa depende da 

saúde dos trabalhadores. Dados coletados pela Organização Internacional do 

Trabalho e pela organização Mundial da Saúde (2010), estima-se que dois milhões 

morreram como resultado de acidente de trabalho e de doenças ou lesões 

relacionadas ao trabalho e 160 milhões de novos casos de doenças ocorrem a cada 

ano. Além disso, 8% são doenças mentais, como depressão.  

 Segundo a OMS (2016), a doença mental, durante muitos anos, foi associada 

à perda de consciência e autonomia, mostrando que o doente mental era alguém 

sem lucidez. Por isso, o termo acabou ganhando conotação pejorativa. É importante 

salientar que corpo e mente formam um conjunto e podem adoecer por diversos 

motivos.  

 O Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos últimos dez anos o número 

de pessoas com depressão aumentou 18,4%, isso corresponde a 322 milhões de 

indivíduos, ou 4,4% da população da Terra. No Brasil, 5,8% dos habitantes – a maior 

taxa do continente latino-americano – sofrem com o problema (Jornal da USP, 

2018). 

 O stress hoje é um lugar comum, ele está presente em quase todos os 

estudos sobre saúde mental e trabalho. Mas não se pode confundir o stress e riscos 
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psicossociais. Segundo Luciana Baruki (2018), além de o termo stress ser equivoco, 

seu emprego como sinônimo de riscos psicossociais no trabalho contribui para o 

desgaste e banalização do tema “saúde mental ocupacional”, tendo em vista que a 

palavra é amplamente utilizada pela grande mídia e, sobretudo pelas pessoas em 

geral, isto é, fora do contexto acadêmico.   

 De acordo com a BEECORP (2017), empresa voltada para o Bem Estar 

Coorporativo, assim como as organizações possuem brigadas de incêndio e 

funcionários treinados para manter um ambiente seguro, assim também, deve ser o 

comprometimento com a saúde mental. Essa tarefa requer mudanças de postura e 

liderança, pois a maneira de um líder se comunicar com sua equipe pode colaborar 

para um agravamento de um quadro, por exemplo, de Ansiedade e Depressão. 

Ainda segundo a BEECORP, no caso de uma comunicação agressiva, além de 

caracterizar assédio moral, pode ser um estopim para a pessoa começar a ver seu 

trabalho de forma negativa e, assim, associar a emoções ruins, gerando um impasse 

para sua saúde mental. 

 O RH é corresponsável pelo bem-estar do funcionário e atua juntamente com 

a área de segurança e saúde do trabalho. Conscientização e a inclusão de palestras 

sobre saúde mental nas SIPATs (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho) são algumas medidas que o RH pode sugerir, além de criar políticas de 

boa convivência entre os funcionários em todos os níveis de hierarquia. 

 Uma gestão de RH alinhada com o pensamento estratégico da empresa 

poderá ajudar na prevenção da saúde mental de todos. De acordo com dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), 2017, O Brasil é o país com o maior índice 

de depressão da América Latina. As empresas, diante de um quadro tão 

preocupante precisam repensar em como o quadro psíquico precisa ser reforçado 

dentro de suas estratégias.  

 Segundo a empresa Labore Saúde Ocupacional (2018) a área de Recursos 

Humanos pode atuar na prevenção de doenças mentais dos funcionários da sua 

empresa de várias formas, dentre elas: 

 

 

• Sensibilizando e envolvendo os gestores. 
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• Observando sinais de riscos psicossociais relacionados ao ambiente de 

trabalho (como desmotivação, irritabilidade, queda da produtividade, estresse 

excessivo, fadiga e dificuldade de concentração). 

• Realizando campanhas internas preventivas. 

• Encaminhando colaboradores expostos a riscos a exame médico. 

• Incentivar implantação (ou melhorias) da ergonomia na empresa. 

• Motivar a prática da ginástica laboral pelos colaboradores.   

 A terapia ocupacional também é de grande valia para a prevenção e 

tratamento das doenças mentais no ambiente laboral. Os benefícios da terapia 

ocupacional para a saúde mental dos colaboradores têm como objetivo principal 

melhorar o desempenho e a produtividade do funcionário. Além disso, ela atua 

aperfeiçoando habilidades cognitivas do colaborador como raciocínio lógico e 

concentração, motiva a organização da sua rotina e melhora sua qualidade de vida. 

  Dejours (1997) sugere que a teoria do fator humano deva considerar o 

funcionamento humano sob três dimensões: dimensão biológica, dimensão social e 

a dimensão subjetiva. Porém, ele reconhece a ausência de conhecimentos 

científicos que proporcionem a construção de um encaminhamento unindo uma 

problemática que seja comum a essas três dimensões, assim como a impotência da 

ciência em tratar conceitualmente o fator humano. Para ele o sofrimento é um 

espaço clínico intermediário que marca a evolução de uma luta entre funcionamento 

psíquico e mecanismo de defesa por um lado e pressões organizacionais 

desestabilizantes por outro lado, com o objetivo de conjurar a descompensação e 

conservar, apesar de tudo, um equilíbrio possível, mesmo se ele ocorre ao preço de 

um sofrimento, com a condição que ele preserve o conformismo aparente do 

comportamento e satisfaça aos critérios sociais de normalidade. 

 Outra contribuição da Psicodinâmica do Trabalho é a sua abordagem da 

relação com o prazer que pode existir entre o trabalhador e seu trabalho. Na 

realidade concreta e na vivência individual do trabalho, não se encontram apenas 

sofrimento, mutilação e morte. A compreensão da maneira como se elaboram as 

duas facetas da organização do trabalho, isto é, aquelas que são, respectivamente, 

fonte de sofrimento e de prazer, é indispensável para se tentar uma interpretação 
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mais global dos laços entre trabalho e saúde e, também, para se procurarem 

alternativas satisfatórias. 

 Alguns documentos nacionais e internacionais têm mencionado a importância 

da inclusão dos aspectos psicossociais nas análises de riscos, que tradicionalmente 

contemplam apenas aspectos objetivos (químicos físicos e biológicos). 

 
 
4. RISCOS PSICOSSOCIAIS NA SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DE RH 

DE UMA EMPRESA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

 

4.1 PESQUISA DE CAMPO 

 

 Para atender os objetivos propostos, de estudar os riscos psicossociais do 

trabalho e levantar dados de trabalhadores sobre como ocorre essa relação 

(risco/trabalho), a metodologia utilizada neste projeto foi uma pesquisa de campo, de 

natureza quantitativa a partir da elaboração de um questionário. 

 Segundo Knechtel (2014), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de 

pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, é baseada no teste de 

uma teoria e composta por variáveis quantificadas, as quais são analisadas de modo 

estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na teoria se 

sustentam ou não. 

 O questionário foi enviado ao setor de Recursos Humanos (RH) de uma 

empresa do setor de Óleo e Gás, onde 71 funcionários responderam ao questionário 

em um total de 79 funcionários na área de RH. Os oito funcionários que não 

participaram da pesquisa estavam ausentes por motivos de férias e afastamento 

durante o período de recebimento das respostas. O questionário enviado foi limitado 

ao setor de RH para ser analisado o que acontece dentro de um setor que 

teoricamente é aquele visto como o de incentivador de políticas e boas práticas da 

empresa.  

 É comum colocar o foco de riscos associados ao trabalho nos funcionários 

que trabalham em embarcações, nas empresas do setor Petrolífero, devido sua 

grande exposição a tais fatores. Mas o que se buscou nesse trabalho foi mostrar 

uma visão introdutória sobre o que acontece com quem trabalha em uma das linhas 

de suporte da empresa, que no caso foi a área de Recursos Humanos. O objetivo foi 
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ver como anda a área que é uma das principais agentes de prevenção de doenças 

mentais no meio corporativo. 

 Para que a política de prevenção passe credibilidade é necessário que ela 

funcione bem no seu ponto de partida. Ou seja, as outras áreas criam uma 

expectativa sobre o RH para que ela possa servir de espelho e possa passar seus 

ensinamentos e treinamentos de maneira efetiva.  

 Além da área de Recursos Humanos entender o que o funcionário está 

passando ela pode fazer um estudo sobre a carência de determinada área e aplicar 

suas políticas de prevenções. Quando é feito um estudo com a área de RH, 

verificando fatores psicossociais, é mais fácil diagnosticar se as políticas estão 

fluindo e obtendo resultados positivos, ou se é necessário fazer ajustes antes de ser 

aplicada para o restante da empresa.  

 O questionário enviado foi elaborado com 33 perguntas referente a riscos 

psicossociais, para que pudesse ser quantificado e comentado como esses riscos 

tem influência na saúde mental dos funcionários. E como opção de respostas foi 

utilizada a seguinte lógica:  

 1- Nunca/quase nunca; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Frequentemente; 5-

Sempre. 

 Segue, ao decorrer deste capitulo, a quantificação e exploração do percentual 

das respostas obtidas com o questionário, as respostas foram agrupadas por temas, 

todos relacionados aos riscos psicossociais.  

 

4.1.1 OS DESAFIOS DE CONCILIAR TRABALHO E VIDA PESSOAL  

  

 No que tange a relação trabalho/família 20 empregados responderam 

“Frequentemente” e 17 responderam “Sempre” sobre sentirem que o trabalho exige 

muita energia/tempo, o que acaba afetando, negativamente, a vida privada. O dia a 

dia para a maioria das pessoas acaba sendo muito corrido, devido à agitação de 

uma globalização intensa e devido ao desejo de ocupar uma boa posição diante do 

mercado. Levar os assuntos de trabalho para casa, não fazer um planejamento de 

rotina e atividades e a falta de flexibilização são fatores estressantes para que o 

funcionário chegue a uma exaustão muito grande, podendo afetar principalmente 

sua saúde mental.  
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Enquanto que 15 responderam “Sempre” em um cenário que a família e 

amigos dizem que trabalham mais do que o necessário.  

 Conforme apresentado no capitulo dois desta monografia, para Cicco (1997) 

se pensarmos na quantidade de tempo dedicado ao trabalho, sua importância se 

torna ainda mais relevante para o dia a dia do trabalhador. O fato de o funcionário às 

vezes passar mais tempo no trabalho do que em casa, cria-se uma rotina, mesmo 

que inconsciente, de dar prioridade ao trabalho do que sua própria vida social. 

 Outra característica de trabalho associada a um risco psicossocial é a 

otimização do tempo. No questionário aplicado tivemos as seguintes respostas para 

esse quadro: Para a pergunta “A carga de trabalho fica acumulada?” 40% 

responderam “Às Vezes”. Seguindo com “Com que frequência não tem tempo para 

completar todas as tarefas do seu trabalho?” 33% responderam “Frequentemente”. E 

“Precisa fazer horas para além do seu horário de trabalho?” 28% responderam 

“Frequentemente”. Para fechar esse bloco a pergunta foi “Acha que existe uma má 

distribuição do seu trabalho?” 26 % responderam “Frequentemente”. 

 De uma forma resumida, as respostas demonstram que no âmbito 

corporativo, uma considerável parte de funcionários do RH não conseguem otimizar 

seu tempo dentro do trabalho. Fatores como mudança de carga horária, excesso de 

trabalho e hora extra e prazos curtos estão diretamente associados aos riscos 

psicossociais.  

 Segundo Guimarães (2006) os fatores de riscos psicossociais no trabalho são 

aquelas características do trabalho que funcionam como “estressores”, ou seja, 

implicam em grandes exigências do trabalho, combinadas com recursos insuficientes 

para o enfretamento das mesmas.  Nesse contexto, o fato de não conseguir conciliar 

o tempo na execução de tarefas, acaba-se tendo um acumulo de tarefas. 

Consequentemente o trabalhador se vê com uma responsabilidade de terminar tudo, 

mesmo que passe o horário de sua jornada diária, o que acaba por impactar em sua 

vida pessoal.   
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4.1.2 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E TAREFAS ATRELADAS AOS RISCOS 

PSICOSSOCIAIS  

 

 Para Oliveira (2000) a estrutura organizacional é o conjunto ordenado de 

responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades 

organizacionais de uma empresa.  

 Dentro dessa estrutura, foi possível extrair do questionário os seguintes 

resultados: “O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela hierarquia?” 32% 

responderam “Frequentemente”. “Existe uma boa cooperação entre os colegas de 

trabalho?” 33% responderam “Sempre”. “Com que frequência os seus colegas estão 

dispostos a ouvi-lo (a) sobre os seus problemas de trabalho?” 38% responderam 

“Frequentemente”. “Com que frequência o seu superior fala consigo em relação ao 

seu desempenho laboral?” 29% responderam “Às Vezes”.  

 Segundo o Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud – ISTAS (2006) 

uma das quatro grandes divisões dos fatores dos riscos psicossociais é a falta de 

suporte social e baixa qualidade de liderança. É de extrema importância para a 

saúde mental ter um bom relacionamento com colegas de trabalho e superiores para 

que não tenha que trabalhar sozinho, sem apoio ou com tarefas sem informação 

adequada e oportuna. 

   Alguns outros pontos que foram questionados sobre  como a 

chefia/liderança influenciam no trabalho foram: A chefia dá prioridade à satisfação do 

trabalho? 32% responderam “Às vezes”; se existe um bom planejamento do trabalho 

(pela chefia), 31% responderam “Frequentemente” e se os conflitos são bem 

resolvidos pela chefia, onde apenas 29% responderam “Sempre”. 

 De acordo com as respostas obtidas, para a área de recursos humanos da 

empresa de petróleo e gás onde o questionário foi aplicado, existe uma boa 

convivência entre os colegas de trabalho e em contrapartida o cenário de relação 

com chefia apresentou resultados que não contribuem para um ambiente 

psicossocial mais saudável. A maneira com que as chefias exercem suas práticas de 

gestão e não conseguem utilizar a liderança de maneira construtiva, interferem de 

modo prejudicial ao ambiente psicossocial e no bem estar individual dos 

funcionários. 

 Trabalhar, para Dejours (2007), não se reduz a uma relação individual entre 

um sujeito e sua tarefa. O trabalho é também uma relação com o outro - superiores, 
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colegas ou subordinados. O prazer no trabalho compreende igualmente a 

experiência da cooperação, a solidariedade, a covivencia e a confiança. 

 Temos também as tarefas, que exigem do funcionário um ritmo acelerado, 

alto desempenho e muita concentração. De acordo com o questionário 36% 

responderam que o trabalho exige iniciativa e 46% disseram que o trabalho os 

permite aprender coisas novas também. E apesar de às vezes não apresentar 

objetivos claros, é possível saber suas responsabilidades. 

 Em relação se o trabalho tem algum significado para o funcionário, 35% 

responderam “Frequentemente”; 43% responderam que o trabalho é importante e 

28% responderam “Às vezes” para sentir-se motivados e envolvidos com o trabalho. 

Sobre seguir os planos e atingir os objetivos, 47% responderam “Às vezes”.  

 Ao analisar o dia a dia dos funcionários do RH obtemos os seguintes 

resultados:  

 Com que frequência, durante as últimas 4 semanas... Sentiu-se fisicamente 

exausto? 42% responderam “Frequentemente”. Sentiu-se emocionalmente 

exausto? 32% responderam “Frequentemente”. Sentiu-se irritado? 31% 

responderam “Às Vezes”. Sentiu-se ansioso? 32% responderam “Sempre”. 

Sentiu-se triste? 28% responderam “Às Vezes”. Sentiu falta de interesse por 

coisas cotidianas? 26% responderam “Às Vezes”. Nos últimos 12 meses, no seu 

local de trabalho... Tem sido alvo de insultos ou provocações verbais? 81% 

responderam “Nunca”. Tem sido exposto (a) a assédio sexual indesejado? 94% 

responderam “Nunca”. Tem sido exposto (a) a ameaças de violência? 97% 

responderam “Nunca”. Tem sido exposta (a) a violência física? 98% 

responderam “Nunca”. 

 Segundo Ferreira e Mendes (2003), para compreender os conceitos da 

Psicodinâmica do Trabalho é preciso levar em consideração a dialética que envolve, 

de um lado, o trabalhador que pensa e atribui sentido as situações e relações de 

trabalho; e por outro lado, as situações de trabalho que modificam as percepções 

desse sujeito, “resultando em uma subjetividade no trabalho que, por sua vez, pode 

ser diferente da subjetividade do individuo. 

 Um dos fatores de grande impacto para os riscos psicossociais é o aspecto 

emocional. Existe uma carga de trabalho muito grande em cima dos funcionários de 

RH por precisarem atender a todas as outras áreas da empresa além de manter seu 
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auto funcionamento.  Estar bem consigo mesmo é fundamental para conseguir 

atender seu cliente e manter uma saúde física e mental em equilíbrio. 

 Segundo Facas (2013), não é possível prever parte do trabalho e só quem 

executa a tarefa e conhece o processo é quem tem capacidade para lidar com essa 

imprevisibilidade e os gestores precisam tem uma consciência sobre esse fato.O 

ideal seria que quem planejasse as tarefas fossem os próprios executores. Mas, 

caso isso não aconteça, é fundamental que as organizações favoreçam essa 

possibilidade de ajuste por parte dos trabalhadores. 

 Pode-se perceber que o sofrimento no trabalho depende das condições 

oferecidas pela organização do trabalho e pelo estilo de gestão, referente a seus 

aspectos dinâmicos e técnicos. Uma organização onde há um predomínio de estilo 

de gestão burocrático, com uma organização do trabalho com processos 

engessados oferece pouco espaço para que o funcionário trabalhe o seu sofrimento.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 Esse estudo não teve o objetivo de simplesmente expor os riscos 

psicossociais que circundam os trabalhadores da área de recursos humanos, mas 

sim a importância que existe em torno desse assunto. Buscou-se extrair relatos de 

como os riscos psicossociais estão presentes no trabalho e como tem influência na 

saúde mental.  

 Por meio de levantamento bibliográfico e realização de pesquisa de campo, 

foi possível avaliar que fatores como otimização do tempo, estrutura organizacional, 

tarefas e relação com chefia, tem grande influência na vida do indivíduo, fato esse 

que pôde ser constatado através das respostas obtidas pelo questionário. 

 A idade média dos participantes do questionário foi entre 19 e 30 anos, o que 

indica que o público jovem já sofre com riscos psicossociais no ambiente 

corporativo. Desde cedo a pressão que existe em torno do trabalho se faz presente, 

sendo necessária a adaptação às novas exigências do mercado e também da sua 

vida social, tornando mais vulnerável a fatores que podem desencadear danos a sua 

saúde física e mental.  

 Em geral, foi observada no bloco de respostas sobre violência (sexual e 

moral) respostas positivas, em um cenário de quase 100% dos participantes 

responderam que nunca passaram por esse tipo de situação. Apesar disso, notou-se 

que uma porcentagem considerável respondeu que nos últimos tempos vem sentido 

uma exaustão física e mental, sentimentos de irritabilidade, ansiedade, tristeza e 

falta de interesse nas coisas cotidianas.   

 A partir dessa analise, podemos concluir que os funcionários do RH dessa 

empresa do setor de Óleo e Gás estão diante de um cenário de riscos psicossociais, 

podendo causar possíveis doenças mentais futuramente ou afastamentos 

relacionados à saúde mental.  

 Para políticas de prevenção, a mudança precisa ser feita primeiramente no 

ambiente dentro do RH, para obter resultados significativos de melhora e depois ser 

implementado para o restante da empresa.  

 Assim, este trabalho pretende deixar um legado para que outros 

pesquisadores busquem estudar e trabalhar com o tema em questão, que aborda 

um acontecimento cada vez mais recorrente nas organizações contemporâneas. 
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7. ANEXO 
 
Questionário sobre Riscos Psicossociais- Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Esta pesquisa tem por objetivo evidenciar os riscos psicossociais do trabalho e 

levantar dados de funcionários de RH. Essa pesquisa não citará a empresa 

envolvida e, tampouco, os participantes. 

Das seguintes afirmações assinale, por favor, aquela que melhor se adequa à 

sua resposta, de acordo com as seguintes alternativas: 

1- Nunca/quase nunca; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Frequentemente; 5-

Sempre. 

Exigências quantitativas 

A carga de trabalho fica acumulada? 

 1  2  3  4  5 

Com que frequência não tem tempo para completar todas as tarefas do seu 

trabalho? 

 1  2  3  4  5 

Precisa fazer horas para além do seu horário de trabalho? 

 1  2  3  4  5 

Acha que existe uma má distribuição do trabalho? 

 1  2  3  4  5 

Exigências emocionais 

O seu trabalho exige emocionalmente de si? 

 1  2  3  4  5 

Possibilidades de desenvolvimento 

O seu trabalho exige que tenha iniciativa? 

 1  2  3  4  5 
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O seu trabalho permite-lhe aprender coisas novas? 

 1  2  3  4  5 

Transparência do papel laboral desempenhado 

O seu trabalho apresenta objetivos claros? 

 1  2  3  4  5 

 

Sabe exatamente quais as suas responsabilidades? 

 1  2  3  4  5 

Recompensas e Apoio social  

O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela hierarquia? 

 1  2  3  4  5 

 

Existe uma boa cooperação entre os colegas de trabalho? 

 1  2  3  4  5 

 

Com que frequência os seus colegas estão dispostos a ouvi-lo (a) sobre os seus 

problemas de trabalho? 

 1  2  3  4  5 

 

Com que frequência o seu superior fala consigo em relação ao seu desempenho 

laboral? 

 1  2  3  4  5 

Qualidade de liderança 

Em relação à sua chefia direta até que ponto... 

Dá prioridade à satisfação do trabalho? 
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 1  2  3  4  5 

É bom no planejamento do trabalho? 

 1  2  3  4  5 

É bom resolver conflitos? 

 1  2  3  4  5 

Significado do trabalho 

O seu trabalho tem algum significado para si? 

 1  2  3  4  5 

Sente que o seu trabalho é importante? 

 1  2  3  4  5 

Sente-se motivado e envolvido com o seu trabalho? 

 1  2  3  4  5 

É-me fácil seguir os meus planos e atingir os meus objetivos 

 1  2  3  4  5 

 

Conflito trabalho/família 

Sente que o seu trabalho lhe exige muita energia/tempo que acaba por afetar, 

negativamente, a sua vida privada? 

 1  2  3  4  5 

A sua família e os seus amigos dizem que trabalha de mais? 

 1  2  3  4  5 

 

Com que frequência, durante as últimas 4 semanas... 

Se sentiu fisicamente exausto? 

 1  2  3  4  5 

Se sentiu emocionalmente exausto? 

 1  2  3  4  5 
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Se sentiu irritado? 

 1  2  3  4  5 

Se sentiu ansioso? 

 1  2  3  4  5 

Se sentiu triste? 

 1  2  3  4  5 

Sentiu falta de interesse por coisas cotidianas? 

 1  2  3  4  5 

Nos últimos 12 meses, no seu local de trabalho: 

Comportamentos ofensivos 

Tem sido alvo de insultos ou provocações verbais? 

 1  2  3  4  5 

Tem sido exposto (a) a assédio sexual indesejado? 

 1  2  3  4  5 

Tem sido exposto (a) a ameaças de violência? 

 1  2  3  4  5 

Tem sido exposta (a) a violência física? 

 1  2  3  4  5 

 

Por favor, assinale a situação correspondente. 

 Faixa etária 

 Até 25 anos  26 - 30 anos  31 - 35 anos  36 - 40 anos 

 41 - 45 anos  46 - 50 anos  51 - 55 anos  Mais de 55 anos 
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