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1. Título 

Ações de Redução de doenças relacionadas  

a riscos psicossociais 

2. Público-alvo 

- Comunidade municipal 

3. Problema 

 A temática dos riscos psicossociais do trabalho tem assumido bastante destaque 

na última década e meia, com especial destaque para os últimos cinco anos. Esta 

situação também é fruto do impacto suscitado por iniciativas como o Inquérito Europeu 

às Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes da Agência Europeia para a Segurança 

e Saúde no Trabalho (AESST) em 2009, a campanha sobre os riscos psicossociais no 

trabalho do Comité dos Altos Responsáveis da Inspeção do Trabalho em 2012 e a 

campanha europeia de 2014-2015 da AESST sobre gestão do stresse e dos riscos 

psicossociais no trabalho (designação: “Locais de trabalho saudáveis contribuem para a 

gestão do stresse”) (Neto, 2014a). No entanto, a crescente visibilidade técnico-científica 

e o mediatismo social ocorrido não derivam exclusivamente das ações elencadas. É 

explicada por um processo mais amplo e complexo de transformação das dinâmicas do 

mercado de trabalho e das organizações de trabalho e do modelo de funcionamento das 

próprias sociedades num plano mais geral. 

 

Principais causas (AESST, 2013)

72% Reorganização doTrabalho ou insegurança

66% Excesso de carga de trabalho

59% Bullying ou assédio

51% Stress comum e com uma gestão inadequada



 

 

 

 

A flutuação dos ciclos socioeconômicos também se reflete diretamente na 

viabilidade econômica das organizações e na capacidade das mesmas para manterem 

as relações contratuais e a estabilidade remunerada. O contexto prolongado de crise 

econômica que tem abalado os países mais desenvolvidos não é alheio a isto tudo, 

refletindo-se na precarização das relações laborais e na diminuição da qualidade 

percebida do ambiente psicossocial de trabalho. 

Os desenvolvimentos tecnológicos têm refletido uma alteração do conteúdo e 

natureza do trabalho. Com a automatização dos processos de fabricação verifica-se uma 

progressiva diminuição das necessidades de mão-de-obra e o aumento da exigência de 

atualidade das qualificações para o seu manuseamento. As sociedades atuais são as 

mais qualificadas de sempre, mas também são as que apresentam níveis de pressão 

qualificacional maiores. Isto é, a pressão das qualificações e da formação contínua e ao 

longo da vida nunca foi tão grande como atualmente. As pessoas são impelidas 

continuamente para atualizarem ou adquirem novas competências, fruto, em grande 

parte, da maior liberalização laboral e da necessidade de trocarem de emprego e/ou de 

área de atividade mais vezes ao longo da sua carreira profissional. 

Neto (2014) apresentou em seus estudos algumas dimensões de fatores de risco 

psicossicial conforme Quadro 01 



 

 

 

 

 

Observa-se que a quase totalidade dos fatores de risco retratados na literatura 

estão relacionados com a natureza das relações laborais, os ritmos e tempos de 

trabalho, a definição do conteúdo e organização do trabalho, as exigências emocionais 

do trabalho, a conciliação entre esferas de vida, a igualdade no trabalho e emprego, as 

relações sociais de trabalho, o exercício da liderança, a participação das/os 

trabalhadoras/es e o estado de saúde geral das/os trabalhadoras/es. Podendo-se, a 



 

 

 

 

título exemplificativo, sinalizar fatores concretos de risco como a existência de 

desclassificação profissional, subretribuição, diferenças salariais para trabalho igual, 

trabalho repetitivo monótono, liderança agressiva e desrespeitadora, falta de apoio e 

solidariedade de chefias, sobrecarga de trabalho, sobrecarga de responsabilidades, 

ritmo de trabalho intenso, trabalho por turnos, consumo de substâncias psicoativas, 

insultos e outras provocações verbais, ou agressões físicas e verbais de natureza 

sexual.  

A Organização Mundial da Saúde sinaliza a crescente doença ocupacional por 

estresse e depressão como o terceiro lugar no ínidice de afastamentos. Em 2012 o 

número chegava a 11% e 2018 o aumento de casos chegou a 17%. Como consequência 

altos custos com tratamentos de saúde em municípios, crescem dentro dos fatores 

muitas vezes não identificados por reais motivos causados devidos  aos transtornos e 

doenças relacionados aos riscos psicossociais. 

 

4. Objetivos 

Promover projetos sociais frente aos riscos psicossociais na comunidade municipal 

com o apoio de Secretarias Especializadas do Município (Saúde, Educação, outros) com 

o objetivo de reduzir os encargos de saúde do Município e promoção de saúde à 

comunidade local. 

 

5. Propostas 

- Promover pesquisas frente à comunidade para identificar fatores relacionados aos 

riscos psicossociais com agentes de saúde, profissionais especialistas na área e mapear 

as causas relacionadas a tais fatores; 

- Criar campanhas educativas à comunidade com palestras de saúde mental, valoração 

pessoal; 

- Criar canal de relacionamento entre comunidade e profissionais da saúde; 



 

 

 

 

- Criar campanhas educativas às empresas locais em parceria com Associações, 

Sindicatos, Escolas, Faculdades sobre o tema com o objetivo de orientação e melhoria 

da saúde. 

 

6. Referências e anexos 

Estratégias organizacionais de gestão e intervenção sobre riscos psicossociais do 

trabalho, Hernâni Veloso Neto Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, Porto, 

Portugal, e-mail: hneto@letras.up.pt 

 

 


