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RESUMO 

 

Objetivou-se caracterizar a prevalência, tipologia e fatores associados à violência no local 

de trabalho contra profissionais de enfermagem. Estudo de corte transversal analítico com 

abordagem quantitativa realizado nos setores de emergência de quatro hospitais municipais 

de referência para causas externas em Fortaleza. A amostra foi composta por 217 

profissionais de enfermagem. A coleta de dados se deu através de questionário com 

perguntas fechadas sobre dados sociodemográficos e profissionais, impressões sobre a 

violência no trabalho e ocorrência da mesma. Os dados foram tabulados no programa Epi 

Info versão 3.5.3 e posteriormente submetidos à análise estatística através do software 

STATA versão 13. Realizou-se análise descritiva e bivariada. As variáveis foram 

confrontadas com o(s) desfecho(s) utilizando o teste de Qui-quadrado ou Exato de Fisher e 

ainda através do Teste de Wilcoxon Mann-Whitney a fim de verificar possíveis 

associações estatísticas significantes. A prevalência de violência no trabalho foi de 79,3% 

(172); agressão verbal, 73,7% (160); assédio moral, 26,7% (58); agressão física e assédio 

sexual, ambos 6,5% (14). Quanto aos profissionais que sofreram violência, predominaram 

os de 31 a 40 anos, 29,1% (50); sexo feminino, 83,7% (144); solteiros, 41,3% (71); pardos, 

54,1% (93); sem turno fixo de trabalho, 52,3% (90); técnicos de enfermagem, 66,9% (115); 

tinham de um a cinco anos de experiência profissional, 25,6% (44); e trabalhavam de 31 a 

60 horas semanais, 64% (110). As formas de violência que mais se repetiram foram 

agressão verbal, 70% (160) e assédio moral, 50% (29). Na agressão física e assédio sexual, 

os principais agressores foram pacientes, 42,9% (6). Acompanhantes ou familiares 

perpetraram 71,9% (115) dos casos de agressão verbal. No assédio moral, 43,1% (25) dos 

agressores foram colegas de trabalho da mesma profissão da vítima. O horário da manhã 

concentrou 43,8% (70) da agressão física, 50% (7) da agressão verbal, 50% (29) do assédio 

moral e 57,1% (8) do assédio sexual. Identificou-se associação estatística entre faixa etária 

jovem e sofrer assédio sexual (p=0,010); ser divorciado e sofrer agressão verbal (p=0,048); 

trabalho diurno e o sofrer agressão verbal (p=0,042); menor tempo de experiência e sofrer 

agressão verbal (p=0,030); avaliação do local de trabalho como inseguro e sofrer violência 

ocupacional (p=0,000) e sofrer agressão verbal (p=0,004); relatar chefia violenta e sofrer 

violência ocupacional (p=0,048) e agressão física (p=0,018); relatar acompanhantes 

violentos e sofrer agressão verbal (p=0,037); relatar médicos violentos e sofrer assédio 

moral (p=0,001) e assédio sexual (p=0,000); falta de seguranças ou policiais e sofrer 

agressão verbal (p=0,031); falta de treinamento sobre violência e sofrer assédio sexual 
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(p=0,035); presenciar violência e sofrer violência ocupacional (p=0,000) e agressão verbal 

(p=0,000). Para implementação de medidas e intervenções voltadas para a saúde do 

trabalhador, devem ser considerados não somente os elementos intrinsecamente ligados ao 

processo de trabalho, mas também os elementos externos; faz-se necessário um conjunto 

de ações que englobem os profissionais de saúde, administradores e gestores, políticas 

públicas, fatores econômicos, sociais e culturais. 

 

Palavras-chave: Violência no trabalho. Hospitais. Equipe de enfermagem. Saúde do 

trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to characterize the prevalence, types and factors associated to violence in 

the workplace against nursing professionals. It was carried out an analytical cross-sectional 

study with a quantitative approach performed in the emergency department of four 

municipal referral hospitals for external causes in Fortaleza. The sample consisted of 217 

nursing professionals. Data collection was done through a questionnaire with closed 

questions on sociodemographic and professional data, impressions of violence at work and 

the consequent occurrence . Data were tabulated on Epi Info version 3.5.3 and later 

submitted to statistical analysis using STATA version 13. A descriptive and bivariate 

analysis. The variables were compared with the (s) outcome (s) using the chi-square test or 

Fisher's exact and still using the Mann-Whitney Wilcoxon test in order to verify possible 

significant statistical associations. The prevalence of violence at work was 79.3% (172); 

verbal aggression, 73.7% (160); bullying, 26.7% (58); physical assault and sexual 

harassment, both 6.5% (14). As for the professionals who have experienced violence, it 

was predominating 31-40 years old, 29.1% (50); females, 83.7% (144); singles, 41.3% 

(71); browns, 54.1% (93); no fixed working shift, 52.3% (90); nursing technicians, 66.9% 

(115); the ones who had from one to five years of professional experience, 25.6% (44); and 

worked 31-60 hours per week, 64% (110). The ways of violence that were most repeated 

were verbal abuse, 70% (160) and bullying, 50% (29). In physical aggression and sexual 

harassment, the main perpetrators were patients, 42.9% (6). Companions or family 

perpetrated 71.9% (115) of the cases of verbal aggression. In bullying, 43.1% (25) of the 

attackers were co-workers of the same profession of the victim. The morning schedule 

concentrated 43.8% (70) of physical aggression, 50% (7) of verbal aggression, 50% (29) of 

mobbing and 57.1% (8) of sexual harassment. It was identified statistical association 

between younger age and suffer sexual harassment (p = 0.010); being divorced and suffer 

verbal abuse (p = 0.048); day work and suffer verbal abuse (p = 0.042); shorter experience 

and suffer verbal abuse (p = 0.030); assessment of the workplace as insecure and suffer 

occupational violence (p = 0.000) and suffer verbal abuse (p = 0.004); report violent 

leadership and suffer occupational violence (p = 0.048) and physical abuse (p = 0.018); 

report accompanying violent and suffer verbal abuse (p = 0.037); report violent doctors and 

suffer bullying (p = 0.001) and sexual harassment (p = 0.000); lack of security or police 

and suffer verbal abuse (p = 0.031); lack of training on violence and suffer sexual 

harassment (p = 0.035); witness violence and suffer occupational violence (p = 0.000) and 
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verbal abuse (p = 0.000). For implementation of measures and interventions aimed at 

workers' health should be considered not only inextricably linked elements to the work 

process, but also to the external elements; then it is necessary a set of actions covering the 

health professionals, administrators and managers, public policy, economic, social and 

cultural factors. 

 

 Keywords: Violence at work. Hospitals. Nursing team. Worker's health. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A violência é um problema de saúde pública que sempre esteve presente na 

história da humanidade, atingindo todas as classes sociais e idades nas diferentes 

sociedades, sendo hoje mundialmente reconhecida por seu difícil enfrentamento, 

provocando sentimentos de insegurança. Por esta razão, o ser humano vem procurando 

entender e estudar esse fenômeno, a fim de compreender suas origens e descobrir maneiras 

de amenizá-lo (MORAIS FILHO, 2009; GRIEP et al., 2012).  

Por ser inerente ao convívio social, a violência interpessoal também existe nas 

relações trabalhistas, campo fértil para a prática de todas as formas de violência. A 

violência no trabalho é um problema complexo, no qual os agressores podem ser da 

própria instituição ou externos a ela, podendo envolver desde agressões verbais leves, que 

muitas vezes passam despercebidas, até agressões físicas mais danosas (CASTILLO, 

2007). Nos ambientes laborais, os trabalhadores de saúde são os mais atingidos, uma vez 

que mantém contato direto com o público e muitas vezes atuam em locais que os deixam 

vulneráveis à violência (GRIEP et al., 2012). 

Pode-se considerar a violência no trabalho como um risco ocupacional 

importante para os profissionais de saúde na contemporaneidade. Para Bessa et al. (2010), 

caracterizam-se como riscos ocupacionais todas as situações de trabalho que podem 

provocar desequilíbrio físico, mental e social, não estando restritas as doenças aos 

acidentes. Dessa forma, as condições de risco são entendidas como aquelas que aumentam 

a probabilidade de ocorrência de lesão física, psíquica ou patrimonial devido à natureza das 

próprias funções e em resultado de ações ou fatores externos. 

Historicamente, percebe-se que a estrutura dos hospitais não acompanhou a 

magnitude atingida pelas violências e acidentes, que vêm perfazendo um contingente 

crescente de vítimas nas últimas décadas. Como consequência, tem-se a superlotação das 

unidades de Emergência em causas externas. Além disso, a formação dos profissionais de 

saúde é predominantemente voltada para as doenças de cunho clínico, sendo poucas as 

disciplinas dedicadas aos cuidados e condutas relacionados às causas externas. Tal 

realidade pode fazer com que os profissionais atuantes nas Emergências sejam 

precariamente preparados para atender às necessidades do grupo de agravos cuja demanda 

vem se tornando cada vez maior; justamente as causas externas. 

Como agravante, a população em geral internalizou uma cultura de que, ao 

procurar um serviço de Emergência, o paciente deve ser atendido de imediato, 
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independente do problema de saúde ou agravo apresentado. Logicamente, em virtude da 

superlotação, do número insuficiente de profissionais e do desgaste físico e mental sofrido 

pelos mesmos, alguns pacientes precisam aguardar um tempo considerável para ser 

atendidos. Tudo isso culmina na violência contra o trabalhador da saúde, tanto pelas 

precárias condições de trabalho, como também pela insatisfação dos pacientes e seus 

acompanhantes. 

Grande parcela das consequências da violência conflui para o setor saúde, 

devido à pressão que as vítimas das causas externas, em geral, passam a exercer sobre os 

serviços de urgência e emergência. Embora se espere que as organizações de saúde 

cumpram um papel protetor, elas não estão livres da presença da violência no trabalho, que 

se torna significativa pelas lesões físicas, psíquicas e morais que acarreta. Além das 

consequências individuais para a vítima, as repercussões da violência podem trazer 

implicações negativas ao setor saúde, gerando absenteísmo, comprometimento da 

qualidade dos cuidados prestados e o abandono das profissões. Isto, por sua vez, pode 

causar a redução dos serviços de saúde disponíveis para a população, assim como o 

aumento dos custos com a saúde (CARVALHO; FONTES; PELLOSO, 2011). 

Dessa forma, percebe-se uma progressiva precarização do trabalho em saúde, 

não somente devido à violência, como também a outras problemáticas enfrentadas há 

tempos pelos profissionais, como baixa remuneração, extensa carga horária de trabalho, 

além das péssimas condições de trabalho descritas anteriormente. 

As consequências da violência para o trabalhador da saúde variam desde 

insatisfação e desmotivação com o trabalho, até sequelas físicas e psicológicas mais 

graves. Além disso, pode haver sintomas pós-traumáticos, como medo, fobia, alterações do 

sono e, em casos extremos, transtorno do estresse pós-traumático (CASTILLO, 2007). A 

violência provoca sentimentos de impotência, limitação, desprestígio e culpa, gerando não 

tão somente o risco de agravo à saúde do próprio trabalhador, como também o 

comprometimento no processo do cuidar, provocando insatisfação do cliente e aumentando 

a chance de este praticar violência contra o profissional. 

Dessa forma, existe uma preocupação internacional com a violência no 

trabalho como um problema de saúde pública, que acarreta vários prejuízos, inclusive 

financeiros. Esse problema está cada vez mais presente no cotidiano dos profissionais da 

saúde que atendem constantemente às vítimas e autores da violência, sendo inevitável o 

envolvimento direto do profissional com o conflito (MORAIS FILHO, 2009). 
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No contexto hospitalar, um dos principais setores onde ocorre a violência no 

trabalho é a urgência/emergência. Nesse setor, são atendidos pacientes em situações 

críticas, propiciando os atos violentos. A violência também pode estar associada à demora 

no atendimento, assim como ao atendimento de má qualidade. A demora no atendimento 

aumenta ainda mais a tensão do paciente que necessita de assistência urgente, situação 

comum na realidade dos grandes hospitais, onde a grande demanda e o atendimento 

deficiente ocasionam a superlotação. Nessas situações, é comum que pacientes, 

acompanhantes e até mesmo os profissionais apresentem alterações comportamentais com 

tendência para a violência interpessoal (MORAIS FILHO, 2009). 

A literatura aponta que os profissionais da saúde, em especial os que trabalham 

com vítimas de violência, estão ainda mais expostos a sofrer agressões no local de 

trabalho, uma vez que lidam com as consequências diretas da violência. É importante 

ressaltar que grande parte das consequências da violência manifesta-se nos hospitais, em 

especial nos serviços de urgência e emergência (MORAIS FILHO, 2009).  

No serviço de urgência, o próprio contexto no qual se executa o processo de 

trabalho impõe sofrimento considerável aos trabalhadores. Destacam-se a luta contra a 

morte e incapacidade dos pacientes, grande volume de demanda de casos críticos que 

requerem cuidados imediatos e intensivos, número inadequado de profissionais para 

atender à demanda, sobrecarga de trabalho não somente física, como também mental 

devido aos óbitos e tratamentos penosos. Todos esses fatores estressantes contribuem para 

a ocorrência de incidentes de violência (CEZAR, 2005). 

Os profissionais de enfermagem constituem a maior força de trabalho na área 

de saúde, congregando mais de 1.850.000 profissionais no Brasil (COFEN, 2015). Trata-se 

da categoria da área de saúde que está mais exposta à violência no trabalho devido ao próprio 

perfil de suas atividades assistenciais e ao predomínio de mulheres na categoria, revelando o 

gênero como fator agravante (DAL PAI, 2011; BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 

2014). 

Em se tratando dos profissionais de saúde, a equipe de enfermagem tem sido o 

principal alvo da violência no local de trabalho em saúde (MORAIS FILHO, 2009; 

VASCONCELLOS et al., 2012; ABUYE et al., 2013). Trata-se de uma categoria que 

absorve maior demanda psicológica na equipe mutiprofissional, o que  torna os 

profisisonais mais cansados, estressados e insatisfeitos, estando mais vulneráveis a sofrer 

violência no local de trabalho (VASCONCELLOS et al., 2012). Em todas as instituições, a 

equipe de enfermagem tem o primeiro contato com o paciente e está mais presente na 
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assistência em geral, tendo estreita aproximação com pacientes e acompanhantes, expondo-

se a situações de conflito e reações violentas (SANTOS et al., 2011).  

Atualmente, no Brasil, trabalhadores, conselhos, associações, sindicatos e 

gestores do setor saúde, em especial da categoria de enfermagem e principalmente dos 

serviços de urgência e emergência estão voltando sua atenção para o problema da violência 

no trabalho (BATISTA et AL, 2011 e MACHADO et AL, 2016). 

 Ainda que exista consenso acerca da relevância e dos impactos da violência 

nos trabalhadores e no próprio funcionamento dos serviços de saúde, há pouca informação 

sistemática sobre a violência no trabalho nesses espaços. Geralmente, o conhecimento 

sobre a questão baseia-se no relato informal de casos e em notícias divulgadas pela 

imprensa. As pesquisas dedicadas aos eventos da violência no trabalho em saúde são 

incipientes, assim como os sistemas de notificação (BATISTA et al., 2011; BRILHANTE, 

ARAÚJO E ALMEIDA, 2014). 

Não obstante à importância e contribuição dos estudos previamente realizados, 

não podemos aplicar esses estudos de forma plena à nossa realidade, uma vez que se trata 

de contextos diferentes. A inexistência de fontes específicas de dados e a própria 

característica de invisibilidade do problema nas organizações vêm dificultando as 

pesquisas na temática. Dessa forma, apesar da existência de pesquisas e estudos presentes 

na literatura, as informações ainda são insuficientes para uma visão geral do problema 

(BATISTA et al., 2011).  

Diante do exposto, emerge a necessidade da realização do presente estudo, a 

fim de dimensionar a magnitude e identificar os fatores associados à violência no trabalho 

contra os profissionais de enfermagem nas emergências de hospitais públicos de Fortaleza. 

Espera-se contribuir para a investigação e discussão do problema entre os profissionais, 

gestores e a comunidade científica, através da divulgação dos resultados da pesquisa na 

defesa de dissertação e publicação de trabalhos científicos, incentivando as medidas para 

prevenção, combate e redução deste tipo de violência. 
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2 OBJETIVOS   

 

2.1 Objetivo geral 

 

Caracterizar a prevalência, a tipologia e os fatores associados à violência interpessoal no 

local de trabalho contra profissionais de enfermagem da assistência hospitalar de 

emergência em hospitais de referência para causas externas em Fortaleza, CE. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Realizar a caracterização sociodemográfica dos profissionais;  

- Estimar a prevalência e caracterizar a violência no local de trabalho;  

- Identificar fatores associados à violência no local de trabalho; 

- Descrever as condutas/reações adotadas pelos profissionais que sofreram violência no 

local de trabalho.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O fenômeno violência na sociedade  

 

As violências e os acidentes configuram um problema de saúde pública de 

grande magnitude e transcendência, que tem provocado forte impacto na morbimortalidade 

da população (BRASIL, 2005). Ao lado das doenças e enfermidades crônicas não 

transmissíveis, as causas externas caracterizam um novo perfil no quadro de problemas de 

saúde no Brasil e no mundo, o que exige abordagens inovadoras, as quais o sistema de 

saúde geralmente não está habituado a implementar (MINAYO, 2006). 

Segundo a Classificação Internacional das Doenças (CID), a mortalidade por 

causas externas inclui os homicídios, os suicídios e os acidentes; já o conceito de 

morbidade por causas externas compreende as lesões, os envenenamentos, os ferimentos, 

as fraturas, as queimaduras e intoxicações por agressões interpessoais e coletivas 

(MINAYO, 2006).  

Apesar dos esforços para se compreender a saúde conforme seu conceito 

ampliado, ainda se percebe resistência na inclusão das causas externas na pauta deste setor, 

restringindo-se ao atendimento pontual e específico das lesões, traumas e mortes dentro da 

lógica do modelo biomédico (MINAYO, 2006). 

Na década de 1980, a temática da violência começou a entrar na agenda de 

debates políticos e sociais e no campo programático da saúde nos países ocidentais, 

incluindo o Brasil. Oficialmente, somente a partir da década de 1990, a Organização Pan-

americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) começaram a falar 

especificamente do tema "violência" (e não apenas "causas externas") (MINAYO, 2006). 

Em 1996, a OMS declarou que a violência é o maior e mais crescente problema 

de saúde pública que atravessa o mundo, ressaltando suas sérias consequências a curto e 

longo prazo para os indivíduos, famílias, comunidades e serviços de saúde. Trata-se de um 

fenômeno difuso, complexo e multicausal, que ameaça o desenvolvimento, afeta a 

qualidade de vida e o tecido social (PAVARIC; RODRIGUEZ, 2013). 

A humanidade vem passando por profundas transformações em seus diversos 

setores e essas mudanças têm sido gradativamente acompanhadas pela violência, fenômeno 

sócio-histórico que acompanha e permeia os vários contextos vivenciados pela sociedade. 

A violência desenvolve-se gradativamente e ameaça a própria condição humana do ser 

(CEZAR, 2005). Ao afetar a saúde individual e coletiva, a violência tornou-se um 
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problema de saúde pública, uma vez que exige políticas específicas, assim como 

organização de práticas e serviços do setor saúde para sua prevenção e enfrentamento 

(LUNA, 2007).  

No Relatório Mundial sobre Violência e Saúde (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2002), a violência já é abordada como um problema de saúde pública 

mundial, apresentando forte impacto sobre a morbimortalidade da população.  Insere-se no 

marco da promoção da saúde, mostrando a carência de investimentos na compreensão do 

fenômeno, como também na formação e atuação institucional, apontando a precariedade 

das informações, sugerindo a necessidade de planejar e adequar a gestão para os novos 

desafios das mudanças do perfil epidemiológico brasileiro, propondo a filosofia de uma 

prática intersetorial articulada com a sociedade civil (BRASIL, 2001). 

Estima-se que a violência seja uma das principais causas de morte de pessoas 

entre 15 e 44 anos em todo o mundo (DAHLBERG; KRUG, 2006), ou seja, os indivíduos 

mais atingidos são justamente os que estão em idade produtiva, o que acarreta grandes 

prejuízos não só para eles como também para a sociedade de modo geral. A situação torna-

se ainda mais agravante se considerarmos não apenas as mortes, mas também as sequelas e 

incapacidades físicas e psicológicas decorrentes do ato violento. É importante ressaltar que 

as sequelas psicológicas não são limitadas à vítima, mas também aos seus familiares, 

parentes e amigos, podendo chegar até mesmo a atingir toda a sociedade em menor ou 

maior grau (BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014).  

A violência adquiriu caráter endêmico, devido ao número de vítimas fatais e a 

magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz, ganhando um status de 

problema de saúde pública em vários países, tornando-se uma prioridade que ameaça o 

desenvolvimento dos povos e afeta a qualidade de vida. As taxas de mortalidade 

configuram apenas a “ponta de um iceberg”, quando comparadas aos índices de morbidade 

e seus reflexos para a sociedade e os serviços de saúde, em que o número de internações 

devido à violência é seis vezes maior do que o de mortes (CASTRO et al., 2009). 

 Como consequência da violência, tem-se o aumento dos gastos com 

emergência, assistência e reabilitação. Cálculos estimam que cerca de 3,3% do Produto 

Interno Bruto (PIB) brasileiro (três vezes mais do que o país investe em Ciência e 

Tecnologia) são gastos com os custos diretos da violência, cifra que sobe para 10,5% 

quando são incluídos os custos indiretos e transferências de recursos (BRICEÑO-LÉON, 

2002). O serviço de saúde, que antes atendia muito mais aos pacientes com enfermidades 

biomédicas, hoje é extremamente utilizado por vítimas de lesões e traumas físicos e 
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emocionais, devendo equipar-se para isso, aumentando assim o seu custo operacional. 

Além disso, não se pode ignorar a existência do custo emocional humano, que se traduz em 

dor e sofrimento incalculáveis. 

De acordo com indicadores epidemiológicos e criminais, a violência no Brasil 

tem demonstrado magnitude e intensidade sem precedentes, maiores até mesmo do que em 

países em situação de guerra (LIMA; SOUZA, 2006). Nos centros urbanos brasileiros, as 

taxas de mortes por causas violentas tendem ao crescimento desde a década de 1980, 

quando a violência passou a ocupar o segundo lugar nas causas gerais de morte da 

população brasileira (CASTRO et al., 2009), estando hoje entre as mais altas da América.  

Violência é um termo utilizado para designar uma grande variedade de 

situações, podendo ser observado por diferentes perspectivas disciplinares. As ciências 

sociais e do comportamento olham a violência do ângulo do agressor, buscando desvendar 

as motivações e fatores que o levaram ao ato violento. Já as ciências penais e jurídicas 

estudam a natureza do ato violento e as formas de punir o agressor. Na área das Ciências 

da Saúde, os esforços se concentram no sentido de prevenir, diagnosticar e tratar as 

enfermidades causadas pelo ato violento.  

O vocábulo “violência”, de origem latina, vem da palavra “vis”, que significa 

força, e refere-se às noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o 

outro (MINAYO; SOUZA, 2003). Trata-se de um fenômeno que tem acompanhado toda a 

experiência da humanidade e torna-se cada vez mais relevante, devido ao impacto 

facilmente verificado que provoca na qualidade de vida das pessoas, podendo gerar lesões 

psíquicas, físicas, espirituais e morais.   

Para analisar a violência de forma abrangente e científica, é necessário estudar 

sua definição em si e suas várias formas. A Organização Mundial da Saúde (2002) define a 

violência como “o uso intencional de força física ou poder, real ou como ameaça, contra si 

mesmo, outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte, ou resultou, ou tem 

uma alta probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, mau 

desenvolvimento ou privação”. Essa definição proposta pela OMS é importante porque 

amplia o conceito usual da violência, que é excessivamente ligado à agressão física, 

incluindo também as ameaças e intimidações que podem ocorrer quando há uma relação de 

poder (BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014).  

Já para o Ministério da Saúde, segundo a Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violência, “a violência consiste em ações humanas 

individuais, de grupos, classes, nações, que ocasionam a morte de seres humanos ou 
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afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual.” É relevante compreender que 

mesmo quando não resulta em dano físico, a violência impõe um peso substancial em 

indivíduos, famílias, comunidades e sistemas de saúde em todo o mundo (BRASIL, 2005). 

Em ambas as definições mencionadas, o caráter intencional do ato de violência 

é evidenciado (BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014). A respeito disso, Minayo 

(2006) explica que “a questão da intencionalidade situa a violência em seu sentido 

eminentemente humano, pois só os humanos, antropológica e convencionalmente, possuem 

intencionalidade em seus atos ou omissões. Ressaltando o seu lugar nas relações sociais, 

desde o nível subjetivo, da microesfera da família até o âmbito macrossocial e global, a 

ideia de intencionalidade mostra que a violência é um fenômeno histórico, portanto, 

realizado pelas pessoas dentro de sua cultura, podendo ser reconhecido como tal, analisado 

e superado”. 

Corroborando com a definição da OMS, o Protocolo de Assistência à Pessoa 

em Situação de Violência do Estado do Ceará define a violência como resultado de uma 

complexa interação de fatores de risco individuais, de relacionamentos, comunitários e 

sociais (CEARÁ, 2004). 

A agressividade pode ser decorrente de fatores biológicos ou das interações do 

indivíduo com o ambiente. Desde o período da infância, a maneira como os pais expressam 

a agressividade pode ser reproduzida pela criança. Além disso, a mídia também é apontada 

como um fator que predispõe a um comportamento agressivo, exercendo grande influência 

sobre o comportamento humano (BIANCHI; KAISER, 2008). 

No modelo explicativo ecológico criado e adotado pela OMS para 

compreender a violência, evidencia-se a incapacidade de esta ser explicada a partir de um 

único fator, uma vez que se trata de um fenômeno resultante de condições sociais, 

individuais, relacionais, ambientais e culturais, que interagem de modo a gerar fatores de 

risco que operam no seio da família e no âmbito social, cultural e econômico mais amplos 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). O referido modelo está representado 

na Figura 1. 
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Figura 1 – Modelo ecológico para melhor compreensão da violência, extraído de OMS 
(2002) 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2002. 

 

O modelo ecológico começou a ser utilizado na década de 1970, no contexto 

do abuso de menores e violência juvenil. Mais recentemente, vem sendo aplicado na 

compreensão da violência contra idosos (ALEJANDRA, 2010). 

No que diz respeito aos tipos de violência, existem poucas tipologias e 

nenhuma é muito abrangente. O relatório mundial da Organização Mundial da Saúde 

(2002) classifica o fenômeno da violência em: violência dirigida contra si mesmo 

(autoinfligida), violência interpessoal e violência coletiva. Essa categorização inicial 

estabelece diferenças entre a violência que uma pessoa inflige a si mesma, a violência 

infligida por outro indivíduo ou por um pequeno grupo de indivíduos e a violência infligida 

por grupos maiores, respectivamente. 

As violências autoinfligidas constituem os comportamentos suicidas (suicídio e 

ideação suicida) e os autoabusos (agressões a si próprio e automutilações) 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002).  

As violências interpessoais são subclassificadas em dois tipos: a intrafamiliar, 

que ocorre entre parceiros íntimos e/ou entre membros da família, em casa ou não, 

incluindo agressão contra crianças, mulher, homem e idosos; e a comunitária, que ocorre 

no ambiente social entre conhecidos e desconhecidos, abrangendo a violência juvenil, 

agressões físicas, estupros, ataques sexuais, inclusive a violência institucional que ocorre, 

por exemplo, em escolas, locais de trabalho, prisões e asilos (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). 

 As violências coletivas são atos violentos que acontecem nos âmbitos 

macrossociais, políticos e econômicos e caracterizam a dominação de grupos e do Estado; 
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inclui os crimes cometidos por grupos organizados, atos terroristas, crimes de multidões, 

guerras e os processos de aniquilamento de determinados povos e nações por outros, 

ataques econômicos entre grupos e nações, geralmente motivados por intenções e 

interesses de dominação (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). 

Quanto à natureza, os atos violentos podem ser classificados como: física, que 

constitui o uso da força para produzir injúrias, feridas, dor ou incapacidade em outrem; 

psicológica, que se traduz em agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, 

rejeitar, humilhar a vítima, restringir a liberdade ou isolá-la do convívio social; sexual, que 

diz respeito ao ato ou ao jogo sexual que ocorre nas relações hétero ou homossexuais e visa 

a estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas eróticas, 

pornográficas e sexuais, impostas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças; 

negligência ou abandono, que é entendida como a ausência, a recusa ou a deserção de 

cuidados necessários a alguém que deveria receber atenção e cuidados (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2002). 

A violência física é a de mais fácil identificação, por ser mais visível. 

Expressa-se pelo uso da força física, podendo produzir danos físicos, sexuais ou 

psicológicos. Inclui espancamento, lesões por arma branca ou arma de fogo, agressões 

sexuais, beliscão, chute, tapa, empurrão, arranhões e mordidas (LIMA; SOUZA, 2006; 

MORAIS FILHO, 2009). 

A violência verbal, que está inclusa na violência psicológica, caracteriza-se por 

uma fala explícita ou subentendida que faz com que a vítima sinta-se ofendida, humilhada 

ou desvalorizada pessoalmente ou profissionalmente. Normalmente, o agressor utiliza um 

tom depreciativo, ar de superioridade, ameaças, acusações, chegando até mesmo a sugerir 

violência física através da comunicação com palavras (MORAIS FILHO, 2009).   

Outro tipo de violência psicológica que vem ganhando destaque na literatura é 

o assédio moral. Este ocorre mediante gestos, atitudes e comportamentos intencionais que 

expressam abuso, censura, intimidação, ameaças, exigências impossíveis ou excessivas, 

retenção de informações, bloqueio de oportunidade de promoção ou treinamento, negação 

da própria responsabilidade, uso inapropriado do poder para marginalizar ou excluir a 

vítima. Geralmente, o assédio moral envolve uma série de eventos repetitivos e não 

somente uma situação isolada (MORAIS FILHO, 2009). 

A categorização descrita é esquematizada na Figura 2. Apesar de não ser 

totalmente clara e universalmente aceita, fornece uma estrutura útil para a compreensão 

dos tipos complexos de violência praticada em todo o mundo, assim como a violência na 
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vida cotidiana de indivíduos, famílias e comunidades (âmbito macro e microssocial, 

respectivamente), captando a natureza dos atos violentos, a relevância do cenário, a relação 

entre agente e vítima e, no caso da violência coletiva, as possíveis motivações para a 

violência (BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014).   

Figura 2 – Classificação das violências quanto à tipologia e natureza 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2004. 

 

Para Dahlberg e Krug (2006), embora a tecnologia tenha tornado certos tipos 

de violência como terrorismo, guerras, rebeliões e tumultos civis diariamente visíveis para 

as audiências televisivas, um número maior de atos violentos ocorre, sem ser visto, nos 

lares, locais de trabalho e até mesmo em instituições sociais e médicas destinadas ao 

cuidado do público. Assim, percebe-se que a violência realmente mais presente é a do tipo 

interpessoal, que como o próprio nome sugere, ocorre no dia a dia entre as pessoas, seja na 

família, na escola, no trabalho ou até mesmo nas instituições de assistência social e à 

saúde. 

Com a finalidade de melhor explorar os conceitos e explicações para violência, 

apresentamos uma breve exposição das principais teorias que tentam explicar este 

fenômeno no quadro 1: 
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Quadro 1 – Definição das teorias explicativas para violência. 
TEORIA CONCEITO 

Teoria da Apredizagem Social 
Pacientes e acompanhantes 
agressores vivem em um 
contexto de violência 

O indivíduo pratica ou não a violência conforme as 
experiências sociais que tem ao longo da vida, através dos 
ensinamentos que recebe das pessoas com quem convive. 

Teoria das atividades rotineiras O agressor é incentivado a cometer o crime quando está 
no mesmo lugar que um objeto atraente na ausência de 
guardião capaz. 

Teoria da desorganização social O lugar e o sistema econômico são a raiz do problema da 
criminalidade. A violência está relacionada a fatores 
estruturais como: mobilidade residencial, status 
econômico, heterogeneidade étnica, desagregação 
familiar, urbanização, redes de amizades dispersas, grupos 
de adolescentes sem supervisão/orientação, reduzida 
participação social.     

Teoria da cultura do medo O sentimento coletivo de insegurança é disseminado por 
setores alarmistas interessados no controle social ou na 
obtenção de lucro, provocando percepções distorcidas da 
realidade. A sociedade dominada pelo medo elege as 
classes menos favorecidas como sendo perigosas e 
violentas, utilizando-se de discurso de ódio e agravando a 
segregação social. 

Teoria ecológica Fundamenta a violência a partir de constituintes do espaço 
geográfico e da sociedade. 

Teoria biológica A prática da violência está ligada à necessidade de 
sobrevivência, sendo algo natural e instintivo do ser 
humano.  

Teoria geneticista Os agressores possuem uma anomalia genética que 
manifesta características físicas e psicológicas em comum 
e é transmitida hereditariamente. 

Teoria psicológica A violência é explicada pela baixa inteligência. 
Teoria psicológica behaviorista  
Os pacientes e acompanhantes 
são violentados no momento em 
que não tem o atendimento e 
revidam 

A violência é desencadeada por uma frustração. Grande 
parte dos atos violentos pode ser justificada pela violência 
sofrida pelo agressor anteriormente. 

Teoria psicofisiológica 
Pacientes em uso de 
medicamentos e estressados 

Busca relacionar o estresse, assim como o uso de 
medicamentos com o potencial agressor. 

Teoria psicanalítica A violência faz parte da realização humana, sendo 
inerente ao homem. 

Teoria da anomia A motivação para o ato violento decorre da 
impossibilidade de o indivíduo atingir suas metas devido a 
fatores sociais. 

Teoria do espaço defensável 
A superlotação nas emergências 

O espaço apresenta elementos que oportunizam a 
violência. 

Teoria do controle Qualquer pessoa é um agressor em potencial, sendo o ato 
violento definido pela oportunidade e evitado pelas 
estratégias de controle. 

 

Para Almeida, Morita e Oliveira (2011), a violência como um fenômeno 

multicausal, de múltiplas manifestações e naturezas, é epidemiologicamente importante e 
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requer uma abordagem específica de seus fatores e contextos. Suas consequências afetam 

de maneira ampla a sociedade, os indivíduos e também o setor da saúde. Dessa forma, a 

prática da violência pode se constituir por agressões verbais (insultos, ofensas, 

humilhações, ameaças), assim como por agressões físicas e possivelmente desencadeiam 

lesões corporais, psíquicas ou morais. 

É importante destacar que a população é atingida por esse fenômeno de modo 

desigual, gerando riscos diferenciados em função de gênero, raça/cor, idade e espaço social 

e profissional (LIMA; SOUZA, 2006). Sendo assim, alguns indivíduos têm maior 

vulnerabilidade e/ou risco para sofrer violência conforme as condições sociais, econômicas 

e trabalhistas nas quais se encontra (BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014).  

Apesar de a violência ter estado sempre presente na história da humanidade, 

ela não deve ser aceita como um aspecto inevitável da condição humana. A prova disso é 

que juntamente com a violência, sempre houve sistemas religiosos, filosóficos, legais e 

comunitários desenvolvidos em prol de preveni-la ou limitá-la. Embora nenhum deles 

tenha sido completamente eficaz, todos deram e continuam dando suas contribuições para 

amenizar esse traço definidor da civilização. Para Dahlberg e Krug (2006), os fatores 

responsáveis por reações violentas, quer sejam derivados de atitudes e comportamentos ou 

de condições sociais, econômicas e políticas, podem sim ser modificados. 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 

Violências prioriza medidas preventivas em seu sentido mais amplo, abrangendo desde a 

promoção da saúde até o tratamento e reabilitação das vítimas. Esse enfoque é baseado no 

fato de que quanto mais se investe na prevenção primária, menor é o custo no atendimento 

às vítimas e maior o impacto e a abrangência na proteção da população (BRASIL, 2005). 

Segundo Dahlberg e Krug (2006), a violência pode ser prevenida conforme os 

tradicionais níveis de prevenção utilizados em intervenções da saúde pública. Prevenção 

primária: utiliza abordagens que pretendem prevenir a violência antes que ela ocorra, 

através de campanhas e programas para conscientização e educação da população em todas 

as faixas etárias, além do próprio investimento na segurança pública; prevenção 

secundária: caracterizada por abordagens centradas nas reações mais imediatas à violência, 

como cuidados médicos, serviços de emergência ou tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis após um estupro; prevenção terciária: envolve abordagens que focalizam os 

cuidados prolongados após a violência, como reabilitação e reintegração e esforços para 

redução do trauma ou deficiência ligada à violência.  
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Até agora, tanto em países industrializados como em países em 

desenvolvimento, os esforços têm se concentrado nas prevenções secundária e terciária 

(DAHLBERG; KRUG, 2006). Compreende-se que seja dada prioridade à resolução ou 

amenização das consequências diretas da violência, mas deveria haver também maior 

investimento em prevenção primária. É importante não só proteger e apoiar as vítimas da 

violência, mas também promover a não-violência, mudando as circunstâncias e condições 

que favorecem ou propiciam a explosão da violência, reduzindo assim a sua ocorrência. 

Como medidas de prevenção primária, Dahlberg e Krug (2006) dão as 

seguintes sugestões: analisar os fatores de risco individuais e tomar medidas para modificar 

os comportamentos individuais de risco; influenciar as relações individuais próximas e 

criar ambientes familiares sadios, assim como fornecer ajuda profissional e apoio para 

famílias desintegradas; monitorar espaços públicos, como escolas, locais de trabalho e 

bairros, e tomar medidas para enfrentar problemas que possam levar à violência; analisar a 

desigualdade de gênero e atitudes e práticas culturais diferentes; analisar os fatores 

abrangentes culturais, sociais e econômicos que contribuem para a violência e tomar 

medidas para mudá-los, incluindo metas que diminuam a distância entre ricos e pobres e 

assegurem acesso equitativo a bens, serviços e oportunidades. 

Os autores defendem que as intervenções com relação à violência devem ser 

direcionadas para públicos-alvo em três modalidades. A primeira delas trata de 

intervenções universais, que são abordagens direcionadas a grupos ou à população em 

geral, sem considerar o risco individual, sendo exemplificada pelos programas de 

prevenção de violência em campanhas nos meios de comunicação de uma comunidade. Já 

as intervenções selecionadas incluem abordagens direcionadas a pessoas consideradas em 

alto risco de violência (expostas a um ou mais fatores de risco). Em contrapartida, as 

intervenções indicadas envolvem abordagens direcionadas a pessoas que já demonstraram 

comportamento violento, isto é, tratamento para agressores de violência doméstica 

(DAHLBERG; KRUG, 2006). 

 

3.2 Trabalho: conceitos, marcos históricos e contextualização com o processo 

produtivo em saúde  

 

O trabalho é constitutivo da vida dos homens, sendo produzido para responder 

a várias necessidades do ser humano e sendo produtor de bens materiais e simbólicos 

(FONTANA, 2011). Ele realiza-se a partir de um conjunto de atividades impregnadas de 
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valores, comportamentos, representações e intencionalidades, podendo gerar diferentes 

graus de motivação e satisfação relacionados à forma e ao meio no qual ele é desenvolvido 

(KIRCHNER; SILVEIRA; STUMM, 2009).   

De acordo com Marx, no processo de trabalho o homem apropria-se de 

recursos da natureza a fim de transformá-los para suprir sua(s) necessidade(s), 

conceituando o trabalho como um desígnio do próprio homem. Esse processo se dá pela 

combinação de três elementos: a atividade do homem, o objeto sobre o qual o trabalho de 

efetua e os meios que tornam o trabalho possível de ser realizado. Dessa forma, o trabalho 

engloba condições objetivas (instrumentos, ferramentas, máquinas) e subjetivas (aspirações 

e desejos do trabalhador), diferenciando a humanidade dos demais seres (MARX, 1985). 

Considera-se o trabalho como a capacidade que permite ao ser humano 

produzir e transformar suas próprias condições de vida, orientando e emancipando suas 

ações (AMANCIO; MOREIRA, 1997), caracterizando-se essencialmente como uma 

atividade humana realizada em diferentes situações e condições; podendo contribuir tanto 

para o bem-estar/estruturação psíquica quanto para o mal-estar/desestruturação psíquica 

(SELIGMAN-SILVA, 1994). 

Em muitas situações, o trabalho está associado ao esforço, fadiga, tarefa ou 

aplicação de atividade física ou intelectual.  A palavra trabalho deriva de tripalium, um 

instrumento de tortura utilizado na antiguidade quando os servos e escravos negavam-se a 

exercer suas tarefas. Dessa forma, o trabalho era interpretado como castigo ou estigma 

(NOSELLA, 1989). 

Sendo reconhecido como uma atividade exclusivamente humana, desde os 

primórdios da humanidade, o trabalho estava relacionado à produção da vida na relação do 

ser humano com a natureza, criando valores de uso e viabilizando sua existência. A 

sociedade sempre procurou manter uma relação harmônica com o trabalho (MACIEL; 

PIGNATI; RIGOTTO, 2013). 

Com o capitalismo, o trabalho deixou de criar valores de uso para criar valores 

de troca, tendo como norteadores a produtividade e o lucro. A partir de então, o trabalho 

passou a apresentar sua conotação negativa, tornando-se apenas uma mercadoria (força de 

trabalho) vendida pelo trabalhador para garantir sua sobrevivência (MACIEL; PIGNATI; 

RIGOTTO, 2013).   

No século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, iniciou-se um 

processo de industrialização que se expandiu da Europa para todo o mundo, consolidando 

o capitalismo como organização hegemônica da produção. A partir de então, com o passar 
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dos anos, ocorreram inúmeras mudanças e avanços tecnológicos que trouxeram 

consequências para o trabalho (MARTINS, 2012).  Até esse momento, apesar da existência 

de doenças e acidentes ocupacionais, não existia nenhuma regulamentação das condições 

de trabalho (FONTANA, 2011).  

O taylorismo, idealizado por Frederick Taylor nos Estados Unidos em 1903, 

implementou várias mudanças, que estão presentes até hoje. Tendo como objetivo a 

racionalização do trabalho, Taylor dividiu o trabalho em etapas elementares, determinando 

o tempo e os movimentos que os trabalhadores deveriam executar em cada tarefa. Esse 

processo busca a eficiência da produção com base em três princípios: planejamento, 

seleção e controle. Criou-se então uma nova estrutura administrativa na fábrica, com a 

divisão entre os que planejam e os que executam. Este modelo transformou-se em 

paradigma e passou a ser seguido por organizações industriais e não industriais, como o 

setor de serviços, incluindo a saúde e a educação (MARTINS, 2012). 

Os princípios de Taylor foram aprofundados por Henry Ford, em 1913, que 

introduziu as esteiras rolantes no processo produtivo, dividindo ainda mais o trabalho em 

pequenas ações. O fordismo provocou o distanciamento entre o trabalhador e o saber do 

seu ofício, alienando-o da produção do seu trabalho, com o argumento de “economizar as 

faculdades mentais”. Onde havia necessidade de um trabalhador qualificado para a 

realização do trabalho, a partir dessa divisão, passou-se a utilizar vários trabalhadores sem 

qualificação, a baixo custo. Ford obteve aumento da produção e diminuição dos custos 

com mão de obra. Por outro lado, esse processo provocou desqualificação do operariado e 

intensificação do trabalho (MARTINS, 2012). 

Com a inovação tecnológica, a microeletrônica, a robótica e a automação, 

houve várias alterações no mundo do trabalho, de forma que, na década de 1970, 

presenciou-se uma crise no modelo de Ford. A produção mecanizada e padronizada em 

grande escala tornou-se incompatível com os mercados altamente competitivos que 

demandavam uma crescente diferenciação dos produtos e variação do volume produzido; 

associado ao crescente inconformismo e insatisfação dos trabalhadores que reagiam com 

absenteísmo, desmotivação e greves (MARTINS, 2012). 

O aumento da competitividade impulsionou as empresas a adequarem-se às 

novas exigências do mercado: inovação, qualidade e rapidez. Dessa forma, surgiu a 

especialização flexível, um novo modelo de desenvolvimento com métodos adaptáveis de 

produção que utiliza tecnologia flexível de base microeletrônica, permite a rápida alteração 

de um produto para outro; pressupõe uma mão de obra qualificada e polivalente, com 
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integração das tarefas manuais e intelectuais; colaboração permanente entre os diversos 

níveis hierárquicos da empresa no campo da inovação do produto, o que implica uma 

hierarquia em princípio horizontal; fluidez das relações produtivas entre as diferentes 

unidades de produção do sistema (MARTINS, 2012). 

Conforme o capitalismo segue evoluindo, o trabalho tem provocado 

sofrimento, adoecimento, desgaste físico e mental do trabalhador (MACIEL; PIGNATI; 

RIGOTTO, 2013). 

O trabalho tornou-se alienado e estranhado, uma vez que os trabalhadores 

passaram a não se identificar com o produto produzido. As tarefas passaram a ser muito 

fragmentadas, ao ponto de os trabalhadores não terem ciência do produto final (MARX, 

1985). A dimensão criativa, os sentimentos de alegria e prazer relacionados ao trabalho 

foram então se perdendo (DEJOURS, 1992), evidenciando os acidentes e doenças 

relacionadas a trabalho (MACIEL; PIGNATI; RIGOTTO, 2013). 

O trabalho em saúde é caracterizado pelo encontro entre pessoas que trazem 

um sofrimento ou necessidades de saúde e outras que dispõem de conhecimentos 

específicos ou instrumentos que podem solucionar o problema apresentado. Nesse 

encontro, são mobilizados sentimentos, emoções e identificações que podem facilitar ou 

dificultar a aplicação dos conhecimentos do profissional na percepção das necessidades ou 

interpretação das demandas trazidas pelo usuário (ESPOSITO; MARTINS; SALOME, 

2009). 

Sendo assim, o produto final do trabalho na saúde é o cuidado, sendo 

indissociável do processo que o produziu, ou seja, o cuidado é a própria realização da 

atividade. Logo, nesse caso, o consumo do produto final pelo usuário acontece no mesmo 

momento em que esse produto é produzido. Dessa forma, podemos considerar que o 

trabalho em saúde é essencial à vida humana, fazendo parte do setor de serviços e 

caracterizando-se como um trabalho da esfera de produção não material que se completa 

no próprio ato de sua realização (SANTOS, 2010).  

Portanto, no trabalho em saúde, o produto final (cuidado) está intrinsecamente 

associado ao processo de trabalho, podendo sofrer influência de diferentes elementos 

componentes desse processo, como as concepções e intenções dos agentes a respeito do 

produto a ser construído e a própria organização do trabalho (ESPOSITO; MARTINS; 

SALOME, 2009; SANTOS, 2010). As complexas relações contínuas dos profissionais de 

saúde com os usuários influenciam o estilo de vida de quem cuida, podendo gerar 
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conflitos, dilemas e sofrimento aos trabalhadores de saúde, tornando-se desgastantes 

(KIRCHNER; SILVEIRA; STUMM, 2009; SANTOS, 2010). 

Assemelhando-se aos princípios de Taylor e Ford, o trabalho em saúde também 

apresenta características como fragmentação, imobilidade e desarticulação das partes, 

havendo a subdivisão das atividades em diferentes formações, especialidades e 

procedimentos a serem executados por cada indivíduo. Além disso, muitas vezes também 

existe a divisão do processo de trabalho em dois momentos que são implementados por 

indivíduos diferentes: o trabalho intelectual (concepção) e o trabalho manual (execução), 

ou seja, divisão do trabalho entre os que planejam e os que executam. Ainda quando existe 

o trabalho em equipe na área da saúde, geralmente ele sofre influência da linha taylorista, 

com o acúmulo de normas administrativas e padronizações técnicas (FURTADO, 2009; 

SANTOS, 2010).  

Hoje, percebe-se a ocorrência da exploração da força de trabalho através de 

contratos precários, trabalho temporário sem garantia de direitos, trabalho informal, má 

remuneração, aumento da quantidade e diversidade de tarefas a serem executadas, 

instabilidade na manutenção do emprego (COSTA; MINAYO-GOMEZ, 1999; 

NAVARRO, 2003). Essa realidade é vivida por trabalhadores de diferentes setores, em 

especial os da saúde, que precisam se submeter à remuneração e reconhecimento 

incompatíveis com as exigências curriculares cada vez mais rígidas.  

Os profissionais de saúde estão especialmente sujeitos a sofrer estresse 

emocional relacionado ao trabalho, devido à sobrecarga laboral. Isso ocorre principalmente 

nos hospitais, ambientes tipicamente insalubres, no qual o trabalhador é obrigado a 

permanecer durante toda a jornada de trabalho e grande parte da sua vida produtiva 

(CAMPOY, 2008). 

Estudos apontam que o trabalho em saúde é hoje considerado um processo 

estabelecido no contexto produtivo, no qual o homem participa como agente, podendo 

assim constituir-se como fator determinante para o desgaste da saúde dos trabalhadores. 

Assim sendo, os padrões de morbidade/mortalidade dos trabalhadores da saúde 

apresentam-se de acordo com a maneira como estão inseridos nas formas de produção 

capitalista (ALMEIDA et al., 2012). 

A Constituição Federal Promulgada em 1988 estabeleceu a saúde como um 

direito da população e um dever do Estado, sendo que as ações e serviços de saúde devem 

ser promovidos por um Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como princípios a 
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universalidade, a integralidade e a equidade, com uma assistência resolutiva em todos os 

níveis de complexidade. 

Logo no início da implantação do SUS no Brasil, surgiu a proposta de 

hierarquização dos serviços assistenciais a partir da pirâmide de atenção à saúde, tendo 

como base a Atenção Primária à Saúde (APS), tida como a “porta de entrada” do sistema 

de saúde. Entretanto, percebeu-se que o hospital também pode se constituir em uma porta 

de entrada no que concerne ao atendimento de urgências e emergências, especialmente nas 

situações que não podem ser solucionadas na APS. Dessa forma, o SUS, na realidade, teria 

múltiplos pontos de entrada, a depender da necessidade do usuário (MARTINS et al., 

2014). 

Apesar das mudanças ocorridas na organização do modelo de saúde brasileiro, 

como a elaboração e implementação de políticas que visam à regionalização, 

hierarquização e regulação do atendimento à saúde, os serviços de emergência continuam 

sendo o local para onde confluem os problemas não resolvidos e não diagnosticados em 

outros níveis de atenção. As emergências hospitalares são consideradas pela população 

como a principal alternativa de acesso à saúde, uma vez que predomina o senso comum de 

que esses serviços dispõem de consultas, medicamentos, procedimentos, exames, 

internações e outros recursos que os tornariam mais resolutivos (ASSUITI et al., 2012). 

Consequentemente, os serviços hospitalares de emergência recebem pacientes 

que lhes chegam através de diversas fontes: por meios próprios, pelo atendimento pré-

hospitalar móvel, pelos encaminhamentos ambulatoriais do próprio hospital ou de outros 

hospitais que não dispõem do serviço de emergência e de unidades de atenção primária 

(ASSUITI et al., 2012). 

Dessa forma, os serviços de emergência recebem pacientes em situações que 

vão desde aquelas de sua estrita responsabilidade até um considerável número de 

ocorrências não urgentes que poderiam ser atendidas em unidades de menor complexidade. 

Isso interfere consideravelmente no processo de trabalho e na qualidade do cuidado 

prestado à população (GARLET et al., 2009). 

O número expressivo de atendimentos realizados no setor de emergência 

resulta em permanente superlotação, especialmente por pacientes com necessidades não 

urgentes do ponto de vista biomédico, mas que foram encaminhados à emergência devido à 

deficiência de resolutividade nos outros níveis de atenção à saúde (ASSUITI et al., 2012). 

A superlotação também pode ser atribuída ao crescente número de acidentes e violências, 

assim como à insuficiente estruturação da rede de serviços de saúde em todos os níveis de 
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atenção (MARTINS et al., 2014). Essa grande demanda provoca acúmulo de tarefas, 

gerando sobrecarga para os profissionais da equipe de saúde (GARLET et al., 2009). 

 

3.3 Políticas Públicas e Rede de Atenção ao Trabalhador 

 

Em 1802, Robert Peel apresentou a primeira Lei Trabalhista ao parlamento 

inglês. Conhecida como Lei de Peel, reduzia a jornada de trabalho a 12 horas diárias e 

determinou melhorias nas condições de higiene e ventilação nos ambiente de trabalho 

(FONTANA, 2011). 

Em 1833, também na Inglaterra, foi instituída a primeira lei sanitária do 

mundo, que proibiu o trabalho de menores de nove anos e criou os inspetores de fábrica. 

Em 1855, a figura dos inspetores foi gradativamente substituída pelo médico de fábrica, a 

fim de investigar os acidentes ocorridos no local de trabalho (FONTANA, 2011). 

A preocupação com as condições de trabalho e suas repercussões na saúde do 

trabalhador não é recente. Em 1700, o médico italiano Bernardino Ramazzini publicou o 

livro De Morbis Artificum Diatriba (As Doenças dos Trabalhadores), em que elencou 

várias doenças relacionadas a 40 atividades laborais, apontando a determinação social da 

doença. A partir de então, a saúde do trabalhador passou a ser mais discutida, em especial 

na Itália (FONTANA, 2011). 

Em 1919, com objetivo de promover a justiça social, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) foi criada como parte do Tratado de Versalhes, visando 

dar oportunidades para que o acesso ao trabalho fosse decente e produtivo.  

O trabalho exerce um papel fundamental em relação à saúde. Tanto as 

condições do ambiente físico quanto a própria organização do trabalho podem provocar 

doenças físicas, acidentes e sofrimento psíquico nos trabalhadores. No tocante à relação 

saúde-trabalho, somente a partir das últimas décadas aprofundou-se a compreensão sobre o 

trabalho como um fator constitutivo de adoecimento, sendo as condições de trabalho 

impactantes para o corpo (SOUZA; FREITAS, 2011). 

Antes da promulgação da Constituição de 1988, não havia nenhuma política 

específica para tratar da saúde do trabalhador no Brasil. A partir da publicação da 

Constituição, a saúde passa a ser um direito de todos e dever do estado; e uma das 

competências do Sistema Único de Saúde passa a ser a execução de ações de vigilância à 

saúde do trabalhador e cooperação para a proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

ambiente de trabalho (BRASIL, 1988). A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde e 
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da promulgação da Lei 8080/90, a saúde passa a ser compreendida e vinculada aos 

determinantes sociais, dentre eles o trabalho. 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8080/90), os dispositivos 

constitucionais sobre Saúde do Trabalhador são regulamentados da seguinte forma: 

“Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se 

destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 

trabalho, abrangendo participação, no âmbito de competência do SUS, em estudos, 

pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no 

processo de trabalho; a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão 

competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, 

quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores”, entre 

outros fatores. 

A instituição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

(Portaria Nº 1823 de agosto de 2012) vem para consolidar o trabalho em desenvolvimento 

desde a inserção desse campo como competência do SUS na Constituição Federal de 1988. 

Seus objetivos e estratégias incluem: o fortalecimento da vigilância em saúde do 

trabalhador e a integração com os demais componentes da vigilância em saúde e com a 

Atenção Básica em saúde; a promoção da saúde e de ambientes e processos de trabalho 

saudáveis; a garantia da integralidade na atenção à saúde do trabalhador; a análise do perfil 

produtivo e da situação de saúde dos trabalhadores; o fortalecimento e a ampliação da 

articulação intersetorial; o estímulo à participação da comunidade, dos trabalhadores e do 

controle social; o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos; e o apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas (BRASIL, 2012).  

Ela se aplica a todos os trabalhadores: homens e mulheres, independentemente 

de sua localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, 

formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, 

autônomo, avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado 

ou desempregado. Pressupõe que, para promover a saúde, ambientes e processos de 

trabalhos saudáveis, faz-se necessário estabelecimento e adoção de parâmetros protetores 

da saúde dos trabalhadores nos ambientes e processos de trabalho; fortalecimento e 

articulação das ações de vigilância em saúde, identificando os fatores de risco ambiental, 
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com intervenções tanto nos ambientes e processos de trabalho, como no entorno, tendo em 

vista a qualidade de vida dos trabalhadores e da população circunvizinha. 

A Portaria nº1679/02 do Ministério da Saúde estabelece o processo de 

construção da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), que 

representa o aprofundamento da institucionalização e do fortalecimento da saúde do 

trabalhador, no âmbito do SUS, reunindo as condições para o estabelecimento de uma 

política de estado e os meios para sua execução, articulando a concepção de uma rede 

nacional, cujo eixo integrador deve ser a rede regionalizada de Centros de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CERESTs), localizados em cada uma das capitais, regiões 

metropolitanas e municípios sedes de pólos de assistência, das regiões e microrregiões de 

saúde, com a atribuição de dar suporte técnico e científico às intervenções do SUS no 

campo da saúde do trabalhador. Existe ainda a Portaria nº 2437/05, que trata da ampliação 

e fortalecimentos da RENAST no SUS.  

A RENAST tem, entre seus componentes, 201 CERESTs e uma rede sentinela 

de mais de 3.500 serviços médicos e ambulatoriais de média e alta complexidade 

responsáveis por diagnosticar os acidentes e doenças relacionados ao trabalho e por 

registrá-los no Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). 

Os CERESTs desempenham função de suporte técnico, educação permanente, 

coordenação de projetos de assistência, promoção e vigilância à saúde dos trabalhadores no 

âmbito da sua área de abrangência. Constituem-se como centro articulador e organizador, 

no seu território de abrangência, das ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, 

assumindo uma função de retaguarda técnica e pólos irradiadores de ações e ideias de 

vigilância em saúde, de caráter sanitário e de base epidemiológica (BRASIL, 2004). 

Cabe aos CERESTs regionais capacitar a rede de serviços de saúde, apoiar as 

investigações de maior complexidade, assessorar a realização de convênios de cooperação 

técnica, subsidiar a formulação de políticas públicas, apoiar a estruturação da assistência de 

média e alta complexidade para atender aos acidentes de trabalho e agravos contidos na 

Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho e aos agravos relacionados ao trabalho de 

notificação compulsória citados na Portaria GM/MS nº 104 de 25 de janeiro de 2011. Já 

aos CERESTs estaduais, cabe participar da elaboração e execução da Política de Saúde do 

Trabalhador no estado, dar apoio matricial para as equipes dos CERESTs regionais, dar 

suporte técnico à pactuação para definição da rede sentinela e a contribuição para as ações 

de vigilância em saúde (BRASIL, 2011; MARTINS, 2012).  
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Atualmente, o município de Fortaleza conta com um Núcleo de Atenção à 

Saúde do Trabalhador (NUAST) e dois CERESTs, sendo um regional e um estadual. 

   

3.4 Violência no trabalho  

 

A violência relacionada ao trabalho é um problema mundial (CASTILLO, 

2007) e tem sido estudada em seus múltiplos aspectos: a violência contra o trabalhador no 

seu local de trabalho; a violência decorrente de relações de trabalho deterioradas; a 

violência ligada ao assédio moral, caracterizado pelas agressões entre pares, chefias e 

subordinados (BRASIL, 2004). A própria violência urbana e a criminalidade, cada vez 

mais, estendem-se aos ambientes e às atividades de trabalho, principalmente em serviços 

sociais e de atendimento ao público, como os trabalhadores de saúde, através de assaltos e 

roubos, que podem resultar em agressões fatais.  

A temática da violência no trabalho é bastante complexa. A OIT dá o seguinte 

conceito para violência no trabalho: “incidentes em que o trabalhador sofre abuso, ameaça 

ou ataque em circunstâncias relacionadas ao seu trabalho, inclusive no trajeto de ida e volta 

ao mesmo, envolvendo ameaça explícita ou implícita para sua segurança, bem-estar ou 

saúde” (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION et al., 2002). Assim como na 

definição de violência da OMS, nesta também percebe-se claramente a natureza 

intencional do ato violento, não mencionando as más condições de trabalho, falta de 

insumos, desqualificação do trabalho, convívio, interação e testemunho de violência 

externa, omissões e negligências.  

Em 1998, Chappell e Di Martino propuseram um modelo interativo para o 

melhor entendimento e clarificação do estudo da violência no trabalho, que pode ser 

facilmente aplicado ao contexto do setor saúde. Tal modelo permite um olhar multifatorial 

do problema, incorporando diversos fatores que estão ligados ao fenômeno. Os fatores de 

risco para violência podem estar relacionados ao agressor, à vítima ou ao ambiente 

(CHAPPELL; DI MARTINO, 1998). 

O agressor pode ser um cliente ou colega de trabalho, sendo os fatores de risco 

ligados a ele: história prévia de violência, problemas na infância e/ou juventude, sexo 

masculino, faixa etária jovem, consumo de álcool e/ou drogas ilícitas, porte de armas de 

fogo, enfermidade psiquiátrica, personalidade, temperamento, expectativas (CHAPPELL; 

DI MARTINO, 1998). 
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Os fatores relacionados ao risco para ser vítima de violência no trabalho 

seriam: aparência (roupa, uniforme), estresse, alterações leves na saúde mental, sexo 

feminino, faixa etária jovem, pouca experiência no trabalho, personalidade, controle diante 

de conflitos, reação diante de um comportamento agressivo, trabalho solitário, trabalho 

fora dos horários convencionais, atendimento ao público, trabalhar com artigos de valor, 

condição de vulnerabilidade especial (CHAPPELL; DI MARTINO, 1998). 

No ambiente de trabalho, alguns aspectos também podem colaborar para 

desencadear a violência, dentre eles: espaço reduzido, relações interpessoais de má 

qualidade, características físicas, desorganização, estrutura ruim, intolerância racial e 

desigualdade de oportunidades (CHAPPELL; DI MARTINO, 1998). 

É importante destacar que todos esses fatores ocorrem simultaneamente e 

interagem de maneira a desencadear a violência. Dessa forma, as consequências da 

violência atingem não somente a vítima, mas também sua família, o local de trabalho, e a 

comunidade (CHAPPELL; DI MARTINO, 1998). 

Os danos emocionais e psíquicos para a vítima são imensuráveis, podendo 

apresentar: desmotivação, perda da confiança, baixa autoestima, depressão, raiva, 

ansiedade e irritabilidade. Os episódios mais graves podem provocar acidente ocupacional, 

invalidez e até mesmo o suicídio. Para a instituição, a violência também desenvolve 

consequências negativas, como redução da eficiência e produtividade dos trabalhadores, 

aumento do estresse, absenteísmo e grande rotatividade dos profissionais. 

No que se refere à comunidade, a violência no trabalho pode impactar 

economicamente nos cuidados de saúde, devido à difícil reabilitação e reintegração das 

vítimas (CHAPPELL; DI MARTINO, 1998). 
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Figura 3 – Novo Modelo Interativo Sobre Violência Laboral. 

  
Fonte: CHAPPELL;  DI MARTINO, 1998. 

 

No tocante à sua classificação, a violência no trabalho pode ser física, definida 

como o uso de força física contra outra pessoa ou grupo, que resulta em malefício físico, 

sexual ou psicológico; ou psicológica, expressa pelo uso intencional do poder, incluindo 

ameaça de força física contra outra pessoa ou grupo, que pode resultar em malefício para o 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social, apresentando quatro subtipos: 

agressão verbal, assédio moral, assédio sexual e discriminação racial. (INTERNATIONAL 

LABOUR ORGANIZATION et al., 2002).  

Castro et al. (2009) acrescenta que a violência no trabalho envolve a relação 

com chefias, pares, clientes e o público no exercício das atividades. Para o autor, a 

violência no trabalho pode ser classificada em duas categorias: externa, quando quem a 

pratica é um cliente/usuário ou alguém que não tem relação com o trabalhador; e interna, 

quando quem a pratica tem alguma ligação com o local de trabalho.  

Para Castro et al. (2009), a esses dois tipos de violência, soma-se a violência 

indireta que ocorre quando, no exercício de suas funções, o trabalhador convive com 
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situações de miséria intensa, associadas à falta de recursos para resolvê-las e à impotência 

para propor-lhe alternativas. Caracteriza-se pela violação da integridade psíquica e da 

dignidade humana através de situações que obrigam os trabalhadores a agirem contra a sua 

vontade, seus valores, desqualificando o trabalho de forma inevitável por parte do 

trabalhador. 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (2002) a violência 

psicológica, definida como "o uso intencional do poder para ameaçar, assediar moralmente, 

agredir verbalmente e/ou fisicamente uma pessoa ou um grupo de pessoas”, emerge 

atualmente como o mais preocupante tipo de violência no trabalho, resultando em danos 

físicos e mentais. Para Castro et al. (2009), essa preocupação deve-se ao fato de a violência 

psicológica ter caráter relacional e subjetivo, não sendo tão evidente como a agressão 

física, dificultando sua visibilidade e avaliação.  

Dentro da violência psicológica no trabalho, destaca-se o assédio moral, cuja 

prevalência cresce cada vez mais nas instituições de todo o mundo (MARTINS et al., 

2012). Caracteriza-se por ser um tipo de violência em que, na maioria das vezes, os colegas 

e chefes são perpetradores, tendo alta prevalência e graves consequências para os 

trabalhadores assediados e para o ambiente de trabalho (INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION  et al., 2002).   O assédio moral não tem relação com uma 

administração exigente, mas sim com uma forma perversa de administrar que é capaz de 

gerar consequências negativas para a qualidade de vida no trabalho, para a saúde do 

trabalhador, significando perdas para as organizações e a sociedade (CARVALHO; 

FONTES, 2012). 

 

3.5 Violência no trabalho no setor saúde  

 

A violência no trabalho é encontrada em todos os setores da economia e em 

todas as categorias profissionais, no entanto, no setor da saúde a incidência é maior. 

Somado a isso, existe a violência de gênero, visto que grande parte da força de trabalho 

desse setor é constituída por mulheres (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 

et al., 2002). 

Em 2002, a Organização Internacional do Trabalho (2002) declarou que 25% 

de toda violência no trabalho vem do setor saúde, onde há um risco baixo de sofrer 

homicídio, mas há um risco considerável em sofrer agressões, com destaque para a 

violência praticada contra os profissionais de saúde por seus pares. Desde então, a 
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literatura tem dispensado mais atenção ao problema e algumas instituições de saúde 

começaram a mensurar este fenômeno e suas repercussões (ANCALLI-CALIZAYA; 

COHAILA; MAQUERA-AFARAY, 2012) 

Essas agressões podem afetar os profissionais não só fisicamente, mas também 

no que diz respeito ao seu bem-estar mental, sendo um dos agravos de notificação 

compulsória no Brasil, o transtorno mental relacionado ao trabalho. Apesar de não poder 

ser considerado um aspecto normal da prática laboral diária, durante muitos anos, pouca 

atenção foi dada às agressões perpetradas por pacientes e familiares aos trabalhadores da 

saúde. (ANCALLI-CALIZAYA; COHAILA; MAQUERA-AFARAY, 2012). 

Até a década de 80, os riscos inerentes às atividades laborais e às 

possibilidades de adoecer em decorrência destas eram pouco discutidos entre os 

profissionais de saúde (BARROSO; BEJGEL, 2001). Apesar do aumento do número de 

estudos sobre o assunto na última década, não há nenhum conteúdo a respeito da violência 

no trabalho especificamente para os trabalhadores da saúde nas normas e legislações 

trabalhistas. 

Nos últimos anos, algumas pesquisas vêm procurando conhecer o perfil 

epidemiológico da violência no trabalho no setor saúde (ALEJANDRA, 2010; XAVIER et 

al., 2008; CASTILLO, 2007; CEZAR; MARZIALE, 2006; MORAIS FILHO, 2009).  

Ao estudar o assédio moral no trabalho no setor saúde no Rio de Janeiro, 

Xavier et al. (2008) encontraram que a prevalência deste tipo de violência é maior entre os 

auxiliares de enfermagem (22,7%), seguidos pelos enfermeiros (21,5%) e médicos 

(15,1%). Dentre as vítimas, 48,7% foram assediadas por colegas de trabalho e 44,1%, por 

pacientes ou seus parentes. A principal reação das vítimas foi relatar o ocorrido ao seu 

chefe (38,49%); porém, um número significativo de participantes não esboçou nenhuma 

reação (27,2%).  

Em estudo realizado em Córdoba, na Espanha, 62,9% dos trabalhadores de 

saúde de serviços públicos e privados relataram ter sofrido violência no trabalho. Os 

principais agressores foram os pacientes e seus familiares (50,7%) (ALEJANDRA, 2010). 

Objetivando identificar o risco para violência no trabalho no Hospital Regional 

de Santiago de Jinotepe, na Nicarágua, Castillo (2007) encontrou uma prevalência de 

violência no trabalho de 55,7% e evidenciou o sexo masculino como um fator protetor e as 

condições inadequadas de trabalho como fator de risco. A forma mais comum de violência 

foi a psicológica, seguida pela física (13,4%) e sexual (4,35%). Os principais agressores 
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foram os pacientes e seus familiares. Dentre os setores do hospital onde mais ocorreu 

violência, destacou-se o serviço de emergência. 

Cezar e Marziale (2006) estudaram a violência ocupacional em um serviço de 

urgência em Londrina, Paraná. As autoras encontraram que 85,7% dos médicos, 100% dos 

enfermeiros, 88,9% dos técnicos em enfermagem e 88,2% dos auxiliares de enfermagem 

foram vítimas de violência ocupacional. A maior parte dos agredidos era do sexo 

masculino (55,3%). As principais formas de violência relatadas pelos médicos foram: 

agressões verbais (100%), roubo (33,3%), competição entre os colegas (25%), assédio 

sexual (25%), agressões físicas (16,7%) e assédio moral (16,7%). Na equipe de 

enfermagem, as formas de violência identificadas foram: agressões verbais (93,3%), 

assédio moral (30%), competição entre colegas (23%), agressões físicas (16,7%), roubos 

(13,3%), discriminação social (3,3%) e maus-tratos (3,3%). O principal agressor apontado 

pelos profissionais foi o paciente (57,1%). 

Para a maioria dos profissionais, essa violência é motivada pelas precárias 

condições de atendimento ao público, devido às péssimas condições de trabalho e à 

desigualdade social vigente no país (MACHADO, 2016).  

Morais Filho (2009) investigou a violência no trabalho entre profissionais da 

equipe médica e de enfermagem de um serviço de emergência em Natal, RN, constatando 

que 73,06% dos profissionais sofreram violência, sendo 70,20% agressão verbal, 24,08% 

assédio moral, 6,12% agressão física e 3,67% assédio sexual. Como consequência da 

violência, os profissionais relataram estresse (57,25%) e alguns precisaram se ausentar do 

trabalho (4,71%). A prevalência de violência ocupacional entre os médicos foi de 67,74%, 

74,92% entre enfermeiros e 78,95% entre os técnicos e auxiliares de Enfermagem. 

Em pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Enfermagem (CONFEN) com 

todos os profissionais de Enfermagem do Brasil, encontrou-se prevalência de violência no 

trabalho de 33,6% para os enfermeiros e 27,3% para os técnicos de Enfermagem, com 

destaque para violência psicológica e discriminação de gênero (MACHADO et AL, 2016). 

Em uma revisão de literatura realizada recentemente por Martins (2012) sobre 

violência no trabalho, foram analisadas publicações da base de dados Lilacs e Scielo no 

período 1994 a 2011. A autora encontrou que a partir do ano de 2006, foi observada maior 

produção acadêmica, sendo que as pesquisas mais recentes pertencem ao setor saúde, 

seguidas dos setores de transporte, segurança e serviço público. Dos 42 estudos sobre 

violência no trabalho levantados, 17 trabalhos (aproximadamente 40%) eram sobre 

violência entre os trabalhadores da saúde; fato que pode ter sido atribuído aos graves 
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problemas relacionados à qualidade dos serviços e a questão da violência na última década 

no setor saúde (BIANCHI; KAISER; 2008).  

Dos 17 trabalhos sobre violência entre trabalhadores de saúde, 13 utilizaram 

metodologia qualitativa, sendo os demais um ensaio, um editorial, e duas revisões de 

literatura, revelando a escassez de estudos epidemiológicos quantitativos a respeito da 

temática. A maioria dos estudos sobre violência entre trabalhadores de saúde focou a área 

da assistência, totalizando 11 trabalhos.  

As pesquisas voltaram-se mais para a equipe de enfermagem e as enfermeiras, 

que, somadas, chegam a 35% dos estudos. Provavelmente, a equipe de enfermagem foi 

alvo maior das pesquisas pelo fato de estar mais próxima aos pacientes por um período de 

tempo consideravelmente maior e de forma mais intensa do que os demais profissionais, 

estando mais expostos à violência por parte dos clientes e demais profissionais. Um estudo 

referiu-se aos médicos, um foi relacionado aos agentes comunitários de saúde, outro se 

referia aos trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e cinco tratavam de 

trabalhadores da saúde em geral (MARTINS, 2012). 

No levantamento bibliográfico realizado para embasar o presente estudo, foram 

encontradas pesquisas qualitativas que investigaram a violência ocupacional contra 

trabalhadores de saúde da Atenção Primária (BIANCHI; KAISER, 2008; CASTRO et al., 

2009) e da Atenção Hospitalar (ASSUITI et al., 2012). Entre as conclusões desses estudos, 

obteve-se que a violência tem, como potenciais geradoras, as lacunas da rede assistencial, 

culminando em insatisfação e reações violentas dos pacientes que geralmente já sofrem 

com muitas preocupações e angústias devido à dificuldade do acesso aos serviços de saúde.   

Também foram encontrados estudos epidemiológicos com abordagem 

quantitativa. Estes tiveram como sujeitos a equipe de saúde (ALEJANDRA, 2010; 

XAVIER et al., 2008; CEZAR; MARZIALE, 2006; MORAIS FILHO, 2009) e alguns se 

restringiram à Equipe de Enfermagem (CARVALHO; FONTES, 2012; GRIEP et al., 

2012). Nesses estudos, a prevalência de violência no trabalho variou de 55,7% a 100%. 

Os principais agressores apontados pelos trabalhadores foram os pacientes e 

seus familiares. A forma de violência mais destacada foi a agressão verbal, tendo como 

consequências negativas para o trabalhador o estresse, a baixa autoestima, o desestímulo, 

raiva, tristeza, irritação, ansiedade, humilhação, afastamento do trabalho e a própria 

banalização da violência. 

Segundo Bianchi e Kaiser (2008), as agressões sofridas e referidas pelos 

profissionais da saúde ou divulgadas pela mídia e em temas de estudo são fatores 
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preocupantes e cada vez mais presentes nos cenários da prática em saúde. O estudo 

realizado por Kingma em 2001 identificou que os profissionais de saúde são as maiores 

vítimas de violência no trabalho, sendo o risco de violência para eles 16 vezes maior do 

que o risco de profissionais de outras áreas. 

Os diversos níveis de violência que esses trabalhadores testemunham os tornam 

alvo desta mesma violência, envolvendo a chefia, colegas, pacientes e o público em geral. 

As experiências vividas no cotidiano do trabalho provocam, nos profissionais, 

independentemente da categoria a que pertencem, sentimentos de solidão e de 

vulnerabilidade no exercício do trabalho (CASTRO et al., 2009). 

Os reflexos da magnitude desse tipo de violência nesse contexto específico 

podem ser verificados através de alterações na saúde dos profissionais, como estresse, 

estresse pós-traumático, Síndrome de Burnout, depressão, ganho ou perda de peso, 

aumento do consumo de drogas. Tais agravos prejudicam o rendimento laboral e a atenção 

aos usuários (HAIGH; JACKSON, 2010 MIRET; MARTINEZ LARREA, 2010; 

MCNAMARA, 2010). 

No Brasil, a pesquisa pioneira sobre violência no trabalho no setor saúde foi 

realizada no Rio de Janeiro, em 2002. Do total de trabalhadores de saúde que participaram 

da pesquisa, 46,7% informaram ter sofrido pelo menos uma agressão no último ano. O tipo 

de violência mais prevalente foi agressão verbal, perfazendo 39,5% dos participantes, 

seguida pelo assédio moral (15,2%), agressão física (6,4%), assédio sexual (5,7%) e 

discriminação racial (5,3%) (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION et al., 

2002), demonstrando assim a magnitude do fenômeno da violência no trabalho no setor 

saúde no Brasil. 

Os profissionais de saúde passam por várias exigências no ambiente de 

trabalho, tais como dominar conhecimentos, ou seja, ser um especialista e ao mesmo tempo 

ter uma visão generalista do setor saúde; possuir habilidades e domínio tecnológicos, 

devido à inserção de equipamentos avançados nos hospitais; além da contradição de ter 

que atender mais usuários, com mais qualidade, no mesmo tempo e com menos recursos 

(MARTINS, 2012).  

Ressalta-se que a violência no trabalho não se dá somente devido às relações 

interpessoais. Vários outros fatores ligados ao próprio ambiente e às condições de trabalho 

podem fazer com que o trabalhador sinta-se violentado durante a execução de suas 

atividades laborais. Nesse contexto, destacam-se ruídos exacerbados, carência de recursos 

materiais ou o uso destes em condições obsoletas, a alta luminosidade e a carência de 
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ambientes de descanso, cumprimento rigoroso e exaustivo de uma carga horária sem 

flexibilidade, carência de recursos humanos, abuso de poder e conflitos hierárquicos 

(COSTENARNO; FEREIRA; LACERDA, 2008). 

Os fatores citados causam, no mínimo, desconforto no trabalho, além de gasto 

energético acentuado, sobrecarga de trabalho, danos à saúde biológica e emocional, 

cansaço mental, distúrbios de pensamentos e surgimento de doenças somatizadas. Destaca-

se, ainda, a carência de ambientes de lazer, ginástica laboral e salas de convivência para 

relaxamento físico e mental, bem como para troca de experiências profissionais 

(COSTENARNO; FEREIRA; LACERDA, 2008). 

Fatores ambientais como a aglomeração física podem estar relacionados à 

violência, tanto pelo aumento dos contatos como pela diminuição do espaço defensável. 

Além disso, o comportamento violento tende mais a ocorrer em um ambiente fracamente 

estruturado, com regras indefinidas e com muito tempo livre para os pacientes. As 

unidades com demasiada estimulação visual e auditiva também podem aumentar o 

comportamento agressivo (BIANCHI; KAISER, 2008). 

Situações de miséria no trabalho, como a falta de materiais e insumos básicos 

para a execução da atividade laboral, número insuficiente de profissionais e conseqüente 

sobrecarga de trabalho; além de prejudicarem a prestação de assistência e cuidados 

adequados, despertam sentimentos de ira e revolta nos pacientes, que se manifestam 

diretamente contra os profissionais (BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014). Sendo 

assim, percebe-se que a violência indireta contra o trabalhador tem grande influência para a 

ocorrência da violência direta.  

As consequências da violência no trabalho variam de acordo com a intensidade 

e gravidade, dependendo também da vulnerabilidade individual da vítima. A violência 

pode trazer, para os trabalhadores, sentimentos de impotência, limitação, desprestígio e 

culpa pelos insucessos, transtorno pós-traumático, alterações no sono, ansiedade, perda da 

auto-estima. Com isso, além do risco de agravo à saúde do próprio trabalhador, há um 

comprometimento no processo do cuidar, devido a um possível atendimento deficiente, 

tanto para o usuário, como para o acompanhante. Esse atendimento deficiente gera ainda 

mais insatisfação no cliente/paciente, aumentando a chance de este praticar violência 

contra o profissional e, assim, essa problemática torna-se um processo cíclico 

(BRILHANTE, ARAÚJO E ALMEIDA, 2014).  

Segundo Di Martino (2002), a violência nas instituições de saúde pode trazer 

sérios desdobramentos para o futuro da prestação de serviços de saúde. Entre as possíveis 
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consequências, estão: a diminuição do número de trabalhadores nas instituições de saúde, a 

deterioração dos cuidados prestados, ocasionando uma redução nos serviços prestados à 

população. Mesmo que isso não ocorra, os trabalhadores podem manifestar estratégias de 

defesa e evitação, posturas negativas para o desenvolvimento de suas atividades 

(BATISTA et al., 2011). Cabe ressaltar que o cenário atual da assistência em saúde no 

Brasil já está em defasagem, devido ao crescimento constante da população, que, 

infelizmente, não é acompanhado por investimentos que visam melhores condições de 

saúde e segurança no ambiente de trabalho. 

A violência no trabalho nos serviços de saúde tem como consequências 

indiretas o prejuízo do atendimento (devido à perda de estímulo para o trabalho e às 

estratégias de defesa e evitação do risco), licenças, absenteísmo, redução da produtividade 

e desempenho, custos com segurança e questões judiciais, a dificuldade na contratação e 

manutenção do quadro de trabalhadores, impactando na qualidade do serviço e nos custos 

operacionais. A insatisfação dos usuários com a qualidade do atendimento gera ainda mais 

insatisfação e violência, gerando um ciclo que realimenta o problema (BATISTA et al., 

2011). 

Para implementar medidas e intervenções voltadas para a saúde do trabalhador, 

devem ser considerados não somente os elementos intrinsecamente ligados ao processo de 

trabalho, mas também os elementos externos, tais como políticos, econômicos e culturais. 

Além disso, destaca-se o papel dos gestores das instituições de saúde, que podem apoiar e 

direcionar os trabalhadores no que diz respeito à sua autoproteção, uma vez que estes não 

estão preparados para lidar com a violência. É importante salientar que para que o processo 

do cuidado se concretize, o cuidador deve exercitar, sobretudo, antes de prestar o cuidado 

ao outro, o cuidado de si mesmo (ASSUITI et al., 2012). 

 

3.6 Violência nos serviços de saúde: exemplos de casos com repercussão midiática 

 

Cada vez mais comuns, os casos de violência em serviços de saúde têm 

assustado trabalhadores e pacientes e alertado gestores, sendo frequentemente relatados 

nos meios de comunicação em massa. Com o intuito de ilustrar a gravidade e a recorrência 

desses episódios, considerou-se relevante reunir e elencar alguns deles no presente estudo. 

Em fevereiro de 2013, um homem foi assassinado por arma de fogo dentro da 

emergência do Hospital Conceição, na zona norte de Porto Alegre. O autor do crime foi 

um homem que entrou e saiu do local facilmente (ZERO HORA, 2013). Casos 
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semelhantes aconteceram em julho de 2013, em Fortaleza (CE), no Instituto Dr. José Frota, 

no Frotinha de Messejana e no Gonzaguinha de Messejana (FORTALEZA, 2013); em 

2014 e 2015, no Rio Grande do Sul, em um hospital de São Leopoldo, no Vale dos Sinos 

(ZERO HORA,  2014); no Postão da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, e no Hospital São 

Sebastião Mártir, em Venâncio Aires, em novembro de 2015 (COSTA, 2015). 

Os homicídios ocorridos nos hospitais geralmente se devem ao envolvimento 

prévio dos pacientes (vítimas do homicídio) em crimes ou contravenções. Percebe-se que 

os agressores têm fácil acesso às instituições de saúde, em especial, nos serviços de 

urgência e emergência, provavelmente por se caracterizar como um setor aberto e 

constantemente lotado e conturbado. Dessa forma, os pacientes e profissionais que 

trabalham nesse setor ficam mais expostos à violência, especialmente quando se trata de 

um serviço de urgência e emergência, que recebe pacientes que também são vítimas de 

violência e de causas externas, de um modo geral. Contudo, verifica-se que a maioria dos 

serviços de emergência não conta com o suporte necessário para a segurança de pacientes e 

trabalhadores. 

Em outubro de 2015, uma médica pediatra grávida de gêmeos sofreu agressão 

física enquanto trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas em Canoas 

(RS). A criança teria sido atendida em cerca de 10 minutos e, aproximadamente 15 

minutos depois, já estava medicada. No entanto, como apresentava episódios de vômito, 

precisou ficar em observação. A médica chamou os pais pra explicar a situação, quando foi 

agredida com chutes pela mãe da paciente (ZERO HORA,  2015). 

Na capital do Ceará, no último ano, muitos casos de violência no trabalho vêm 

acontecendo no Instituto Dr. José Frota, hospital de referência em causas externas para 

todo o Estado do Ceará. Em um dos episódios, uma técnica de enfermagem foi 

agredida pela acompanhante de um paciente, cujo atendimento estava demorando um 

pouco, devido à superlotação do setor na ocasião. Outro relato referiu-se a um 

acompanhante que cuspiu no rosto de uma enfermeira quando a profissional dava 

orientações ao paciente sobre um procedimento cirúrgico pelo qual ele deveria passar. Em 

outra situação, uma enfermeira foi agredida fisicamente por não ter feito o curativo de um 

paciente no momento exigido pela acompanhante (TV DIÁRIO, 2015). 

 Diante dos relatos de violência contra os profissionais no setor de emergência, 

fica evidente que a agressão se dá pela insatisfação do paciente ou acompanhante com a 

assistência recebida. Assim, os profissionais convivem e sofrem com grande parte dos 
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reflexos da violência em seu local de trabalho, sendo esta consequente da desorganização 

dos serviços de saúde, superlotação, estrutura física e condições de trabalho inadequadas. 
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4 METODOLOGIA  

    

4.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de um estudo de corte transversal analítico com abordagem 

quantitativa. A realização de um estudo transversal é a maneira mais eficaz de calcular a 

prevalência de determinada doença ou agravo à saúde e seus possíveis fatores de risco 

(ELMORE; JEKEL; KATZ, 2005). Segundo  Rouquayrol e Almeida-Filho (2003), esse 

desenho de pesquisa tem sido o mais empregado na prática da investigação em saúde 

coletiva. Os estudos transversais constituem um importante guia para tomada de decisões 

no planejamento do setor saúde, uma vez que descrevem o que ocorre em um determinado 

momento com um determinado grupo (ROUQUAYROL; ALMEIDA-FILHO,  2003). 

Pesquisas dessa natureza apresentam como vantagens: rapidez, menor custo, 

maior facilidade em termos logísticos, além de não serem sensíveis a problemas como as 

perdas de seguimento. A principal limitação deste tipo de estudo é que a exposição e o 

efeito são mensurados em um mesmo ponto tempo, o que inviabiliza a evidência válida de 

uma associação estatística, não permitindo fortes inferências (WALDMAN; ROSA; 1998). 

De acordo com Clos e Santos (1998), as pesquisas quantitativas devem ser 

utilizadas em situações que exigem um estudo exploratório para o conhecimento mais 

profundo do problema ou objeto de pesquisa. Beck, Polit e Rangler (2004) acrescentam 

que essa abordagem permite a coleta sistemática de dados que são analisados através da 

estatística.  

 

4.2 Local do estudo  

 

O estudo foi realizado no município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará. 

Compreendendo uma área territorial de 314,93 km2, localiza-se no litoral e tem como 

limites o oceano Atlântico ao norte; as cidades de Pacatuba, Eusébio, Maracanaú e 

Itaitinga ao sul; Aquiraz e oceano Atlântico a leste e Caucaia a oeste. Fortaleza tem clima 

tropical, com umidade relativa do ar em torno de 77% e temperatura anual de 27ºC. 

Segundo dados do Censo Populacional do ano 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a cidade tem uma população de, aproximadamente, 2.452.185 

habitantes (IBGE, 2015). 
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A fim de facilitar a administração e facilitar o acesso da população aos serviços 

públicos, na década de 1990, a Prefeitura Municipal de Fortaleza adotou uma divisão 

técnica da cidade, de tal forma que foram criadas seis Secretarias Executivas Regionais 

(SERs), dispostas estrategicamente. Cada SER possui um Distrito de Saúde responsável 

por toda a rede assistencial dos bairros incluídos em seu território. 

Como campos de pesquisa, estiveram envolvidos os setores de emergência de 

quatro hospitais municipais de referência para causas externas localizados no município de 

Fortaleza. São eles: Hospital Distrital Evandro Aires de Moura (Frotinha de Antônio 

Bezerra), localizado na SER III; Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha 

de Messejana), localizado na SER VI; Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira 

(Frotinha de Parangaba), localizado na SER IV e Instituto Dr. José Frota (IJF), localizado 

na SERCEFOR. Além do atendimento de emergência, as instituições também oferecem 

internação, cirurgia, atendimento ambulatorial e realização de exames. 

A escolha dessas instituições se justifica pelo fato de serem referências no 

atendimento às causas externas no município de Fortaleza e no Estado do Ceará, recebendo 

uma alta demanda de vítimas de violências e acidentes em seus serviços de Emergência. 

Dessa forma, caracterizam-se como campos de pesquisa ideais para responder aos 

objetivos da pesquisa. 

 

4.3 População e amostra  

 

A população do estudo é composta por enfermeiros e técnicos de enfermagem 

que atuam nos setores de Emergência das instituições selecionadas.  A escolha desses 

profissionais se justifica pelo fato de que eles trabalham em regime de plantão, portanto, 

geralmente possuem uma carga horária de trabalho mais extensa e estão mais próximos dos 

pacientes durante mais tempo nos serviços de emergência. 

Para definição da amostra, a partir de uma população de 174 enfermeiros e 318 

técnicos/auxiliares de enfermagem, foi utilizado o cálculo para populações finitas através 

do programa Epi Info versão 3.5.3, tomando como base um erro amostral de 5%, nível de 

confiança de 95%, poder do teste de 80% e prevalência de violência mínima do desfecho 

(ter sofrido violência) de 70% (MORAIS FILHO, 2009).  

Dessa forma, a amostra calculada foi de 196, sendo acrescidas 10% de 

reposição para compensar eventuais perdas, o que representou um total de 217 
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profissionais de enfermagem, tomadas de forma proporcional ao quantitativo de 

profissionais em cada instituição.   

     

4.4 Critérios de inclusão 

 

Os critérios de inclusão para participação na pesquisa foram: ser profissional 

enfermeiro ou técnico/auxiliar de enfermagem atuante na assistência hospitalar nos 

referidos campos de pesquisa há pelo menos um ano, através de qualquer vínculo 

empregatício.  

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os ausentes, aqueles que estejam de férias, atestados ou 

licenças. 

 

4.6 Variáveis  

 

As variáveis utilizadas no presente estudo foram descritas nos quadros 

apresentados a seguir: 

 
Quadro 2 – Variáveis de caracterização sociodemográfica e profissional. 

Variável Escalas/Critérios 

Idade Idade em anos 

Sexo Masculino/Feminino 

Turno em que trabalho Dia/Noite/Sem turno fixo (manhã e tarde) 

Raça Branco/Preto/Pardo/Amarelo/Indígena 

Estado civil Casado/Solteiro/Divorciado/União estável/Viúvo 

Profissão Técnico/Auxiliar de Enfermagem/Enfermeiro 

Tempo de experiência 

profissional 

Em anos 

Carga horária de trabalho 

semanal 

Em horas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 3 – Variáveis de caracterização da violência ocupacional. 

Variáveis Escalas/Critérios 
Sentimento de segurança no 
local de trabalho 

Escala tipo Likert de zero a dez 

Fatores de risco para violência 
no trabalho 

Pacientes violentos/Acompanhantes ou familiares 
violentos/Médicos violentos/Equipe de enfermagem 
violenta/Chefia violenta/Estrutura inadequada/Falta de 
seguranças ou policiais/Falta de treinamento sobre 
violência/Longas filas de espera/Erro no atendimento ao 
paciente/Escassez de trabalhadores 

Participação em treinamento 
sobre violência no trabalho 

Sim/Não 

Existência de procedimento 
para relato da violência no 
trabalho 

Sim/Não 

Presenciou violência no 
trabalho 

Sim/Não 

Quantas vezes sofreu 
violência no trabalho 

Uma/Duas/Três/Quatro ou mais 

Quem foi o agressor Paciente/Acompanhante ou familiar/colega de trabalho da 
mesma profissão/Colega de trabalho de outra profissão 

Período em que ocorreu a 
violência 

Manhã/Tarde/Noite 

Reação após sofrer violência 
no trabalho 

Notificou/Comunicou aos superiores/Contou aos 
familiares e amigos/Contou aos colegas/Pediu 
transferência/Pediu ajuda ao sindicato, conselho ou 
associação/Abriu processo judicial 

Providência para investigação 
do incidente 

Sim/Não 

Por quem foi tomada 
providência 

Empregador/Sindicato, Associação ou Conselho/Polícia 

Justificativa para não relatar a 
violência aos superiores 

O episódio não foi importante/Vergonha/Culpa/Não sabia 
a quem recorrer/Medo de consequências 
negativas/Considerou que nenhuma providência seria 
tomada 

Sentimentos e consequências 
decorrentes da violência 

Medo/Ansiedade/Tristeza/Culpa/Vergonha/Estresse/Baixa 
autoestima/Afastamento do trabalho 

Fonte: MORAIS FILHO, 2009. 
 

Quadro 4 – Variável desfecho primário e desfechos secundários. 
 Variável Critérios/Escalas 

Violência ocupacional no local de trabalho (desfecho 
primário) 

Sim/Não 

Agressão física (desfecho secundário) Sim/Não 
Agressão verba (desfecho secundário) Sim/Não 
Assédio moral (desfecho secundário) Sim/Não 
Assédio sexual (desfecho secundário) Sim/Não 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A variável desfecho principal foi ter sofrido violência no local de trabalho nos  

últimos 12 meses. Ter sofrido as formas de violência específicas nos últimos 12 meses 

foram os desfechos secundários. 

 

4.7 Instrumento de coleta de dados 

 

No presente estudo, os dados foram coletados através de um instrumento 

elaborado por Morais Filho (2009), previamente aplicado em sua pesquisa de dissertação 

de mestrado, na qual os participantes foram profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem que trabalhavam no setor de pronto-socorro de um Hospital 

público de grande porte de referência para atendimento de Urgência e Emergência em 

Natal (RN). 

Trata-se de um questionário constituído de duas partes, sendo que a primeira é 

dividida em três blocos. No primeiro bloco (dados de identificação sociodemográfica), há 

variáveis referentes à identificação pessoal, tais como: sexo, idade, grau de instrução e 

estado civil. No segundo bloco (dados de identificação profissional), são investigados 

aspectos sobre a categoria profissional, tempo de experiência na profissão, tempo de 

serviço na urgência, carga horária semanal, setor e turno de trabalho.  

O terceiro bloco aborda informações sobre a violência ocupacional sem 

distinguir os tipos de violência, incluindo: como o profissional considera a importância da 

violência ocupacional, se considera a violência ocupacional como parte do seu trabalho, 

sentimento de segurança no trabalho, fatores de risco para a violência ocupacional, se o 

profissional já participou de algum treinamento sobre como agir diante de um episódio de 

violência e se existe um procedimento para o relato da violência ocupacional na instituição 

onde trabalha (ANEXO A). 

Optou-se por utilizar somente o terceiro bloco da primeira parte do instrumento 

de Morais Filho (2009), pois após rigorosa avaliação do material, foi percebido que os 

demais itens da primeira parte não contemplavam todas as variáveis que se deseja 

investigar no presente estudo. Foi elaborado um questionário diferenciado para obtenção 

dos dados sociodemográficos e profissionais (APÊNDICE A). 

A segunda parte do instrumento visa identificar se o profissional presenciou 

violência ocupacional ou foi vítima desta nos últimos doze meses, relatando o tipo de 

violência que sofreu e outros aspectos como: agressor, hora do evento, reação do 

profissional e consequências pessoais e profissionais provocadas pelo ato violento 
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(ANEXO B). A questão “5” do instrumento não foi aplicada, visto que nela são elencados 

setores específicos do hospital onde foi realizado o estudo de Morais Filho (2009), não 

podendo ser empregada às instituições que serão campos de pesquisa do presente trabalho. 

 Será possível detectar se o profissional sofreu mais de um tipo de violência no 

último ano, assim como a quantidade de vezes que o profissional sofreu violência. Em 

casos nos quais o profissional tenha sofrido o mesmo tipo de violência mais de uma vez, 

ele irá responder às perguntas tendo como base o episódio de agressão o qual considerar 

mais importante. 

As alterações no instrumento foram devidamente autorizadas pelo autor. 

 

4.8 Procedimento de coleta de dados  

 

Os profissionais foram abordados em seu ambiente de trabalho, conforme sua 

disponibilidade em participar do estudo. Tal abordagem aconteceu nos sete dias da semana, 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. Foi prestada uma explicação sucinta sobre o 

estudo e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE B), foi solicitado que o participante responda ao questionário aplicado pela 

pesquisadora e/ou por uma equipe de acadêmicos de enfermagem capacitados para tal. 

 

4.9 Aspectos legais e éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa das instituições 

coparticipantes através da submissão à plataforma Brasil, sob o parecer favorável de 

número 1.436.230, e seguiu as recomendações da Resolução nº 466/12 sobre pesquisa 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012).  

Antes da aplicação do questionário, foi esclarecido o objetivo da pesquisa aos 

profissionais e suas autorizações foram obtidas pela assinatura do TCLE. 

 

4.10 Análise e tratamento dos dados  

 

Após coletados, os dados foram tabulados em um banco no programa Epi Info 

versão 3.5.3 e posteriormente submetidos à análise estatística através do software STATA 

versão 13.  
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Foi realizada análise univariada, utilizando frequência absoluta e relativa para 

variáveis categóricas, assim como quartis, medianas, médias e desvios para as variáveis 

quantitativas. Para a análise bivariada, as variáveis numéricas foram categorizadas com o 

intuito de facilitar a análise e interpretação dos resultados. As variáveis foram confrontadas 

com o(s) desfecho(s) utilizando o teste de Qui-quadrado ou Exato de Fisher a fim de 

verificar possíveis associações. Também foram calculadas razões de prevalência bruta e 

intervalo de confiança de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as características sociodemográficas e 

profissionais dos participantes da pesquisa. Em seguida, abordamos os possíveis fatores 

que contribuem para a violência no trabalho contra a equipe de enfermagem no serviço de 

emergência através de sua ocorrência, tipos, vítimas, perpetradores. Posteriormente, 

apresentamos as repercussões da violência para o trabalhador e para o ambiente de 

trabalho, contemplando as reações e providências diante da violência, bem como os 

problemas e agravos à saúde decorrentes da mesma. 

 

5.1 Análise descritiva da amostra estudada 

 

Participaram da pesquisa 217 profissionais de enfermagem que foram 

abordados em seus locais de trabalho. Os perfis sociodemográfico e profissional dessa 

amostra encontram-se descritos nas tabelas 1 e 2. 

A idade dos profissionais variou de 19 a 70 anos, com média de 41,21 anos 

(DP=11,84) (TABELA 2). Em relação à faixa etária, 29% (63) tinham de 31 a 40 anos; 

24% (52) tinham de 41 a 50 anos; 22,6% (49) tinham de 19 a 30 anos; 19,4% (42) tinham 

de 51 a 60 anos e 5,1% (11) tinham acima de 60 anos (TABELA 2).  

No que diz respeito ao sexo, 84,8% (184) dos profissionais pertenciam ao sexo 

feminino e 15,2% (33) ao sexo masculino (TABELA 2). 

Predominaram os profissionais de raça parda, perfazendo 53% (115) da 

amostra; 33,6% (73) eram brancos; 9,2% (20) eram pretos; 3,7% (8) eram amarelos e 0,5% 

(1) eram indígenas (TABELA 2).  

A maior parte dos profissionais eram solteiros, 41,9% (91); 40,1% (87) eram 

casados; 10,1% (22) eram divorciados; 6,5% (14) tinham união estável e 1,4% (3) eram 

viúvos (TABELA 2). 

A maioria dos participantes da pesquisa eram auxiliares/técnicos de 

enfermagem, 66,8% (145); e 33,2% (72) eram enfermeiros (TABELA 2). 

No que se refere ao horário de trabalho, predominaram os profissionais que não 

tinham turno de trabalho fixo (ou seja, tinham escala com plantões diurnos e noturnos), 

53,9% (117), enquanto 27,2% (59) trabalhavam somente à noite e 18,9% (41) trabalhavam 

somente durante o dia no serviço onde foi realizada a coleta de dados (TABELA 2). 
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Quanto ao tempo de experiência profissional total, o mesmo variou de 1 a 45 

anos, com média de 14,79 anos (DP=11,24) (TABELA 1).  Analisando-se essa variável 

categoricamente, obteve-se que 27,2% (59) dos participantes tinham de um a cinco anos de 

experiência; 17,5% (38) tinham de seis a dez anos; 23% (50) tinham de 11 a 20 anos; 

22,1% (48) tinham de 21 a 30 anos; 9,2% (20) tinham de 31 a 40 anos de experiência na 

enfermagem (TABELA 2). 

A carga horária de trabalho semanal variou de 12 a 104 horas, com média de 

48,08 (DP=17,8) horas (TABELA 2). 20,7% (45) dos profissionais trabalhavam até 30 

horas; 62,2% (135) trabalhavam de 31 a 60 horas; 14,3% (31) trabalhavam de 61 a 90 

horas e 2,8% (6) trabalhavam mais de 90 horas por semana (TABELA 1). 
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Tabela 1 – Variáveis sociodemográficas e profissionais de uma amostra de trabalhadores 
de enfermagem atuantes nas emergências de hospitais públicos de referência para causas 
externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Variável N % 
Faixa Etária 

  
     19 a 30 anos 49 22,6 
     31 a 40 anos 63 29,0 
     41 a 50 anos 52 24,0 
     51 a 60 anos 42 19,4 
     Acima de 60 anos 11 5,1 
Sexo 

  
    Masculino 33 15,2 
     Feminino 184 84,8 
Raça 

  
     Branco 73 33,6 
     Preto 20 9,2 
     Pardo 115 53,0 
     Amarelo 08 3,7 
     Indígena 01 0,5 
Estado civil 

  
     Casado 87 40,1 
     Solteiro 91 41,9 
     Divorciado 22 10,1 
     União Estável 14 6,5 
     Viúvo 03 1,4 
Profissão 

  
     Técnico de Enfermagem 145 66,8 
     Enfermeiro 72 33,2 
Turno em que trabalha   
     Dia 41 18,9 
     Noite 59 27,2 
     Sem turno fixo 117 53,9 
Tempo de Experiência Profissional     
     1 a 5 anos 59 27,2 
     6 a 10 anos 38 17,5 
    11 a 20 anos 50 23,0 
    21 a 30 anos 48 22,1 
   31 a 40 anos 22 10,1 
Carga Horária de trabalho Semanal 

  
     Até 30 horas 45 20,7 
     31 a 60 horas 135 62,2 
     61 a 90 horas 31 14,3 
     Acima de 90 horas 06 2,8 
Total 217 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 2 – Variáveis numéricas sociodemográficas e profissionais de uma amostra de 
trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quando indagados sobre a segurança no local de trabalho, os profissionais 

expressaram sua opinião através de uma escala tipo Likert que variou de zero (totalmente 

inseguro) a dez (totalmente seguro), obtendo-se uma média de 3,32 (DP=2,86); 

evidenciando que os trabalhadores da equipe de enfermagem consideram o ambiente de 

trabalho mais inseguro do que seguro (TABELA 3). 

Tabela 3 – Escala de Likert para avaliação do sentimento de segurança no local de trabalho 
em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais 
de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Foi investigada a percepção de fatores de risco para violência concernentes às 

relações interpessoais estabelecidas no processo de trabalho. Ressaltamos que os 

participantes puderam assinalar todos os fatores que considerassem pertinentes; dessa 

forma, o percentual foi calculado individualmente para cada possível fator de risco. Nesse 

sentido, 84,3% (183) dos profissionais de enfermagem apontaram os pacientes violentos 

como contribuinte para a violência no trabalho; 93,5% (203) citaram acompanhantes 

violentos; 19,42% (4) referiram-se a médicos violentos; 14,7% (32) mencionaram equipe 

de enfermagem violenta e 10,1% (22) apontaram a chefia violenta. Quando indagados 

sobre o erro ou falha do profissional no atendimento ao paciente, 36,4% (79) da amostra 

considerou tal elemento como fator de risco para violência no local de trabalho. Também 

foram investigados fatores de risco para a violência referentes à organização e 

Variável N Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão IQ (Q3 - Q1) 

Idade 217 19 70 41,21 40 11,8455 19 

Tempo de experiência profissional 217 1 45 14,79 12 11,2410 19 

Carga horária de trabalho semanal 217 12 104 48,08 44 17,8053 24 

Variável N Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão Variância IQ (Q3 - Q1) 
Escala 
tipo 
Likert  

217 0 10 3,32 4 2,8667 8,2179 5 
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operacionalização do serviço percebidos pelos trabalhadores. Em vista disso, 79,7% (173) 

relataram estrutura física inadequada; 75,1% (163) referiram longas filas de espera para 

atendimento; 72,4% (157) relataram a falta de seguranças ou policias no local de trabalho; 

67,3% (146) mencionaram a falta de treinamento para lidar com situações de violência 

assim como a escassez de trabalhadores (TABELA 4). 

Tabela 4 – Fatores de risco para violência ocupacional apontados pelos profissionais de 
uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de 
referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Fator de risco N % 
Pacientes Violentos     
    Sim 183 84,3 
    Não 34 15,7 
Acompanhantes Violentos 

  
    Sim 203 93,5 
    Não 14 6,5 
Médicos Violentos 

  
    Sim 42 19,4 
    Não 175 80,6 
Equipe de Enfermagem Violenta 

  
    Sim 32 14,7 
    Não 185 85,3 
Chefia Violenta 

  
    Sim 22 10,1 
    Não 195 89,9 
Estrutura Física Inadequada 

  
    Sim 173 79,7 
    Não 44 20,3 
Falta de Seguranças / Policiais 

  
    Sim 157 72,4 
    Não 60 27,6 

Falta de treinamento para lidar com a situação de violência 
  

    Sim 146 67,3 
    Não 71 32,7 
Longas filas de espera 

  
    Sim 163 75,1 
    Não 54 24,9 

Erro ou falha no atendimento prestado ao paciente 
  

    Sim 79 36,4 
    Não 138 63,6 
Equipe com escassez de trabalhadores 

  
    Sim 146 67,3 
    Não 71 32,7 
Total 217 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Apenas 16,1% (35) dos participantes do estudo haviam participado de algum 

treinamento sobre como agir diante de um episódio de violência (TABELA 5). 

 
Tabela 5 – Participação em treinamento sobre como agir em situação de violência em uma 
amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de 
referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  
Participou de treinamento   N % 
    Sim 35 16,1 
    Não 182 83,9 
Total 217 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quando indagados sobre a existência de procedimento padronizado para o 

relato de violência ocupacional no serviço, 72,8% (158) dos participantes responderam 

negativamente (TABELA 6). 

 
Tabela 6 – Existência de procedimento para relato/registro da violência no trabalho 
segundo uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos 
hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  
Procedimento para relato de violência ocupacional N % 
   Sim 59 27,2 
   Não 158 72,8 
Total 217 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria dos profissionais, 88% (191) já havia presenciado violência no local 

de trabalho contra um colega (TABELA 7). 

 
Tabela 7 – Relato de ter presenciado violência no local de trabalho em uma amostra de 
trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  
Presenciou violência N % 
   Sim 191 88,0 
   Não 26 12,0 
Total 217 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A prevalência de violência no trabalho nos profissionais da equipe de 

enfermagem foi de 79,3% (172). Ao investigar os subtipos de violência, obtivemos que a 

agressão verbal foi a mais relatada, afetando 73,7% (160) dos trabalhadores, seguido pelo 
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assédio moral, mencionado por 26,7% (58) da amostra. Quanto à agressão física e ao 

assédio sexual, ambos foram citados por 6,5% (14) dos membros da equipe. Como o 

instrumento da pesquisa investiga cada tipo de violência separadamente, é importante 

ressaltar que o mesmo profissional pode ter relatado mais de um tipo de violência 

(TABELA 8). 

 
Tabela 8 – Prevalência de violência interpessoal no local de trabalho em uma amostra de 
trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).   

Variável desfecho N % 
Sofreu Violência 

  
    Sim 172 79,3 
    Não 45 20,7 
Sofreu Violência Física 

  
    Sim 14 6,5 
    Não 203 93,5 
Sofreu Violência Verbal 

  
    Sim 160 73,7 
    Não 57 26,3 
Assédio Moral 

  
    Sim 58 26,7 
    Não 159 73,3 
Assédio Sexual 

  
    Sim 14 6,5 
    Não 203 93,5 
Total 217 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2 Análise descritiva dos casos de violência sofrida no local de trabalho 

 

Dentre os 217 participantes da pesquisa, 172 sofreram violência no local de 

trabalho, sendo suas características sociodemográficas e profissionais exibidas na tabela 9. 

Quanto aos dados sociodemográficos dos profissionais de enfermagem que 

sofreram violência, predominaram os que tinham de 31 a 40 anos, 29,1% (50); sexo 

feminino, 83,7% (144); solteiros, 41,3% (71); de raça parda, 54,1% (93). Em relação aos 

dados profissionais, a maioria dos profissionais que sofreram violência não tinha turno fixo 

de trabalho, 52,3% (90); eram técnicos de enfermagem 66,9% (115); tinham de um a cinco 

anos de experiência profissional 25,6% (44); e trabalhavam de 31 a 60 horas semanais 64% 

(110) (TABELA 9). 
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Tabela 9 – Dados sociodemográficos e profissionais dos trabalhadores que sofreram 
violência (n=172) em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas 
emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217).  

Variável N % 
Faixa Etária 

  
    19 a 30 anos 38 22,1 
    31 a 40 anos 50 29,1 
    41 a 50 anos 43 25,0 
    51 a 60 anos 33 19,2 
    Acima de 60 anos 08 4,7 
Sexo 

  
    Masculino 28 16,3 
    Feminino 144 83,7 
Estado civil 

  
    Casado 70 40,7 
    Solteiro 71 41,3 
    Divorciado 16 9,3 
    União Estável 13 7,6 
    Viúvo 02 1,2 
Raça   
    Branco 58 33,7 
    Preto 15 8,7 
    Pardo 93 54,1 
    Amarelo 06 3,5 
Turno em que trabalha 

  
    Dia 36 20,9 
    Noite 46 26,7 
    Sem turno fixo 90 52,3 
Profissão 

  
    Técnico de Enfermagem 115 66,9 
    Enfermeiro 57 33,1 
Experiência profissional   
    1 a 5 anos 44 25,6 
    6 a 10 anos 31 18,0 
    11 a 20 anos 38 22,1 
    21 a 30 anos 42 24,4 
    31 a 40 anos 17 9,9 
Carga Horária Semanal 

  
    Até 30 horas 34 19,8 
    31 a 60 horas 110 64,0 
    61 a 90 horas 23 13,4 
    Acima de 90 horas 5 2,9 
Total 172 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Dentre os profissionais de enfermagem que sofreram agressão verbal, 70% (160) 

foram vítimas dessa violência quatro vezes ou mais. No que diz respeito ao assédio moral, 

a maioria das vítimas também sofreu quatro ou mais episódios desse tipo de violência, 

50% (29). Na agressão física, os eventos violentos foram mais pontuais: 64,3% (9) 

sofreram a violência apenas uma vez. Da mesma forma, no assédio sexual, a maior parte 

das vítimas sofreu esse tipo de violência apenas uma vez, 42,9% (6). Destaca-se uma 

proporção elevada entre os que sofreram assédio moral quatro ou mais vezes, 28,6% (4) 

(TABELA 10). 

 
Tabela 10 – Repetição do episódio de violência no trabalho entre profissionais que 
sofreram violência (n=172) em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas 
emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217).  

Número de repetições N % 
Violência física (n=14) 

  
    Uma vez 09 64,3 
    Duas vezes 02 14,3 
    Três vezes 02 14,3 
    Quatro vezes ou mais 01 7,1 
Violência verbal (n=160) 

  
    Uma vez 15 9,4 
    Duas vezes 19 11,9 
    Três vezes 14 8,8 
    Quatro vezes ou mais 112 70,0 
Assédio moral (n=58) 

  
    Uma vez 13 22,4 
    Duas vezes 08 13,8 
    Três vezes 08 13,8 
    Quatro vezes ou mais 29 50,0 
Assédio sexual (n=14) 

  
    Uma vez 06 42,9 
    Duas vezes 03 21,4 
    Três vezes 01 7,1 
    Quatro vezes ou mais 04 28,6 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que tange à agressão física, os agressores relatados foram: pacientes, 42,9% 

(6); acompanhantes ou familiares de pacientes, 35,7% (5); colegas de trabalho da mesma 

profissão, 14,3% (2) e colegas de trabalho de outra profissão, 7,1% (1). Nos casos de 

agressão verbal contra os trabalhadores da equipe de enfermagem, os principais agressores 

foram os acompanhantes ou familiares de pacientes, perpetrando esse tipo de violência em 
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71,9% (115) dos casos; na sequência, os próprios pacientes, 18,8% (30); colegas da mesma 

profissão, 6,9% (11) e colegas de trabalho de outra profissão, 2,5% (4). Em relação ao 

assédio moral, 43,1% dos agressores foram colegas de trabalho da mesma profissão das 

vítimas; 22,4% (13) eram colegas de outra profissão; 20,7% (12) faziam parte da chefia e 

13,8% (8) eram acompanhantes ou familiares de pacientes. Sobre o assédio sexual, os 

perpetradores foram: acompanhantes ou familiares dos pacientes, 42,9% (6); colegas de 

trabalho da mesma profissão, 28,6% (4); colegas de trabalho de outra profissão, 14,3% (2) 

e pacientes, 14,3% (2) (TABELA 11). 

 
Tabela 11 – Agressores apontados pelos profissionais que sofreram violência (n=172) em 
uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de 
referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Agressor N % 
Agressão Física (n=14) 

  
    Paciente / cliente 06 42,9 
    Acompanhante / familiares do paciente 05 35,7 
    Colega de trabalho da mesma profissão 02 14,3 
    Colega de trabalho de outra profissão 01 7,1 
Agressão Verbal (n=160) 

  
     Paciente / cliente 30 18,8 
     Acompanhante / familiares do paciente 115 71,9 
     Colega de trabalho da mesma profissão 11 6,9 
     Colega de trabalho de outra profissão 04 2,5 
Assédio Moral (n=58) 

  
     Acompanhante / familiares do paciente 08 13,8 
     Colega de trabalho da mesma profissão 25 43,1 
     Colega de trabalho de outra profissão 13 22,4 
     Chefia 12 20,7 
Assédio Sexual (n=14) 

  
     Paciente / cliente 02 14,3 
     Acompanhante / familiares do paciente 06 42,9 
     Colega de trabalho da mesma profissão 04 28,6 
     Colega de trabalho de outra profissão 02 14,3 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A respeito do horário em que ocorreu a agressão, em todos os tipos de 

violência, prevaleceu o horário da manhã, concentrando 50% (7) dos casos de agressão 

verbal, 43,8% (70) de agressão física, 50% (29) de assédio moral e 57,1% (8) de assédio 

sexual. O período da tarde, de 13h às 19h, concentrou 35,7% (5) dos episódios de agressão 

física, 29,4% (47) de agressão verbal, 22,4% (13) de assédio moral e 35,7% (5) de assédio 

sexual. À noite, de 19h às 07h, ocorreram 14,3% (2) dos casos de agressão física, 26,9% 
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(43) de agressão verbal, 27,6% (16) de assédio moral e 7,1 (1) de assédio sexual (TABELA 

12). 

 
Tabela 12 – Período em que ocorreu o episódio violento segundo profissionais que 
sofreram violência (n=172) em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas 
emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217).  

Período N % 
Agressão Física (n=14) 

  
    Manhã 07 50,0 
    Tarde 05 35,7 
    Noite 02 14,3 
Agressão Verbal (n=160) 

  
    Manhã 70 43,8 
    Tarde 47 29,4 
    Noite 43 26,9 
Assédio Moral (n=58) 

  
    Manhã 29 50,0 
    Tarde 13 22,4 
    Noite 16 27,6 
Assédio Sexual (n=14) 

  
    Manhã 08 57,1 
    Tarde 05 35,7 
    Noite 01 7,1 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação às condutas dos profissionais após sofrer violência, 23,3% (40) 

relataram o caso para familiares e amigos; 40,1% (69) comunicou aos colegas de trabalho; 

34,9% (60) comunicaram o episódio aos seus superiores, mas somente 20,9% (36) 

realizaram a notificação da violência. Apenas 0,6% (1) pediu transferência de setor; 2,3% 

(4) pediram ajuda ao sindicato, conselho ou associação e 1,2% (2) abriu processo judicial. 

Somente 14,5% (25) dos agredidos relataram ter sido tomada alguma providência por 

conta do incidente (TABELA 13). 
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Tabela 13 – Reações após o episódio violento relatadas por profissionais que sofreram violência (n=172) em 
uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Reação N % 
Notificou de modo formal 

  
    Sim 36 20,9 
    Não 136 79,1 

Comunicou aos superiores 
  

    Sim 60 34,9 
    Não 112 65,1 

Contou a familiares / amigos 
  

    Sim 40 23,3 
    Não 132 76,7 

Contou para colegas 
  

    Sim 69 40,1 
    Não 103 59,9 

Pediu transferência 
  

    Sim 1 0,6 
    Não 171 99,4 

Pediu ajuda ao sindicato / conselho / associação 
  

    Sim 4 2,3 
    Não 168 97,7 

Abriu processo judicial 
  

    Sim 2 1,2 
    Não 170 98,8 

Total 172 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Dentre os profissionais que sofreram violência, porém não comunicaram aos 

superiores, 52,7% (59) consideraram que não seriam tomadas providências; 38,4% (43) 

relataram que o episódio de violência não foi importante; 3,6% (4) sentiram vergonha de 

relatar o caso; 2,7% (3) não sabiam a quem recorrer e a mesma quantidade teve medo de 

consequências negativas ou represálias em virtude do relato da violência sofrida (TABELA 

14). 

 
Tabela 14 –  Justificativa para não comunicar o episódio violento aos superiores (n=112) em uma amostra de 
trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em 
Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Justificativa para não relatar a violência aos superiores N % 
Não foi importante 43 38,4 
Sentiu-se envergonhado 4 3,6 
Não sabia a quem recorrer 3 2,7 
Ficou com medo das consequências negativas 3 2,7 
Considerou que não seriam tomadas providências 59 52,7 

Total 112 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Dentre os profissionais que sofreram violência, somente 14,5% (25) dos 

agredidos relataram ter sido tomada alguma providência por conta do incidente (TABELA 

15). 

 

Tabela 15 – Relato de providência após episódio violento em profissionais que sofreram 
violência (n=172) em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas 
emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217).  

Providência diante do episódio de violência N % 
Sim 25 14,5 
Não 147 85,5 
Total 172 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Nos casos em que foi tomada alguma providência diante da violência, o 

empregador foi o responsável em 97,1% (20) dos casos; seguidos pela polícia, com 2,3% 

(1) e pelo sindicato/conselho/associação, com 0,6% (1) (TABELA 16). 

Tabela 16 – Relato de quem tomou providência diante do episódio violento segundo 
profissionais que sofreram violência (n=25) em uma amostra de trabalhadores de 
enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em 
Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Por quem foi tomada a providência N % 
Administrador / empregador 20 97,1 
Sindicato / associação / conselho 01 0,6 
Polícia 04 2,3 
Total 25 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre os sentimentos e consequências após sofrer violência, os participantes 

relataram medo, 28,5% (49); ansiedade, 21,5% (37); tristeza, 39,5% (68); culpa, 3,5% (6); 

vergonha, 19,8% (34); estresse, 69,8% (120); baixa autoestima, 19,2%  (33) e afastamento, 

4,1% (7) (TABELA 17). 
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Tabela 17 –  Sentimentos e consequências relatadas por profissionais que sofreram 
violência (n=172) em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas 
emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217).  

Sentimentos e consequências N % 
Medo 

  
    Sim 49 28,5 
    Não 123 71,5 
Ansiedade 

  
    Sim 37 21,5 
    Não 135 78,5 
Tristeza 

  
    Sim 68 39,5 
    Não 104 60,5 
Culpa 

  
    Sim 6 3,5 
    Não 166 96,5 
Vergonha 

  
    Sim 34 19,8 
    Não 138 80,2 
Estresse 

  
    Sim 120 69,8 
    Não 52 30,2 
Baixa autoestima 

  
    Sim 33 19,2 
    Não 139 80,8 
Afastamento   
    Sim 07 4,1 
    Não 165 95,9 
Total 172 100,0 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.3 Análise bivariada 

 

A seguir, apresentaremos as associações das covariáveis com o desfecho sofrer 

violência no local de trabalho (geral e cada forma de violência). 

A prevalência de violência ocupacional esteve equilibrada entre as faixas 

etárias, afetando 77,6% (38) de 19 a 30 anos; 79,4% (50) de 31 a 40 anos; 82,7% (43) dos 

profissionais com idade de 41 a 50 anos e 77,4% (41) dos maiores de 60 anos (TABELA 

18). 

No que tange à prevalência de agressão física, obteve-se 9,5% (4) entre os de 

19 a 30 anos; 7,9% (5) nos de 31 a 40 anos; 4,1% (2) nos de 41 a 50 anos e 7,5% (4) nos 
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maiores de 50 anos. Em relação à violência verbal, as prevalências também foram 

equilibradas nas diferentes faixas etárias, sendo de 73,8% (31) entre os de 19 a 30 anos; 

71,4% (45) nos de 31 a 40 anos e de 41 a 50 anos; 73,6% (30) nos maiores de 50 anos. No 

que diz respeito à prevalência de assédio moral, constatou-se 28,6% (12) entre os de 19 a 

30 anos; 33,3% (21) nos de 31 a 40 anos; 20,4% (10) nos de 41 a 50 anos e 26,4% (14) 

entre os maiores de 50 anos. Sobre o assédio sexual, obteve-se prevalência de 2,4% (1) 

entre os de 19 a 30 anos; 71,6% (1) nos de 31 a 40 anos; 14,3% (7) nos de 41 a 50 anos e 

1,9% (1) entre os maiores de 50 anos (TABELA 18). 

Identificou-se associação estatística entre ter de 19 a 30 anos de idade e sofrer 

assédio sexual no local de trabalho (p=0,010) (TABELA 18). 

 
Tabela 18 – Associação entre faixa etária e sofrer violência no local de trabalho em uma amostra de 
trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em 
Fortaleza-CE, 2015 (n=217).  

Desfechos/Faixa Etária 
  IC 95% 

P - valor Sim Não 
RP LI LS 

N %   N % 

Violência no 
trabalho 

19 a 30 anos 38 77,6 11 22,4 1,00 0,81 1,24 0,981* 
31 a 40 anos 50 79,4 13 20,6 1,03 0,85 1,24 0,793* 
41 a 50 anos 43 82,7 9 17,3 1,07 0,88 1,29 0,495* 
> 50 anos 41 77,4 12 22,6 1,00 

Agressão 
Física 

19 a 30 anos 2 4,1 47 95,9 1,00 
31 a 40 anos 5 7,9 58 92,1 1,94 0,39 9,60 0,403** 
41 a 50 anos 3 5,8 49 94,2 1,41 0,25 8,10 0,696** 
> 50 anos 4 7,5 49 92,5 1,85 0,35 9,65 0,457** 

Agressão 
Verbal 

19 a 30 anos 35 71,4 14 28,6 1,00 
31 a 40 anos 45 71,4 18 28,6 1,00 
41 a 50 anos 41 78,8 11 21,2 1,10 0,89 1,36 0,362* 
> 50 anos 39 73,6 14 26,4 1,03 0,82 1,29 0,796* 

Assédio 
Moral 

19 a 30 anos 10 20,4 39 79,6 1,00 
31 a 40 anos 21 33,3 42 66,7 1,63 0,85 3,14 0,129* 
41 a 50 anos 13 25,0 39 75,0 1,23 0,59 2,53 0,582* 
> 50 anos 14 26,4 39 73,6 1,29 0,63 2,64 0,475* 

Assédio 
Sexual 

19 a 30 anos 7 14,3 42 85,7 9,00 1,15 70,74 0,01** 
31 a 40 anos 1 1,6 62 98,4 1,00 1** 
41 a 50 anos 5 9,6 47 90,4 6,06 0,73 50,24 0,054** 
> 50 anos 1 1,9 52 98,1 1,19 0,08 18,55 0,902** 

Fonte: Elaborado pela autora. 
* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 

 

Dentre os profissionais do sexo masculino, a prevalência de violência foi de 

84,8% (28) e naqueles de sexo feminino foi de 78,3% (144). A agressão física esteve mais 
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presente entre os homens, com prevalência de 12,1% (4) do que entre as mulheres, afetadas 

em 5,4% (10) do total da amostra. Analisando especificamente a agressão verbal, a 

prevalência foi de 78,8% (26) no sexo masculino e 72,8% (134) no sexo feminino. No que 

diz respeito ao assédio moral, as prevalências entre os sexos masculino e feminino foram 

aproximadas, sendo respectivamente de 27,3% (9) e 26,6% (49).  Em relação ao assédio 

sexual, a prevalência foi maior dentre os homens, 12,1% (4), do que entre as mulheres, 

5,4% (10). Contudo, não houve associação entre a variável sexo e o desfecho sofrer 

violência no local de trabalho (TABELA 19). 

 
Tabela 19 – Associação entre sexo e sofrer violência no local de trabalho em uma amostra 
de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/Sexo 
   IC 95% 

P – valor Sim Não 
RP 

    
N     % N     % LI LS 

Violência 
no 

trabalho 

Masculino 28 84,8 5 15,2 1,08 0,92 1,28  0,390**  

Feminino 144 78,3 40 21,7 1,00   
Agressão 

física 
Masculino 4 12,1 29 87,9 2,23 0,74 6,69 0,150** 
Feminino 10 5,4 174 94,6 1,00 

Agressão 
verbal 

Masculino 26 78,8 7 21,2 1,08 0,89 1,32 0,474* 
Feminino 134 72,8 50 27,2 1,00 

Assédio 
Moral 

Masculino 9 27,3 24 72,7 1,02 0,56 1,88 0,939* 
Feminino 49 26,6 135 73,4 1,00 

Assédio 
Sexual 

Masculino 4 12,1 29 87,9 2,23 0,74 6,69 0,150** 
Feminino 10 5,4 174 94,6 1,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 

** Teste Exato de Fisher α = 5% 
 

A prevalência de violência ocupacional foi maior entre os profissionais pardos, 

80,9% (93); seguidos pelos brancos, 79,5% (58); pretos, 75% (15); amarelos, 75% (6). No 

que concerne à agressão física, as prevalências foram de 5,5% (4) entre os pardos; 5% (1) 

dos brancos; 7% (8) dos pretos e 12,5% (1) dos amarelos. Para a agressão verbal, 

identificaram-se prevalências aproximadas entre as raças: 75,3% (55) entre os pardos; 70% 

(14) dos brancos; 73,9% (85) dos pretos e 75% (6) dos amarelos. Em relação ao assédio 

moral, as prevalências foram de 21,9% (16) entre os pardos; 25% (5) dos brancos; 31,3% 

(36) dos pretos e 12,5% (1) dos amarelos. Sobre o assédio sexual, a prevalência foi de 

4,1% (3) dos pardos; 5% (1) dos brancos e 8,7% (10) dos pretos. Não houve associação 
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estatística entre a variável raça e o desfecho sofrer violência no local de trabalho 

(TABELA 20). 

 
Tabela 20 – Associação entre raça e sofrer violência no local de trabalho em uma amostra 
de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/Raça 
  IC 95% 

P - valor Sim Não 
RP LI LS 

N         %     N         % 

Violência 
no 

trabalho 

Pardo 93 80,2 23 19,8 1,07 0,71 1,61 0,724** 
Branco 58 79,5 15 20,5 1,06 0,70 1,61 0,769** 
Preto 15 75,0 5 25,0 1,00 
Amarelo 6 75,0 2 25,0 1,00 

Agressão 
Física 

Amarelo 1 12,5 7 87,5 2,50 0,18 35,31 0,486** 
Pardo 8 6,9 108 93,1 1,38 0,18 10,44 0,753** 
Branco 4 5,5 69 94,5 1,10 0,13 9,27 0,933** 
Preto 1 5,0 19 95,0 1,00 

Agressão 
Verbal 

Branco 55 75,3 18 24,7 1,08 0,79 1,48 0,629** 
Amarelo 6 75,0 2 25,0 1,07 0,65 1,75 0,791** 
Pardo 85 73,3 31 26,7 1,05 0,77 1,42 0,761** 
Preto 14 70,0 6 30,0 1,00 

Assédio 
Moral 

Pardo 36 31,0 80 69,0 2,48 0,39 15,84 0,268** 
Preto 5 25,0 15 75,0 2,00 0,27 14,55 0,466** 
Branco 16 21,9 57 78,1 1,75 0,27 11,54 0,535** 
Amarelo 1 12,5 7 87,5 1,00 

Assédio 
Sexual 

Pardo 10 8,6 106 91,4 2,10 0,60 7,37 0,233** 
Preto 1 5,0 19 95,0 1,22 0,13 11,07 0,862** 
Branco 3 4,1 70 95,9 1,00 
Amarelo 0 0,0 8 100,0 0 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 

** Teste Exato de Fisher α = 5% 

 

A prevalência de violência foi maior entre os participantes que tinham união 

estável, 92,9% (13); em seguida, os casados, 80,5% (70); solteiros, 78% (71); divorciados, 

72,7% (16) e viúvos, 66,7% (2) (TABELA 21).  

No que tange à agressão física, a prevalência de violência foi de 6,9% (6) entre 

os que tinham união estável; 5,5% (5) nos casados; 4,5% (1) nos solteiros e 14,3% (2) 

entre os divorciados. Tratando-se da agressão verbal, a prevalência de violência foi de 77% 

(67) entre os que tinham união estável; 70,3% (64) nos casados; 63,6% (14) nos solteiros; 

92,9% (13) entre os divorciados e 66,7% (2) entre os viúvos. Com relação ao assédio 
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moral, a prevalência de violência foi de 26,4% (23) entre os que tinham união estável; 

25,3% (23) nos casados; 31,8% (7) nos solteiros e 35,7% (5) entre os divorciados. A 

respeito do assédio sexual, a prevalência de violência foi de 4,6% (4) entre os que tinham 

união estável; 8,8% (8) nos casados e 14,3% (2) entre os divorciados (TABELA 21). 

Identificou-se associação estatística entre a variável estado civil divorciado e o 

desfecho sofrer agressão verbal no trabalho (p=0,048) (TABELA 21). 

 
Tabela 21 – Associação entre estado civil e sofrer violência no local de trabalho em uma 
amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de 
referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/Estado civil 
  IC 95% 

P – valor Sim Não 
RP LI LS 

N % N % 

Violência 
no 

trabalho 

União Estável 13 92,9 1 7,1 1,39 0,62 3,14 0,201** 

Casado 70 80,5 17 19,5 1,21 0,54 2,70 0,557** 
Solteiro 71 78,0 20 22,0 1,17 0,52 2,62 0,642** 
Divorciado 16 72,7 6 27,3 1,09 0,47 2,53 0,826** 
Viúvo 2 66,7 1 33,3 1,00  

Agressão 
Física 

Divorciado 2 14,3 12 85,7 3,14 0,31 31,51 0,303** 

União Estável 6 6,9 81 93,1 1,52 0,19 11,96 0,688** 
Casado 5 5,5 86 94,5 1,21 0,15 9,83 0,859** 
Solteiro 1 4,5 21 95,5 1,00  
Viúvo 0 0,0 3 100,0 0  

Agressão 
Verbal 

Divorciado 13 92,9 1 7,1 1,46 1,03 2,07 0,048** 
União Estável 67 77,0 20 23,0 1,21 0,86 1,69 0,2** 
Casado 64 70,3 27 29,7 1,11 0,78 1,56 0,542** 
Viúvo 2 66,7 1 33,3 1,05 0,44 2,48 0,918** 
Solteiro 14 63,6 8 36,4 1,00  

Assédio 
Moral 

Divorciado 5 35,7 9 64,3 1,41 0,64 3,10 0,411** 
Solteiro 7 31,8 15 68,2 1,26 0,62 2,55 0,533** 
União Estável 23 26,4 64 73,6 1,05 0,64 1,72 0,859** 
Casado 23 25,3 68 74,7 1,00  
Viúvo 0 0,0 3 100,0 0  

Assédio 
Sexual 

Divorciado 2 14,3 12 85,7 1,00 1,00 1,00 0,068** 
Casado 8 8,8 83 91,2 1,00 1,00 1,00 0,149** 
União Estável 4 4,6 83 95,4 1,00  
Solteiro 0 0,0 22 100,0 0  
Viúvo 0 0,0 3 100,0 0  

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 
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A prevalência de violência foi equilibrada entre as duas categorias 

profissionais, afetando 79,3% (115) dos auxiliares/técnicos de enfermagem e 79,2% (57) 

dos enfermeiros. Quanto à agressão física, a prevalência foi de 7,6% (11) entre 

auxiliares/técnicos de enfermagem e 4,2% (3) nos enfermeiros. Em relação à agressão 

verbal, a mesma afetou 72,4% (105) dos auxiliares/técnicos de enfermagem e 76,4% (55) 

dos enfermeiros. No que diz respeito ao assédio moral, a prevalência foi de 24,8% (36) 

entre auxiliares/técnicos de enfermagem e 30,6% (22) nos enfermeiros. Acerca do assédio 

sexual, a prevalência foi de 6,9% (10) entre auxiliares/técnicos de enfermagem e 5,6% (4) 

nos enfermeiros. Não houve associação estatística entre a variável categoria profissional e 

o desfecho sofrer violência no local de trabalho (TABELA 22). 

 
Tabela 22 – Associação entre profissão e sofrer violência no local de trabalho em uma 
amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de 
referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/ Profissão 
 

RP 
IC 95% 

P - valor Sim Não     
N     % N     % LI LS 

Violência 
no 

trabalho 

Técnico de 
Enfermagem 

115 79,3 30 20,7 
1,00 0,87 1,16  0,980*  

Enfermeiro 57 79,2 15 20,8 1,00   

Agressão 
Física 

Técnico de 
Enfermagem 

11 7,6 134 92,4 
1,82 0,52 6,32 0,334** 

Enfermeiro 3 4,2 69 95,8 1,00 

Agressão 
Verbal 

Enfermeiro 55 76,4 17 23,6 1,05 0,90 1,24 0,531* 
Técnico de 
Enfermagem 

105 72,4 40 27,6 
1,00 

Assédio 
Moral 

Enfermeiro 22 30,6 50 69,4 1,23 0,79 1,93 0,369* 
Técnico de 
Enfermagem 

36 24,8 109 75,2 
1,00 

Assédio 
Sexual 

Técnico de 
Enfermagem 

10 6,9 135 93,1 
1,24 0,40 3,82 0,705** 

Enfermeiro 4 5,6 68 94,4 1,00 
Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 
 

A prevalência de violência laboral foi maior entre os profissionais que 

trabalhavam somente durante o dia, 87,8% (36). Dentre aqueles que exerciam suas 

atividades laborais somente à noite, 78% (46) sofreram violência, seguidos pelos 

trabalhadores que não possuíam turno fixo, 76,9% (90) (TABELA 23). 
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Sobre a agressão física, a prevalência foi de 12,2% (5) nos profissionais que 

trabalhavam somente durante o dia; 6,8% (4) nos que exerciam suas atividades laborais 

somente à noite e 4,3% (5) nos que não tinham turno fixo de trabalho. Em relação à 

agressão verbal, a prevalência também foi maior entre os profissionais que trabalhavam 

somente durante o dia, 82,9% (34). Dentre aqueles que exerciam suas atividades laborais 

somente à noite, 64,4% (38) sofreram esse tipo de violência e dos que não tinham turno 

fixo de trabalho, 75,2% (88). No que diz respeito ao assédio moral, a prevalência foi de 

26,8% (11) nos profissionais que trabalhavam somente durante o dia; 33,9% nos que 

exerciam suas atividades laborais somente à noite e 23,1% (27) nos que não tinham turno 

fixo de trabalho. No que tange ao assédio sexual, a prevalência foi de 2,4% (1) nos 

profissionais que trabalhavam somente durante o dia; 6,8% (4) nos que exerciam suas 

atividades laborais somente à noite e 7,7% (9) nos que não tinham turno fixo de trabalho 

(TABELA 23). 

 Foi identificada associação estatística entre o trabalho diurno e o desfecho 

sofrer agressão verbal no local de trabalho (p=0,042) (TABELA 23). 

Tabela 23 –  Associação entre turno de trabalho e sofrer violência no local de trabalho em uma amostra de 
trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em 
Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/Turno de trabalho 

  Sim   Não 

RP 

IC 95% 

P - valor             

N % N % LI LS 

Violência no 
trabalho 

Dia 36 87,8 5 12,2 1,14 0,98 1,33  0,136**  
Noite 46 78,0 13 22,0 1,01 0,86 1,20  0,876**  
Sem turno 
fixo 

90 76,9 27 23,1 
1,00   

Agressão Física 

Dia 5 12,2 36 87,8 2,85 0,87 9,36 0,073** 
Noite 4 6,8 55 93,2 1,59 0,44 5,69 0,476** 
Sem turno 
fixo 

5 4,3 112 95,7 
1,00 

Agressão 
Verbal 

Dia 34 82,9 7 17,1 1,29 1,02 1,63 0,042* 
Noite 38 64,4 21 35,6 1,00 
Sem turno 
fixo 

88 75,2 29 24,8 
1,17 0,94 1,45 0,133* 

Assédio Moral 

Dia 11 26,8 30 73,2 1,16 0,64 2,13 0,629* 
Noite 20 33,9 39 66,1 1,47 0,90 2,39 0,126* 
Sem turno 
fixo 

27 23,1 90 76,9 
1,00 

Assédio Sexual 

Dia 1 2,4 40 97,6 1,00 
Noite 4 6,8 55 93,2 2,78 0,32 23,98 0,327** 
Sem turno 
fixo 

9 7,7 108 92,3 
3,15 0,41 24,14 0,235** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 
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A prevalência de violência ocupacional em cada categoria de tempo de experiência 

se deu da seguinte forma: 77,3% (75) entre os que tinham de um a dez anos de experiência; 

87,5% (42) entre os que tinham de 21 a 30 anos; 75% (15) entre os que tinham de 31 a 40 

anos e 100% (2) entre os profissionais com tempo de experiência superior a 40 anos 

(TABELA 24). 

 Em relação à agressão física, a prevalência foi de 10,4% (5) entre os que 

tinham de um a dez anos de experiência; 5% (1) entre os que tinham de 11 a 20 anos; 8% 

(4) entre os que tinham de 21 a 30 anos; e 4,1% (4) entre os profissionais com tempo de 

experiência superior a 40 anos. A prevalência de agressão verbal foi de 83,3% (40) entre os 

que tinham de um a dez anos de experiência; 75% (15) entre os que tinham de 11 a 20 

anos; 64% (32) entre os que tinham de 21 a 30 anos; 100% (2) entre os que tinham de 31 a 

40 anos e 73,2% (71) entre os profissionais com tempo de experiência superior a 40 anos. 

No que diz respeito ao assédio moral, a prevalência foi de 37,5% (18) entre os que tinham 

de um a dez anos de experiência; 20% (4) entre os que tinham de 11 a 20 anos; 34% (17) 

entre os que tinham de 21 a 30 anos; e 19,6% (19) entre os profissionais com tempo de 

experiência superior a 40 anos. No que tange ao assédio sexual, a prevalência foi de 8,3% 

(4) entre os que tinham de um a dez anos de experiência; 6% (3) entre os que tinham de 21 

a 30 anos e 7,2% (7) entre os profissionais com tempo de experiência superior a 40 anos 

(TABELA 24). 

 Encontrou-se associação estatística entre ter de um a dez anos de experiência e 

o desfecho sofrer agressão verbal no trabalho (p=0,030) (TABELA 24). 
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Tabela 24 - Associação entre o estado civil e sofrer violência no local de trabalho em uma 
amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de 
referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/Estado civil 
  IC 95% 

P – valor Sim Não 
RP LI LS 

N % N % 

Violência 
no 

trabalho 

1 a 10 anos 75 77,3 22 22,7 1,03 0,78 1,36 0,823** 

11 a 20 anos 38 76,0 12 24,0 1,01 0,75 1,36 0,930** 
21 a 30 anos 42 87,5 6 12,5 1,17 0,89 1,54 0,202** 
31 a 40 anos 15 75,0 5 25,0 1,00 

   
Acima de 40 anos 2 100,0 0 0,0 1,33 1,04 1,72 0,421** 

Agressão 
Física 

1 a 10 anos 5 10,4 43 89,6 2,53 0,71 8,98 0,139** 

11 a 20 anos 1 5,0 19 95,0 1,21 0,14 10,28 0,860** 
21 a 30 anos 4 8,0 46 92,0 1,94 0,51 7,43 0,326** 
31 a 40 anos 0 0,0 2 100,0 0 

   
Acima de 40 anos 4 4,1 93 95,9 1,00 

   

Agressão 
Verbal 

1 a 10 anos 40 83,3 8 16,7 1,30 1,02 1,66 0,030** 
11 a 20 anos 15 75,0 5 25,0 1,17 0,84 1,63 0,376** 
21 a 30 anos 32 64,0 18 36,0 1,00 

   
31 a 40 anos 2 100,0 0 0,0 1,56 1,27 1,92 0,294** 
Acima de 40 anos 71 73,2 26 26,8 1,14 0,90 1,45 0,249** 

Assédio 
Moral 

1 a 10 anos 18 37,5 30 62,5 1,91 1,11 3,30 0,020** 
11 a 20 anos 4 20,0 16 80,0 1,02 0,39 2,68 0,966** 
21 a 30 anos 17 34,0 33 66,0 1,74 0,99 3,03 0,054** 

31 a 40 anos 0 0,0 2 100,0 0 
   

Acima de 40 anos 19 19,6 78 80,4 1,00 
   

Assédio 
Sexual 

1 a 10 anos 4 8,3 44 91,7 1,00 1,00 1,00 0,183** 
11 a 20 anos 0 0,0 20 100,0 0 

   
21 a 30 anos 3 6,0 47 94,0 1,00 

   
31 a 40 anos 0 0,0 2 100,0 0 

   
Acima de 40 anos 7 7,2 90 92,8 1,00 1,00 1,00 0,215** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 

 

A prevalência de violência no trabalho foi de 75,6% (34) entre os profissionais 

que trabalhavam até 30 horas semanais; 81,5% (110) entre os que trabalhavam de 31 a 60 

horas; 74,2% (23) entre os que trabalhavam de 61 a 90 horas e 83,3% entre os que 

trabalhavam mais de 90 horas por semana.  

Em relação à agressão física, a prevalência foi de 3,2% (1) entre os 

profissionais que trabalhavam até 30 horas semanais; 8,9% (12) entre os que trabalhavam 

de 31 a 60 horas e 2,2% (1) entre os que trabalhavam mais de 90 horas por semana. 

Analisando a agressão verbal, sua prevalência foi de 71% (22) entre os profissionais que 
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trabalhavam até 30 horas semanais; 76,3% (103) entre os que trabalhavam de 31 a 60 

horas; 83,3% (5) entre os que trabalhavam de 61 a 90 horas e 66,7% entre os que 

trabalhavam mais de 90 horas por semana. No que diz respeito ao assédio moral, a 

prevalência foi de 19,4% (6) entre os profissionais que trabalhavam até 30 horas semanais; 

28,9% (39) entre os que trabalhavam de 31 a 60 horas; 16,7% (1) entre os que trabalhavam 

de 61 a 90 horas e 26,7% (12) entre os que trabalhavam mais de 90 horas por semana. No 

que tange ao assédio sexual, a prevalência foi de 9,7% (3) entre os profissionais que 

trabalhavam até 30 horas semanais; 7,4% (10) entre os que trabalhavam de 31 a 60 horas e 

2,2% (1) entre os que trabalhavam mais de 90 horas por semana (TABELA 25). 

Não houve associação estatística entre a variável carga horária de trabalho 

semanal e o desfecho sofrer violência no local de trabalho (TABELA 25). 

 

Tabela 25 – Associação entre carga horária de trabalho semanal e sofrer violência no local de trabalho em 
uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para 
causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/carga horária 
de trabalho semanal 

  IC 95% 
P – valor Sim Não 

RP LI LS 
    N             %     N             % 

Violência 
no 

trabalho 

Até 30 horas 34 75,6 11 24,4 1,00 
31 a 60 horas 110 81,5 25 18,5 1,08 0,90 1,30 0,389* 
Acima de 60 
horas 

28 75,7 9 
24,3 1,00 0,78 1,28 0,990* 

Agressão 
Física 

Até 30 horas 1 2,2 44 97,8 1,00 
31 a 60 horas 12 8,9 123 91,1 4,00 0,53 29,91 0,135** 
Acima de 60 
horas 

1 2,7 36 
97,3 1,22 0,08 18,79 0,888** 

Agressão 
Verbal 

Até 30 horas 30 66,7 15 33,3 1,00 
31 a 60 horas 103 76,3 32 23,7 1,14 0,91 1,44 0,203* 
Acima de 60 
horas 

27 73,0 10 
27,0 1,09 0,82 1,46 0,537* 

Assédio 
Moral 

Até 30 horas 12 26,7 33 73,3 1,41 0,62 3,21 0,408* 
31 a 60 horas 39 28,9 96 71,1 1,53 0,75 3,13 0,225* 
Acima de 60 
horas 

7 18,9 30 
81,1 1,00 

Assédio 
Sexual 

Até 30 horas 1 2,2 44 97,8 1,00 
31 a 60 horas 10 7,4 125 92,6 3,33 0,44 25,32 0,209** 
Acima de 60 
horas 

3 8,1 34 
91,9 3,65 0,40 33,63 0,218** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 
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Através do Teste de Wilcoxon Mann-Whitney, encontrou-se associação entre a 

avaliação do local de trabalho como mais inseguro e sofrer violência ocupacional 

(p=0,000), assim como sofrer agressão verbal (p=0,004) (TABELA 26). 

 
Tabela 26 –  Associação entre sentimento de segurança no ambiente de trabalho e sofrer 
violência no local de trabalho em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes 
nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217). 

Teste de Wilcoxon Mann-Whitney 

Desfechos 
Escala tipo Likert de 0 a 10 sobre o sentimento de 

segurança no ambiente de trabalho 

  Z P valor* 

Violência no trabalho -3,653 0,0003 

Agressão Física -1,233 0,2176 

Agressão Verbal -2,848 0,0044 

Assédio Moral -1,540 0,1236 

Assédio Sexual -1,610 0,1073 

Fonte: Elaborado pela autora. 

*Nível de significância = 5% 

 

A prevalência de violência ocupacional entre os profissionais que apontaram os 

pacientes violentos como fator de risco foi de 79,8% (146); entre os que mencionaram 

acompanhantes violentos, 80,3% (163); dentre os que citaram médicos violentos, 88,1% 

(37); nos que se referiram a equipe de enfermagem violenta, 84,4% (27); naqueles que 

relataram chefia violenta, 95,5% (21) e entre os que mencionaram erro ou falha no 

atendimento ao paciente, 83,5% (66) (TABELA 27). 

No que diz respeito à agressão física, entre os profissionais que apontaram os 

pacientes violentos como fator de risco, a prevalência desse tipo de violência foi de 7,1% 

(13); entre os que mencionaram acompanhantes violentos, 14,3% (2); dentre os que 

citaram médicos violentos, 9,5% (4); nos que apontaram equipe de enfermagem violenta, 

12,5% (4); naqueles que relataram chefia violenta, 18,2% (4) e entre os que mencionaram 

erro ou falha no atendimento ao paciente, 6,5% (9) (TABELA 27). 

Tratando-se da agressão verbal, entre os profissionais que apontaram os 

pacientes violentos como fator de risco, a prevalência desse tipo de violência foi de 74,9% 

(137); entre os que mencionaram acompanhantes violentos, 75,4% (153); dentre os que 
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citaram médicos violentos, 81% (34); nos que apontaram equipe de enfermagem violenta, 

78,1% (25); naqueles que relataram chefia violenta, 86,4% (19) e entre os que 

mencionaram erro ou falha no atendimento ao paciente, 78,5% (62). Em relação ao assédio 

moral, entre os profissionais que apontaram os pacientes violentos como fator de risco, a 

prevalência desse tipo de violência foi de 27,9% (51); entre os que mencionaram 

acompanhantes violentos, 27,1% (55); dentre os que citaram médicos violentos, 47,6% 

(20); nos que apontaram equipe de enfermagem violenta, 37,5% (12); naqueles que 

relataram chefia violenta, 36,4% (8) e entre os que mencionaram erro ou falha no 

atendimento ao paciente, 34,2% (27) (TABELA 27). 

No que tange ao assédio sexual, entre os profissionais que apontaram os 

pacientes violentos como fator de risco, a prevalência desse tipo de violência foi de 6,6% 

(12); entre os que mencionaram acompanhantes violentos, 6,9% (14); dentre os que 

citaram médicos violentos, 19% (8); nos que referiram equipe de enfermagem violenta, 

12,5% (4); naqueles que relataram chefia violenta, 18,2% (4) e entre os que mencionaram 

erro ou falha no atendimento ao paciente, 10,1% (8) (TABELA 27).  

Dentre os profissionais que relataram escassez de trabalhadores na equipe 

como fator de risco, 83,1% (59) sofreram violência no trabalho. Nos que mencionaram a 

falta de seguranças ou policiais, a prevalência de violência foi de 82,2% (129). Dos que 

citaram as longas filas de espera, 80,4% para o atendimento (131) sofreram violência. Para 

os que citaram a falta de treinamento para lidar com situações de violência, a prevalência 

foi de 80,1% (117). Dentre os que referiram a estrutura física inadequada como fator de 

risco, 79,2% (137) sofreram violência no local de trabalho (TABELA 27). 

 No que diz respeito à agressão física, dentre os profissionais que relataram 

escassez de trabalhadores na equipe como fator de risco, 8,5% (6) sofreram violência no 

trabalho. Nos que mencionaram a falta de seguranças ou policiais, a prevalência de 

violência foi de 8,3% (5). Dos que citaram as longas filas de espera para o atendimento, 

9,3% (5) sofreram violência. Para os que citaram a falta de treinamento para lidar com 

situações de violência, a prevalência foi de 7% (5). Dentre os que referiram a estrutura 

física inadequada como fator de risco, 6,8% (3) sofreram violência no local de trabalho 

(TABELA 27).  

No que se refere à agressão verbal, dentre os profissionais que relataram 

escassez de trabalhadores na equipe como fator de risco, 74,6% (53) sofreram violência no 

trabalho. Nos que mencionaram a falta de seguranças ou policiais, a prevalência de 

violência foi de 77,7% (122). Dos que citaram as longas filas de espera para o atendimento, 
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76,1% (124) sofreram violência. Para os que citaram a falta de treinamento para lidar com 

situações de violência, a prevalência foi de 76% (111). Dentre os que apontaram a estrutura 

física inadequada como fator de risco, 74% (128) sofreram violência no local de trabalho 

(TABELA 27). 

 Com relação ao assédio moral, dentre os profissionais que relataram escassez 

de trabalhadores na equipe como fator de risco, 28,2% (42) sofreram violência no trabalho. 

Nos que mencionaram a falta de seguranças ou policiais, a prevalência de violência foi de 

29,9% (47). Dos que citaram as longas filas de espera para o atendimento, 27,6% (45) 

sofreram violência. Para os que citaram a falta de treinamento para lidar com situações de 

violência, a prevalência foi de 27,4% (40). Dentre os que referiram a estrutura física 

inadequada como fator de risco, 27,7% (48) sofreram violência no local de trabalho 

(TABELA 27). 

No que concerne ao assédio sexual, dentre os profissionais que relataram 

escassez de trabalhadores na equipe como fator de risco, 6,8% (10) sofreram violência no 

trabalho. Nos que mencionaram a falta de seguranças ou policiais, a prevalência de 

violência foi de 7,6% (12). Dos que citaram as longas filas de espera para o atendimento, 

6,7% (11) sofreram violência. Para os que citaram a falta de treinamento para lidar com 

situações de violência, a prevalência foi de 8,9% (13). Dentre os que apontaram a estrutura 

física inadequada como fator de risco, 7,5% (13) sofreram violência no local de trabalho 

(TABELA 27). 

Foi encontrada associação estatisticamente significante entre relatar a chefia 

violenta como um fator de risco para violência e sofrer violência no local de trabalho; 

relatar a chefia violenta como um fator de risco para violência e o desfecho sofrer agressão 

física no local de trabalho (p=0,018); relatar os acompanhantes violentos como um fator de 

risco para violência e sofrer agressão verbal no local de trabalho (p=0,037); relatar os 

médicos violentos como um fator de risco para violência e sofrer assédio moral no local de 

trabalho (p=0,001); relatar os médicos violentos como um fator de risco para violência e 

sofrer assédio sexual no local de trabalho (p=0,000); falta de seguranças ou policiais e o 

desfecho sofrer agressão verbal no local trabalho (p=0,031) e falta de treinamento para 

lidar com situações de violência e sofrer assédio sexual no trabalho (p=0,035) (TABELA 

27). 
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Tabela 27 – Associação entre o fatores de risco relatados pelos profissionais e sofrer 
violência no local de trabalho em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes 
nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217). 

Desfechos/ 
Pacientes 
Violentos 

 
RP 

IC 95% 
P – valor Sim Não     

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 146 79,8 37 20,2 1,04 0,85 1,27  0,662*  
Não 26 76,5 8 23,5 1,00 

Agressão 
Física 

Sim 13 7,1 170 92,9 2,42 0,33 17,86 0,364** 
Não 1 2,9 33 97,1 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 137 74,9 46 25,1 1,11 0,86 1,42 0,38* 
Não 23 67,6 11 32,4 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 51 27,9 132 72,1 1,35 0,67 2,73 0,378* 
Não 7 20,6 27 79,4 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 12 6,6 171 93,4 1,11 0,26 4,76 0,883** 
Não 2 5,9 32 94,1 1,00 

Desfechos/ 
Acompanhantes 

Violentos 

 
 
 
 

RP 

 
         IC 95% 

 
 
 

P – valor 
Sim           Não     

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 163 80,3 40 19,7 1,25 0,84 1,86  0,153**  
Não 9 64,3 5 35,7 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 12 5,9 191 94,1 1,00 
Não 2 14,3 12 85,7 2,42 0,60 9,76 0,217** 

Agressão 
Verbal 

Sim 153 75,4 50 24,6 1,51 0,89 2,56 0,037* 
Não 7 50,0 7 50,0 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 55 27,1 148 72,9 1,26 0,45 3,53 0,643** 
Não 3 21,4 11 78,6 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 14 6,9 189 93,1 1,00 1,00 1,00 0,31** 
Não 0 0,0 14 100,0 1,00 

Desfechos/ 
Médicos 
Violentos 

 
RP 

IC 95% 
P – valor Sim Não     

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 37 88,1 5 11,9 1,14 1,00 1,31  0,116**  
Não 135 77,1 40 22,9 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 4 9,5 38 90,5 1,67 0,55 5,06 0,367** 
Não 10 5,7 165 94,3 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 34 81,0 8 19,0 1,12 0,95 1,34 0,236* 
Não 126 72,0 49 28,0 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 20 47,6 22 52,4 2,19 1,44 3,35 0,001* 
Não 38 21,7 137 78,3 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 8 19,0 34 81,0 5,56 2,04 15,15 0,001* 
Não 6 3,4 169 96,6 1,00 
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Desfechos/ 
Equipe 

Enfermagem 
Violenta 

 
RP 

IC 95% 

P – valor Sim Não     

N % N % LI LS 

Violência 
no 

trabalho 

Sim 27 84,4 5 15,6 1,08 0,91 1,27  0,44**  
Não 145 78,4 40 21,6 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 4 12,5 28 87,5 2,31 0,77 6,93 0,131** 
Não 10 5,4 175 94,6 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 25 78,1 7 21,9 1,07 0,87 1,31 0,541* 
Não 135 73,0 50 27,0 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 12 37,5 20 62,5 1,51 0,90 2,52 0,136* 
Não 46 24,9 139 75,1 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 4 12,5 28 87,5 2,31 0,77 6,93 0,131** 
Não 10 5,4 175 94,6 1,00 

Desfechos/ 
Chefia violenta 

 
RP 

IC 95% 
P – valor 

Sim Sim Não     
N % N % LI LS 

Violência 
Sim 21 95,5 1 4,5 1,23 1,09 1,39  0,048**  
Não 151 77,4 44 22,6 1,00   

 
 
Agressão 

Física 

 
 
Sim 

 
 
4 

 
 

12,5 

 
 

28 

 
 

87,5 

 
 

3,55 

 
 

1,21 

 
 

10,36 

 
 

0,018** 
Não 10 5,4 175 94,6 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 19 86,4 3 13,6 1,19 0,99 1,44 0,156** 
Não 141 72,3 54 27,7 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 8 36,4 14 63,6 1,42 0,78 2,59 0,281* 
Não 50 25,6 145 74,4 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 4 18,2 18 81,8 3,55 1,21 10,36 0,018** 
Não 10 5,1 185 94,9 1,00 

Desfechos/ 
Estrutura Física 

Inadequada 

 
RP 

IC 95% 
P – valor Sim Não     

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 137 79,2 36 20,8 1,00 0,84 1,18  0,959*  
Não 35 79,5 9 20,5 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 11 6,4 162 93,6 1,00 
Não 3 6,8 41 93,2 1,07 0,31 3,68 0,912** 

Agressão 
Verbal 

Sim 128 74,0 45 26,0 1,02 0,83 1,24 0,865* 
Não 32 72,7 12 27,3 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 48 27,7 125 72,3 1,22 0,67 2,21 0,502* 
Não 10 22,7 34 77,3 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 13 7,5 160 92,5 3,31 0,44 24,60 0,206** 
Não 1 2,3 43 97,7 1,00 
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Desfechos/ Falta 
de Seguranças / 

Policiais 

RP IC 95% P - valor 
 

         Sim 
 

Não 
    

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 129 82,2 28 17,8 1,15 0,96 1,37  0,088*  
Não 43 71,7 17 28,3 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 9 5,7 148 94,3 1,00 
Não 5 8,3 55 91,7 1,45 0,51 4,16 0,485** 

Agressão 
Verbal 

Sim 122 77,7 35 22,3 1,23 0,99 1,51 0,031* 
Não 38 63,3 22 36,7 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 47 29,9 110 70,1 1,63 0,91 2,93 0,084* 
Não 11 18,3 49 81,7 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 12 7,6 145 92,4 2,29 0,53 9,94 0,248** 
Não 2 3,3 58 96,7 1,00 

Desfechos/ Falta 
de treinamento 
para lidar com 

situação de 
violência 

 
RP 

IC 95% 
P – valor 

 Sim Não     

N % N % LI LS 

 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 117 80,1 29 19,9 1,03 0,89 1,20  0,649*  
Não 

55 77,5 16 22,5 
1,00   

Agressão 
Física 

Sim 9 6,2 137 93,8 1,00 
Não 5 7,0 66 93,0 1,14 0,40 3,28 0,805** 

Agressão 
Verbal 

Sim 111 76,0 35 24,0 1,10 0,92 1,32 0,271* 
Não 49 69,0 22 31,0 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 40 27,4 106 72,6 1,08 0,67 1,74 0,749* 
Não 18 25,4 53 74,6 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 13 8,9 133 91,1 6,32 0,84 47,38 0,035** 
Não 1 1,4 70 98,6 1,00 

Desfechos/longas 
filas de espera 

 
RP 

IC 95% 
P – valor Sim Não     

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 131 80,4 32 19,6 1,06 0,89 1,25  0,485*  
Não 41 75,9 13 24,1 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 9 5,5 154 94,5 1,00 
Não 5 9,3 49 90,7 1,68 0,59 4,79 0,333** 

Agressão 
Verbal 

Sim 124 76,1 39 23,9 1,14 0,93 1,40 0,173* 
Não 36 66,7 18 33,3 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 45 27,6 118 72,4 1,15 0,67 1,96 0,611* 
Não 13 24,1 41 75,9 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 11 6,7 152 93,3 1,21 0,35 4,19 0,757** 
Não 3 5,6 51 94,4 1,00 
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Desfechos/ Erro 
ou falha no 

atendimento ao 
paciente 

 
RP 

IC 95% 
P – valor Sim Não     

N % N % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 66 83,5 13 16,5 1,09 0,95 1,24  0,239*  
Não 106 76,8 32 23,2 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 5 6,3 74 93,7 1,00 
Não 9 6,5 129 93,5 1,03 0,36 2,97 0,956** 

Agressão 
Verbal 

Sim 62 78,5 17 21,5 1,11 0,94 1,29 0,229* 
Não 98 71,0 40 29,0 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 27 34,2 52 65,8 1,52 0,98 2,35 0,061* 
Não 31 22,5 107 77,5 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 8 10,1 71 89,9 2,33 0,84 6,47 0,095* 
Não 6 4,3 132 95,7 1,00 

Desfechos/ 
Equipe com 
escassez de 

trabalhadores 

 
RP 

IC 95% 
P – valor 

 
Sim Não     

N % N % LI LS 

Violência 
no 

trabalho 

Sim 113 77,4 33 22,6 1,00   
Não 59 83,1 12 16,9 1,07 0,94 1,23  0,331*  

Agressão 
Física 

Sim 6 8,5 65 91,5 1,54 0,56 4,28 0,403** 
Não 8 5,5 138 94,5 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 53 74,6 18 25,4 1,02 0,86 1,20 0,831* 
Não 107 73,3 39 26,7 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 16 22,5 55 77,5 1,00 
Não 42 28,8 104 71,2 1,28 0,77 2,11 0,33* 

Assédio 
Sexual 

Sim 4 5,6 67 94,4 1,00 
Não 10 6,8 136 93,2 1,22 0,39 3,74 0,732** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 

 

A prevalência de violência no trabalho foi alta tanto entre os profissionais que 

participaram, 82,9% (29), como entre os que nunca haviam participado de treinamento 

sobre como agir em situação de violência, 78,6% (143). Esse dado nos revela que além de 

essa capacitação atingir poucos profissionais, não se está preparando os trabalhadores de 

forma eficiente para a prevenção e o enfrentamento do problema (TABELA 28). 

 No que se refere à agressão física, a prevalência foi de 8,6% (3) entre os que 

participaram e 6% (11) entre os que nunca haviam participado de treinamento sobre como 

agir em situação de violência. Em relação à agressão verbal, a prevalência foi também alta 

entre os profissionais que participaram, sendo de 74,3% (26), assim como entre os que 
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nunca haviam participado de treinamento sobre como agir em situação de violência, com 

73,6% (134). No que diz respeito ao assédio moral, a prevalência foi de 31,4% (11) entre 

os que participaram e 25,8% entre os que nunca haviam participado de treinamento sobre 

como agir em situação de violência. Sobre o assédio sexual, a prevalência foi de 7,1% (13) 

entre os que participaram e 2,9% (1) entre os que nunca haviam participado de treinamento 

sobre como agir em situação de violência. Não houve diferença estatística entre as 

prevalências de violência nos dois grupos (TABELA 28). 

 
Tabela 28 – Associação entre participar de treinamento sobre como agir em situação de 
violência e sofrer violência no local de trabalho em uma amostra de trabalhadores de 
enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em 
Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/ 
Treinamento 

sobre violência 

 
RP 

IC 95% 
P – 

valor Sim Não     

N     % N 
             
% LI LS 

Violência 
no 

trabalho 

Sim 29 82,9 6 17,1 1,05 0,89 1,25  0,567*  
Não 143 78,6 39 21,4 1,00 

Agressão 
Física 

Sim 3 8,6 32 91,4 1,42 0,42 4,82 0,577** 
Não 11 6,0 171 94,0 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 26 74,3 9 25,7 1,08 0,91 1,28 0,387* 
Não 134 73,6 48 26,4 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 11 31,4 24 68,6 1,22 0,70 2,10 0,493* 
Não 47 25,8 135 74,2 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 13 7,1 169 92,9 1,00 
Não 1 2,9 34 97,1 2,50 0,34 18,50 0,345** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 

 

Dentre os profissionais que relataram a existência de procedimento para relato 

de violência no serviço, 83,1% (49) sofreram violência e dos que desconheciam a 

existência de tal procedimento, 77,8% (123) sofreu violência no local de trabalho. A 

prevalência de violência ocupacional foi alta tanto entre os profissionais que relataram 

conhecer o procedimento padronizado da instituição para o relato de violência, como entre 

os que não conheciam. Dessa forma, não houve diferença estatística significante em 

relação ao desfecho violência ocupacional e essa variável (TABELA 29). 
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Tabela 29 – Associação entre existência de procedimento para relato da violência e sofrer 
violência no local de trabalho em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes 
nas emergências dos hospitais de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 
(n=217). 

Desfechos/ 
procedimento para 
relato de violência 

 
RP 

IC 95% 
P – valor 

Sim Não     
N       % N     % LI LS 

Violência 
no trabalho 

Sim 49 83,1 10 16,9 1,07 0,93 1,23 0,400* 
Não 123 77,8 35 22,2 1,00 

Agressão 
Física 

Sim 3 5,1 56 94,9 1,00 
Não 11 7,0 147 93,0 1,37 0,40 4,74 0,616** 

Agressão  
Verbal 

Sim 46 78,0 13 22,0 1,08 0,91 1,28 0,387* 
Não 114 72,2 44 27,8 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 12 20,3 47 79,7 1,00 
Não 46 29,1 112 70,9 1,43 0,82 2,51 0,194* 

Assédio 
Sexual 

Sim 3 5,1 56 94,9 1,00 
Não 11 7,0 147 93,0 1,37 0,40 4,74 0,616** 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5% 

 
A prevalência de violência ocupacional entre os profissionais que já haviam 

presenciado violência no local de trabalho contra um colega foi de 84,3% (161), enquanto 

entre os que não tiveram essa experiência, a prevalência foi de 42,4% (11) (TABELA 30). 

Sobre a agressão física, a prevalência entre os profissionais que já haviam 

presenciado violência no local de trabalho foi de 6,8% (13), enquanto entre os que não 

tiveram essa experiência, a prevalência foi de 3,8% (1). Em relação à agressão verbal, a 

prevalência entre os profissionais que já haviam presenciado violência no local de trabalho 

foi de 79,6% (152), enquanto entre os que não tiveram essa experiência, a prevalência foi 

de 30,8% (8). No que diz respeito ao assédio moral, a prevalência entre os profissionais 

que já haviam presenciado violência no local de trabalho foi de 28,8% (55); já entre os que 

não tiveram essa experiência, a prevalência foi de 11,5% (3). No que se refere ao assédio 

sexual, a prevalência entre os profissionais que já haviam presenciado violência no local de 

trabalho foi de 6,8% (13) e entre os que não tiveram essa experiência, a prevalência foi de 

3,8% (1) (TABELA 30). 

Foi encontrada diferença estatística entre essas prevalências, associando a 

variável presenciar o ato violento ao desfecho sofrer violência no local de trabalho 

(p=0,000) e sofrer agressão verbal (p=0,000) (TABELA 30). 
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Tabela 30 – Associação entre presenciar violência e sofrer violência no local de trabalho 
em uma amostra de trabalhadores de enfermagem atuantes nas emergências dos hospitais 
de referência para causas externas em Fortaleza-CE, 2015 (n=217). 

Desfechos/presenciar 
violência 

 
RP 

IC 95% 

P – valor Sim Não     

N     % N       % LI LS 
Violência 

no 
trabalho 

Sim 161 84,3 30 15,7 1,99 1,27 3,13  0,000*  
Não 11 42,3 15 57,7 1,00   

Agressão 
Física 

Sim 13 6,8 178 93,2 1,77 0,24 12,98 0,564** 
Não 1 3,8 25 96,2 1,00 

Agressão 
Verbal 

Sim 152 79,6 39 20,4 2,59 1,45 4,62 0,000* 
Não 8 30,8 18 69,2 1,00 

Assédio 
Moral 

Sim 55 28,8 136 71,2 2,50 0,84 7,40 0,062** 
Não 3 11,5 23 88,5 1,00 

Assédio 
Sexual 

Sim 13 6,8 178 93,2 1,77 0,24 12,98 0,564** 
Não 1 3,8 25 96,2 1,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

* Teste Qui Quadrado α = 5% 
** Teste Exato de Fisher α = 5 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em relação ao perfil sociodemográfico e profissional dos particiantes, é 

importante salientar que os resultados foram semelhantes na amostra total e na subamostra 

que sofreu violência no local de trabalho. Diante desse achado, infere-se que a violência no 

trabalho entre os profissionais de enfermagem não está necessariamente ligada a um perfil 

das vítimas, mas principalmente à organização e operacionalização do processo de trabalho 

da enfermagem e condições de trabalho. 

Indo ao encontro dos nossos achados, em estudo realizado em um serviço de 

urgência em Natal (RN), os enfermeiros tiveram média de idade de 42,85 anos (DP=8,36), 

aproximando-se da média de idade dos técnicos e auxiliares de enfermagem, de 41,85 

(DP=9,47). A maioria dos enfermeiros tinha de 45 a 50 anos (30,77%), seguidos pelos que 

tinham de 41 a 45 anos (19,23%). Inversamente, entre os técnicos e auxiliares de 

enfermagem, predominou a faixa etária de 41 a 45 anos (28,42%), seguida dos que tinham 

de 45 a 50 anos (17,90%) (MORAES FILHO, 2009). 

Em estudo realizado em um serviço de urgência em Londrina (PR), a média de 

idade foi discretamente inferior à encontrada em nosso estudo, sendo a dos enfermeiros 

35,6 anos (DP=6,5) e a dos técnicos e auxiliares de enfermagem, respectivamente, 34,6 

anos (DP=7,1) e 34,7 anos (DP=7,8) (CEZAR, 2005).   

Corroborando com o presente estudo, em investigação realizada com 

profissionais de enfermagem de um serviço de pronto atendimento em Duque de Caxias 

(RS), a faixa etária predominante foi de 30 a 34 anos (26,7%) e 40 a 44 anos (26,7%) 

(VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). Semelhantes resultados foram obtidos com 

enfermeiros da emergência de um hospital de Recife, onde a média de idade foi 47 anos, 

predominando a faixa etária de 46 a 50 anos (26,1%), seguida daqueles que tinham de 41 a 

45 anos (21,7%) (FURTADO, 2009). 

Em contrapartida, em uma pesquisa realizada com profissionais de 

enfermagem atuantes em hospitais públicos do Rio de Janeiro, predominou a faixa etária 

acima de 46 anos (40%) e de 18 a 35 anos (38,2%) (VASCONCELLOS et al., 2012). 

Achados similares foram encontrados para enfermeiros de hospitais chineses, onde a 

maioria tinha de 26 a 53 anos (41%) (JIAO et al., 2015).  

Em pesquisa realizada pelo CONFEN e FIOCRUZ com todos os profissionais 

de enfermagem do Brasil, a faixa etária predominante foi de 31 a 40 anos (36,4%), 

corroborando com nossos resultados (MACHADO  et AL, 2016). 
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Em geral, apesar das variações de faixas etárias utilizadas nos diferentes 

estudos, a maioria dos profissionais de enfermagem atuantes nos setores de urgência possui 

de 20 a 50 anos, correspondendo à faixa etária em que a população está em fase produtiva 

no trabalho.  

Várias pesquisas evidenciam o predomínio do sexo feminino na equipe de 

Enfermagem, em que historicamente se tem maior força de trabalho feminina. Em um 

hospital de urgência em Natal (RN), o sexo feminino foi mais prevalente entre enfermeiros 

(76,92%) e técnicos/auxiliares de enfermagem (76,84%) (MORAES FLHO, 2009).  

Em alguns estudos, foi encontrada uma proporção ainda maior de mulheres em 

relação aos homens, a exemplo da investigação realizada em um serviço de pronto 

atendimento em Duque de Caxias (RJ), no qual 90% dos profissionais eram do sexo 

feminino (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012); assim como em pesquisa realizada 

em hospitais públicos do Rio de Janeiro, que revelaram 86,6% dos profissionais 

pertencentes ao sexo feminino (VASCONCELLOS et al., 2012). Dentre enfermeiros da 

emergência de um hospital de Recife, 91,3% eram mulheres (FURTADO, 2009). 

Indo ao encontro da presente investigação, ao analisar estudos realizados com 

várias categorias profissionais, verificamos que a proporção entre os sexos esteve 

equilibrada ou com leves variações, como em um serviço de urgência em Londrina (PR), 

onde 44,7% eram do sexo feminino (CEZAR, 2005); em um hospital de urgência em Natal 

(RN), no qual 50,61% eram mulheres (MORAES FILHO, 2009) e em um serviço de 

pronto-socorro em Porto Alegre (RS), onde  58,4% pertenciam ao sexo feminino (DAL 

PAI, 2011).  

Acredita-se que no presente estudo obteve-se um maior número de sujeitos do 

sexo feminino devido à amostra ter sido composta por profissionais de enfermagem, 

categoria na qual se tem conhecidamente maior quantidade de mulheres do que de homens 

exercendo a profissão em todo o país (VASCONCELLOS, ABREU e MAIA, 2012; 

MACHADO  et AL, 2016).  

Em pesquisa realizada pelo CONFEN e FIOCRUZ com todos os profissionais 

de enfermagem do Brasil, encontrou-se que as mulheres constituem 85,1% da força de 

trabalho da enfermagem. Desde a década de 1920 até os anos 1970, a profissão era 

destinada somente às mulheres, o que historicamente afastou os homens da enfermagem. 

Contudo, nos últimos anos, observa-se um aumento da participação dos homens na 

profissão, apesar de ainda haver hegemonia feminina (MACHADO  et AL, 2016). 
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No que diz respeito à raça, nossos resultados corroboram em parte com estudo 

realizado com profissionais de enfermagem atuantes em hospitais públicos do Rio de 

Janeiro, onde 39,7% eram mestiços e 37,3% eram brancos (VASCONCELLOS et al., 

2012). Diferindo desses resultados, em estudo quantiqualitativo realizado em um serviço 

de pronto-socorro em Porto Alegre (RS), 77,7% dos profissionais eram brancos. 

Em pesquisa realizada pelo CONFEN e FIOCRUZ com todos os profissionais 

de enfermagem do Brasil, 42,3% dos participantes eram brancos, seguidos pelos pardos 

(41,5%) e pretos (11,5%) (MACHADO  et AL, 2016). 

Favorecendo nossos resultados, em investigação realizada em um serviço de 

pronto atendimento em Duque de Caxias (RJ), 40% dos profissionais de enfermagem eram 

solteiros e 36,7% eram casados (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). 

Diferindo desses dados, em pesquisa realizada com enfermeiros de hospitais 

chineses, 57,8% eram casados (JIAO et al., 2015). De forma semelhante, em um serviço de 

urgência em Natal (RN), predominaram os profissionais casados, perfazendo 53,85% dos 

enfermeiros e 41,6% dos auxiliares/técnicos de enfermagem (MORAIS FILHO, 2009). 

Colaborando com nossos achados, onde a maioria dos participantes não tinham 

turno de trabalho fixo, em estudo realizado num serviço de urgência em Natal (RN), tal 

característica foi encontrada em 42,31% dos enfermeiros e 52,63% dos auxiliares/técnicos 

de Enfermagem. Em compensação, 30,77% dos enfermeiros trabalhavam somente durante 

o dia e 26,92% somente à noite. Dentre os auxiliares/técnicos de enfermagem, 29,4% 

trabalhavam somente durante o dia e 17,95% somente à noite (MORAIS FILHO, 2009). 

Ressaltamos que, em geral, os profissionais da equipe de enfermagem 

trabalham em um plantão corrido de 24 horas ou mais, justificando o fato de a maior parte 

deles não ter um turno fixo de trabalho. Além disso, muitas instituições adotam escalas 

onde os trabalhadores são requisitados em turnos diferentes (MORAIS FILHO, 2009). 

Em contrapartida, em estudo realizado em um serviço de pronto-socorro em 

Porto Alegre (RS), apenas 15% dos profissionais não tinham turno fixo de trabalho; 55% 

trabalhavam somente durante o dia e 30% somente à noite (DAL PAI, 2011). 

Em estudo realizado num hospital de urgência em Natal (RN), a média de anos 

de experiência da equipe, 19,2 (DP=9,05) anos, foi discretamente superior ao encontrado 

na presente investigação. Em estudo quantiqualitativo realizado em um serviço de pronto-

socorro em Porto Alegre (RS), a média de anos de experiência foi ainda mais alta, sendo de 

24,6 (DP=7,8) anos (DAL PAI, 2011). 
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Em estudo realizado com profissionais de enfermagem de um serviço de pronto 

atendimento em Duque de Caxias (RS), em que 40% dos profissionais possuía entre 6 e 10 

anos de experiência (VASCONCELLOS; ABREU;  MAIA, 2012). Atestando nossos 

achados, na equipe de enfermagem em hospitais do Rio de Janeiro, a maioria dos 

enfermeiros tinha até 10 anos de experiência (42,3%), seguido pelos que tinham de 21 a 30 

anos (33,8%) (VASCONCELLOS; ABREU;  MAIA, 2012).  

Em um serviço de urgência em Natal (RN), dentre os enfermeiros, 42,31% 

tinham entre 21 e 25 anos; 19,23% tinham entre 16 e 20 anos de experiência. Em relação 

aos auxiliares/técnicos de enfermagem, 30,52% tinham de 11 a 15 anos e 20% tinham de 

16 a 20 anos de experiência (MORAES FILHO, 2009). 

Em pesquisa realizada pelo COFEN e FIOCRUZ com todos os profissionais de 

enfermagem do Brasil, verificou-se que 30% tinham até cinco anos de experiência na 

profissão e 23,2% tinham de seis a dez anos (MACHADO et AL, 2016). 

Analisando a carga horária de trabalho de enfermeiros hospitalares no Rio de 

Janeiro, Vasconcellos et al. (2012) encontraram resultados semelhantes aos nossos: 64,9% 

dos profissionais trabalhavam de 31 a 60 horas semanais e 19,2% trabalhavam mais de 60 

horas.  Em pesquisa realizada em pelo COFEN e FIOCRUZ com todos os profissionais de 

enfermagem do Brasil, a maioria dos profissionais também tinham carga horária de 

trabalho de 31 a 60 horas semanais (59,4%) (MACHADO et al, 2016). Tais resultados se 

chocam com a luta de longa data da categoria pela fixação da carga horária de trabalho 

semanal de 30 horas, que já dura quinze anos.  

Corroborando com nossos achados, em investigação realizada em um serviço 

de urgência em Londrina (PR), 78,79% eram auxiliares/técnicos de enfermagem (Cezar, 

2005). De forma semelhante, em um serviço de pronto atendimento em Duque de Caxias 

(Rio de Janeiro), 66,7% eram auxiliares/técnicos de enfermagem (VASCONCELLOS, 

ABREU e MAIA, 2012). Em pesquisa realizada em um serviço de urgência em Natal 

(RN), 78,53% eram auxiliares/técnicos de enfermagem (MORAIS FILHO, 2009).  Em 

estudo realizado em hospitais do Rio de Janeiro, 72,4% eram auxiliares/técnicos de 

enfermagem (VASCONCELLOS, ABREU e MAIA, 2012). Em um serviço de pronto-

socorro em Porto Alegre (RS), 81,88% eram auxiliares/técnicos de enfermagem (DAL 

PAI, 2011). Em estudo realizado pelo COFEN e FIOCRUZ com todos os profissionais de 

Enfermagem do Brasil, encontrou-se que 77% técnicos de enfermagem (MACHADO et 

AL, 2016) 
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Em geral, as equipes de enfermagem são compostas por um número superior 

de auxiliares/técnicos de enfermagem em relação aos enfermeiros. Tal distribuição 

acontece pelo fato de que os auxiliares/técnicos de enfermagem são responsáveis por 

cuidados assistenciais mais diretos e constantes ao paciente, enquanto os enfermeiros 

assumem, além da assistência, uma função de organização, supervisão e gerência do 

serviço. Portanto, é pertinente que os estudos científicos que envolvam a categoria sigam 

essa proporção em suas amostras. Entretanto tem-se observado tendência à expansão do 

número de enfermeiros no Brasil (MACHADO  et AL, 2016). 

A maioria dos profissionais já havia presenciado violência no local de trabalho 

contra um colega, demonstrando o quanto a violência se faz presente nos espaços de saúde. 

Em um pronto-socorro em Porto Alegre (RS), 41,2% da amostra presenciou violência 

física no local de trabalho (DAL PAI, 2011). Foi encontrada diferença estatística entre 

presenciar o ato violento e ser vítima do mesmo (p=0,000), assim como sofrer agressão 

verbal no trabalho (p=0,000), sugerindo a prática comum do comportamento violento 

nesses ambientes laborais e reforçando a deficiência da gestão no trabalho em administrar 

e controlar os conflitos recorrentes entre os profissionais e o público e os profissionais 

entre si (CARVALO; FONTES, 2012). 

Uma sociedade acometida pela pluralidade da violência se torna ansiosa e 

agressiva e acaba chocando-se com profissionais de saúde que também vivem no seu 

limite, na carência de recursos e capacitação. Assim, o serviço dessa unidade é um 

microcosmo do panorama nacional da maioria das relações entre comunidade e serviços de 

saúde (OLIVEIRA; ALMEIDA; MORITA, 2011). 

O estudo da violência contra os profissionais de saúde é um fato preocupante e 

cada vez mais presente nos diversos cenários da prática assistencial, constituindo uma 

proposta de estudo desafiadora. O crescimento expressivo da violência urbana é 

acompanhado pelo aumento do risco de violência no trabalho contra os profissionais de 

saúde, uma vez que os serviços hospitalares absorvem a maior parte dos problemas de 

saúde consequentes da violência. Apesar de não poder ser considerado um aspecto normal 

da prática laboral diária, durante muitos anos, pouca atenção foi dada às agressões 

perpetradas por pacientes e familiares aos trabalhadores da saúde. (ANCALLI-

CALIZAYA; COHAILA; MAQUERA-AFARAY, 2012).  

A violência ocupacional está constantemente presente no cotidiano dos 

serviços públicos de emergência. Trata-se de um fenômeno de natureza complexa, de 
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múltiplas expressões e grande impacto negativo sobre a saúde dos profissionais e todo o 

processo de trabalho (DAL PAI, 2011). 

Corroborando com nossos achados, em um serviço de urgência em Natal (RN), 

76,92% dos enfermeiros e 78,95% dos auxiliares/técnicos de enfermagem haviam sofrido 

violência no local de trabalho (MORAIS FILHO, 2009). 

Em um pronto-socorro em Duque de Caxias (RJ), 77% dos trabalhadores da 

enfermagem sofreram violência no local de trabalho (VASCONCELLOS; ABREU; 

MAIA, 2012). 

Em estudo realizado com profissionais de um pronto-socorro em Porto Alegre 

(RS), a prevalência de violência ocupacional foi de 63,2% (DAL PAI, 2011). 

 Em um serviço de urgência em Londrina (PR), 100% dos enfermeiros, 88,9% 

dos técnicos de enfermagem e 88,2% dos auxiliares de enfermagem sofreram violência no 

local de trabalho (CEZAR, 2005). 

No serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, a prevalência de 

violência ocupacional foi de 58,2% (ABUYÉ et al., 2013). 

Em estudo de base nacional realizado pelo COFEN e FIOCRUZ, 33,6% dos 

enfermeiros e 27,3% dos técnicos de enfermagem sofreram violência no local de trabalho 

(MACHADO, 2016).  

Acredita-se que a prevalência de violência encontrada na presente investigação 

seja consequência do gradativo aumento da violência na atualidade, representando um 

resultado provocativo no que diz respeito à saúde dos trabalhadores e à qualidade da 

assistência prestada aos usuários dos serviços públicos. 

A violência contra os trabalhadores da saúde se torna um problema 

preocupante cada vez mais presente nos espaços de prática em saúde (SANTOS, 2011). 

Segundo diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização Mundial 

da Saúde (OMS), Conselho Internacional de Enfermagem (CIE) e Internacional de 

Serviços Públicos (ISP), aproximadamente 25% dos casos de violência no trabalho 

ocorrem no setor saúde, afetando mais de 50% dos profissionais desta área 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION et al., 2002). 

Por se tratar de um assunto pouco estudado, ressalta-se a importância da 

realização de pesquisas epidemiológicas que elucidem a realidade do problema em 

diferentes contextos, conforme foi visado na presente investigação. 

A literatura demonstra que a violência ocupacional no setor saúde é um 

problema mundial, afetando muitos trabalhadores, assim como é evidenciado pelos 
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achados da presente investigação, alertando para a necessidade de implementação de 

intervenções voltadas para a resolução dessa questão em nossa realidade.  

A agressão verbal foi definida para os participantes como “qualquer forma de 

maus tratos, falada explicitamente ou subentendida, que deixe você sentir-se pessoalmente 

ou profissionalmente agredido, desvalorizado ou humilhado. Trata-se de comunicação 

através de palavras, tom de modo depreciativo, ar de superioridade, ameaças, ou seja, 

expressões desrespeitosas para com o outro” (MORAIS FILHO, 2009); sendo o tipo de 

violência mais prevalente entre os profissionais. 

Em estudo realizado em pronto-socorro de Porto Alegre (RS), 48% dos casos 

de violência no trabalho foram do tipo agressão verbal (DAL PAI, 2011). Em profissionais 

de enfermagem de hospitais do Rio de Janeiro (RJ), 65% dos trabalhadores sofreram 

agressão verbal (VASCONCELLOS et al., 2012). Em um serviço de urgência em Londrina 

(PR), a agressão verbal esteve presente em 93,3% dos membros da equipe (CEZAR, 2005). 

A prevalência desta forma de violência revelou-se ainda maior em pesquisa realizada em 

um pronto-socorro em Duque de Caxias (RJ), atingindo todos os profissionais de 

enfermagem participantes do estudo (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). No 

serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, 75% dos trabalhadores sofreram 

agressão verbal (ABUYÉ et al., 2013). 

Contribuindo com nossos resultados, em outros estudos nacionais e 

internacionais, a agressão verbal foi a principal sofrida pelos trabalhadores da saúde 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION et al., 2002; ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO GARCIA D’ORTA, 2002; SILVA; AQUINO,  

PINTO, 2014). Em geral, esse tipo de violência se manifesta através de insultos, ameaças e 

difamações, porém tende a ser desvalorizada pela própria equipe, de forma que o episódio 

dificilmente é registrado pela vítima (SANTOS et al., 2011).  

Em relação à agressão verbal, a alta prevalência deste tipo de violência 

demonstra que a comunicação nos serviços de emergência tem se dado de forma agressiva 

e as palavras servem como forma de ataque ao profissional (DAL PAI, 2011). 

Por ser um tipo de violência pouco registrada formalmente, muitas vezes é 

desvalorizada pela equipe. Contudo, pode trazer muito sofrimento e agravos à saúde do 

trabalhador, justamente por ser menos visível e consequentemente negligenciada. Apesar 

de ser menos visível por não ser tão impactante quanto a agressão física, trata-se de um 

evento que pode sim ocasionar grande sofrimento, sentimentos como tristeza e raiva e o 

acarretamento de problemas de saúde como acidentes e doenças, além de preceder outros 
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tipos de violência como assédio moral, agressões físicas e verbais, tendo, dessa forma, 

efeito cumulativo (VASCONCELLOS et al., 2012; VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 

2012).  

O assédio moral, relevado na amostra com prevalência de 26,7%, foi definido 

para os participantes como “comportamento ofensivo, proposital, repetido ao longo do 

tempo, através de ações maliciosas na tentativa de humilhar ou prejudicar uma pessoa ou 

grupos de trabalhadores” (MORAIS FILHO, 2009); sendo a forma de violência com a 

segunda maior prevalência entre os profissionais. 

 Corroborando com nossos achados, em um serviço de urgência em Londrina 

(PR), o assédio moral teve prevalência de 23% entre os profissionais de enfermagem 

(Cezar, 2005). Em um serviço de urgência em Duque de Caxias (RJ), a prevalência foi 

maior, atingindo 30,4% dos profissionais de enfermagem participantes do estudo 

(VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). Em pesquisa realizada em pronto-socorro de 

Porto Alegre (RS), 24,9% dos casos de violência no trabalho foi representado pelo assédio 

moral (DAL PAI, 2011). 

Para Carvalho, Fontes e Pelloso (2011), a categoria de enfermagem é uma das 

mais vulneráveis ao assédio moral. Segundo os autores, algumas características da 

estrutura de organização rígida do ambiente hospitalar, como supervalorização da 

hierarquia, favorecem essa forma de violência contra os profissionais de enfermagem. 

Além disso, trata-se de uma categoria que está sujeita a múltiplas exigências emocionais, 

cognitivas e físicas, gerando uma sobrecarga de trabalho com efeitos negativos. 

É importante ressaltar que os casos de assédio moral muitas vezes podem ser 

sutis ou até mesmo acobertados, dificultando o seu reconhecimento como agressão por 

parte do trabalhador. Tal fato nos remete à possibilidade de que a prevalência desse tipo de 

violência no local estudado seja ainda maior do que o que foi encontrado na presente 

investigação. Embora nem sempre seja visível, o assédio moral é um tipo de violência 

destrutiva, uma vez que ocorre de forma repetitiva, comprometendo a autoimagem, 

autoestima e a integridade física e emocional da vítima (CEZAR, 2005).  

Com o objetivo de constranger, amedrontar e inferiorizar a vítima, o assédio 

moral provoca desgaste emocional e marginalização do trabalhador sobre o processo 

produtivo e a organização do trabalho. Com a precarização cada vez maior das relações no 

trabalho, gera-se um apagamento ético geral, de forma que a violência passa a ser não 

somente desapercebida como também consentida (DAL PAI, 2011). 
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A violência física foi definida para os participantes da pesquisa como sendo “o 

uso de força física contra outra pessoa ou grupo, que resulta em dano físico, sexual ou 

psicológico; podendo incluir soco, chute, tapa, esfaqueamento, tiro, empurrão, mordida, 

beliscão, dentre outros” (MORAIS FILHO, 2009).  

Em estudo realizado em um pronto-socorro em Porto Alegre (RS), esse tipo de 

violência representou 15,2% dos casos de violência perpetrada contra os profissionais, 

sendo mais que o dobro do encontrado na presente investigação (Dal Pai, 2011). Em um 

serviço de urgência em Londrina (PR), a agressão física foi prevalente em 16,7% dos 

membros da equipe (CEZAR, 2005). De forma semelhante, Em pesquisa de base nacional 

realizada pelo COFEN e FIOCRUZ, 15,6% dos profissionais de enfermagem haviam 

sofrido agressão física (MACHADO et AL, 2016). 

Outros estudos demonstraram prevalência de violência física semelhante ou 

inferior ao encontrado em nossa amostra. Em pesquisa com enfermeiros hospitalares em 

Heilong Province, na China, 7,8% dos profissionais sofreram agressão física (JIAO et al., 

2015). Em profissionais de enfermagem de hospitais do Rio de Janeiro (RJ), 3% dos 

trabalhadores sofreram agressão física (Vasconcellos et AL, 2012). Em um pronto 

atendimento em Duque de Caxias (RJ), 4,3% dos profissionais de enfermagem foram 

vítimas de agressão física no local de trabalho (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 

2012).  

A literatura mostra que o contato físico intenso e frequente com o paciente, que 

é inerente ao processo de trabalho da equipe de enfermagem, expõe o trabalhador a maior 

chance de violência física (DAL PAI, 2011). 

O assédio sexual foi definido para os participantes do estudo como “qualquer 

comportamento de natureza sexual, indesejável, unilateral ou não recíproco que é ofensivo 

para a pessoa envolvida e repercute em ameaça, humilhação ou incômodo/constrangimento 

a essa pessoa” (MORAIS FILHO, 2009).  

Assim como em nossos achados, outras pesquisas também demonstram 

pequena prevalência desse tipo de violência entre os profissionais. Em estudo realizado em 

um pronto-socorro em Porto Alegre (RS), o assédio sexual representou 2,5% dos casos de 

violência ocupacional (DAL PAI, 2011). Em profissionais de enfermagem de hospitais do 

Rio de Janeiro (RJ), 5,7% dos trabalhadores sofreu assédio sexual (VASCONCELLOS et 

al, 2012). Em estudo realizado em um serviço de urgência em Natal (RN), 7,69% dos 

enfermeiros e 3,16% dos auxiliares/técnicos de enfermagem sofreram assédio sexual 

(MORAIS FILHO, 2009). Em um pronto-socorro em Duque de Caxias (RJ), 4,3% sofreu 
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assédio sexual no local de trabalho (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). Em 

pesquisa de base nacional realizada pelo COFEN e FIOCRUZ, 0,9% dos profissionais de 

enfermagem sofreram assédio sexual (MACHADO et AL, 2016). 

Percebe-se baixa prevalência de assédio sexual entre os profissionais de saúde, 

tanto no presente estudo, como na literatura de um modo geral, mas, por outro lado, 

ressalta-se a provável existência do sentimento de vergonha e constrangimento entre as 

vítimas, suprimindo assim o relato dessa forma de violência. 

Em geral, as vítimas de assédio sexual não falam sobre o caso por receio de 

que as pessoas não acreditem no seu relato, por medo de retaliação ou ainda por medo de 

perder o emprego. Além disso, têm dúvida sobre a eficácia da justiça, o que é justificável 

pelo fato de que esses casos dificilmente chegam ao tribunal e o processo se torna uma 

experiência complementar à violência (MORAIS FILHO, 2009). 

Outro impasse para o registro do assédio sexual é a dificuldade de se 

estabelecer que realmente houve o ato e comprová-lo, uma vez que, em geral, os episódios 

ocorrem em ambiente privado e livre de testemunhas. Essas, quando existem, relutam em 

colaborar com as investigações por receio de perder o emprego (MORAIS FILHO, 2009). 

Enfatizando nossos resultados, em um pronto-socorro em Porto Alegre (RS), os 

profissionais sofreram assédio sexual em torno de 3,5 vezes no último ano (DAL PAI, 

2011). 

Em estudo realizado em um serviço de urgência em Palamós-Girona, na 

Espanha, a agressão verbal se repetiu quatro ou mais vezes em 27,5% (11) das vítimas. 

Assim como na nossa pesquisa, a maioria dos profissionais de saúde sofreu esse tipo de 

violência apenas uma vez no último ano (40%) (ABUYÉ et al., 2013). 

Em um serviço de urgência em Natal (RN), 53,33% das vítimas de agressão 

física sofreram esse tipo de violência uma vez no último ano, seguidas pelas que sofreram 

duas vezes (33,33%). No que se refere à agressão verbal, a maioria também sofreu quatro 

ou mais episódios (46,51%), com destaque também para as que sofreram três vezes 

(18,02%) e duas vezes (19,19%). Sobre o assédio moral, a maior parte dos profissionais 

também passou por quatro ou mais episódios (33,9%), seguidos pelos que tiveram dois 

episódios (25,42%). Sobre o assédio sexual, 44,44% sofreram esse tipo de violência em 

apenas uma ocasião; 33,33% sofreram quatro ou mais episódios e 22,22% sofreram dois 

episódios (MORAIS FILHO, 2009).  

Para o autor, as consequências da violência são proporcionais à quantidade de 

vezes que o trabalhador é violentado (MORAIS FILHO, 2009).  Nesse contexto, 
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destacamos a agressão verbal e o assédio moral, que além de serem as formas de violência 

mais prevalentes e que mais se repetem, muitas vezes passam desapercebidas ou são 

negligenciadas pela equipe de saúde como um todo, pela chefia e até mesmo pela própria 

vítima. Contudo, suas consequências são devastadoras e imensuráveis, tornando-se ainda 

mais graves por atingir o profissional por diversas vezes.  

Embora a prevalência de violência no trabalho e agressão verbal tenham sido 

altas e moderadamente equilibradas em todas as faixas etárias, percebe-se, em geral, uma 

redução dos casos nos profissionais com idade acima de 60 anos. Além disso, a faixa etária 

mais jovem apresentou associação com o desfecho sofrer assédio sexual no trabalho 

(p=0,010). 

Em estudo realizado com enfermeiras hospitalares em Heilongjiang Province 

na China, 80% dos profissionais menores de 25 anos sofreu violência, diminuindo a 

prevalência conforme a idade aumenta, estando a violência associada à faixa etária jovem 

(p=0,000) (JIAO et al., 2015). Semelhante associação esteve presente em estudo realizado 

com profissionais de enfermagem atuantes em hospitais públicos do Rio de Janeiro, onde 

76,9% dos profissionais com faixa etária de 18 a 35 anos sofreram agressão verbal no 

trabalho (p=0,001) (VASCONCELLOS et al., 2012). 

Em um serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, 46,3% dos 

profissionais que sofreram violência no trabalho tinham de 26 a 35 anos e 34,1% tinham de 

36 a 45 anos (ABUYÉ et al., 2012). 

A maior prevalência de violência verbal entre os mais jovens pode estar 

relacionada ao fato de que esses profissionais, por estarem geralmente no início da carreira, 

não estão habituados aos episódios violentos presentes nas atividades laborais. Em 

compensação, os profissionais mais velhos e com maior tempo de experiência estão mais 

adaptados a lidar com as situações conflituosas, muitas vezes considerando a violência 

ocupacional como um evento normal e corriqueiro no ambiente de trabalho, não relatando 

a violência sofrida por considerá-la como parte do cotidiano (VASCONCELLOS et al., 

2012). 

Além disso, os profissionais mais jovens, em geral, não são tão respeitados 

quanto os mais experientes, tanto pelo público em atendimento como pelos colegas, 

gerando maior vulnerabilidade à violência nesse grupo (VASCONCELLOS et al., 2012). 

Identificou-se que tanto a prevalência da violência no trabalho geral como de 

seus subtipos foram maiores entre os homens, em especial no que se refere à agressão 

física no local de trabalho. Dando ênfase aos nossos resultados, em estudo realizado com 
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profissionais de um serviço de urgência e Londrina (PR), os homens sofreram violência em 

maior proporção (55,3%) quando comparados às mulheres (44,7%) (CEZAR, 2005). 

Tal achado pode ser justificado pelo fato de os homens serem minoria nos 

serviços de saúde, em especial na composição da equipe de enfermagem, apesar da recente 

tendência de masculinização da profissão (MACHADO et AL, 2016). Tal explicação para 

esse resultado se ajustaria ao pressuposto de que a violência tem, como substrato 

fundamental em sua gênese, a negação e o não reconhecimento do outro, frequentemente 

relacionado com as minorias, que são objeto de discriminação e violência (XAVIER et al., 

2008). 

Em contrapartida, na investigação realizada com a equipe de enfermagem em 

um serviço de pronto atendimento em Duque de Caxias (RJ), houve maior prevalência de 

violência ocupacional entre as mulheres (69,3%), evidenciando associação entre o sexo 

feminino e a violência no trabalho (p=0,019) (VASCONCELLOS et al., 2012). 

Em um serviço de pronto-socorro em Porto Alegre (RS), 65,9% das mulheres 

sofreram violência, sendo encontrada associação estatisticamente significante entre o sexo 

feminino e a violência no local de trabalho (p=0,001) (DAL PAI, 2011). 

Nessa linha de raciocínio, alguns estudos também demonstraram maior 

prevalência da agressão verbal entre as mulheres, como foi o caso de um serviço de pronto-

socorro em Porto Alegre, com prevalência de 54,8% entre as mulheres e 43,8% entre os 

homens (DAL PAI, 2011). Em hospitais públicos do Rio de Janeiro, 69,3% das mulheres e 

60,8% dos homens sofreram violência verbal no trabalho, evidenciando associação entre o 

sexo feminino e esta forma de violência (p=0,019) (VASCONCELLOS et al., 2012).  

Em se tratando especificamente da violência física, essa mesma pesquisa 

encontrou que 19,7% das mulheres foram vítimas, contra 9,8% dos homens, associando o 

sexo feminino a sofrer violência física no local de trabalho (p=0,027) (DAL PAI, 2011).  

Em relação ao assédio moral, a literatura também mostra associação com o 

sexo feminino, como ocorreu em um pronto-socorro em Porto Alegre (RS), onde a 

prevalência entre as mulheres foi de 32,5% e entre os homens foi de 16,1% (DAL PAI, 

2011). 

No que diz respeito ao assédio sexual, em um pronto-socorro em Porto Alegre 

(PR), a prevalência foi de 3,2% entre as mulheres e 1,8% entre os homens (DAL PAI, 

2011).  

Com relação a maior prevalência da violência no sexo feminino, Vasconcellos, 

Abreu e Maia (2012) afirmam que, embora nossa sociedade tenha evoluído em direção à 
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igualdade dos sexos, ainda existe uma vulnerabilidade em ser mulher, que se reflete 

também no local de trabalho, aumentando o risco de sofrer violência. A violência contra a 

mulher está historicamente atrelada às normas sociais e culturais que perpetuam a 

desigualdade entre os sexos e favorecem a discriminação e a violência contra a mulher 

(ABUYÉ et al., 2013).  

Constata-se que as mulheres estão conhecidamente mais expostas à violência e 

constituem a maior parte da força de trabalho na enfermagem. No entanto, na presente 

investigação, os homens sofreram mais violência no local de trabalho e não houve 

diferença estatística significante no tocante ao sexo e o desfecho sofrer violência. 

A prevalência de violência ocupacional foi alta e afetou os principais grupos 

étnicos de maneira equilibrada. Prevalências menores, porém igualmente equilibradas, 

foram obtidas no estudo realizado com profissionais de enfermagem atuantes em hospitais 

públicos do Rio de Janeiro, sendo de 69,8% nos mestiços, 67,9% nos brancos e 65,6% nos 

pretos (VASCONCELLOS et al., 2012). Por outro lado, em um serviço de pronto-socorro 

em Porto Alegre (RS), 74,1% dos brancos sofreram violência (DAL PAI, 2011). 

Embora não tenha havido associação estatística entre a variável raça e a 

violência ocupacional, faz-se necessário compreender que, assim como nas relações 

histórico-sociais, nas relações trabalhistas, a variável raça está implicada no exercício do 

poder e da dominação.  

Identificou-se maior prevalência de violência no trabalho entre os profissionais 

casados e com união estável. Os achados salientam o estudo realizado em um serviço de 

pronto-socorro em Porto Alegre (RS), onde 60% dos profissionais que tinham 

companheiro sofreram violência, contrapondo-se à prevalência de 40% entre aqueles que 

não tinham companheiro (DAL PAI, 2011). 

Contudo, ao analisar cada forma de violência, percebemos que os participantes 

divorciados foram os que mais sofreram violência, com destaque para associação 

estatisticamente significante na agressão verbal (p=0,048). 

A prevalência de violência no trabalho foi maior entre os profissionais que 

trabalhavam somente durante o dia, tendo sido encontrada associação estatística entre o 

trabalho diurno e sofrer agressão verbal (p=0,042). 

Em estudo realizado em um serviço de pronto-socorro em Porto Alegre (RS), 

os resultados foram semelhantes aos nossos. Os profissionais que trabalhavam somente 

durante o dia também sofreram mais violência, contudo, a prevalência foi menor (41,2%); 
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na sequência, temos os que trabalhavam à noite (30,6%) e sem turno fixo (28,2%) (DAL 

PAI, 2011). Outros estudos encontraram resultados semelhantes. 

Em um serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, 59,5% dos 

profissionais de enfermagem que sofreram violência ocupacional trabalhavam durante o 

dia e 40,4% trabalhavam no turno da noite (ABUYÉ et al., 2013). 

Em estudo realizado com enfermeiras hospitalares em Heilongjiang Province, 

na China, foi revelado que 79,4% dos profissionais que trabalhavam em turnos alternados 

sofreram violência no local de trabalho (p=0,016) (JIAO et al., 2015).  

Entretanto, outros estudos apontam associação entre a violência ocupacional e 

o trabalho noturno, em especial para os trabalhadores que são vítimas de assédio sexual no 

trabalho (DAL PAI, 2011).  

Para Di Martino (2002), devido à redução do número de profissionais no turno 

da noite, são geradas maiores filas de esperas para atendimento, provocando insatisfação e 

irritação nos pacientes, o que deixa os profissionais mais vulneráveis à violência. 

Constata-se que, em relação à prevalência de violência ocupacional entre 

profissionais de cada turno, não há homogeneidade na literatura. Tal fato pode ser 

justificado pelas diferenças estruturais e organizacionais de cada instituição, assim como as 

particularidades da demanda de pacientes de cada hospital (ABUYÉ et al., 2013).  

Nos setores de emergência que foram campos de coleta de dados da presente 

investigação, percebemos uma maior demanda de pacientes no período do dia, incluindo 

um número considerável que não correspondiam ao perfil de atendimento do serviço, tais 

como problemas ou agravos que poderiam ser resolvidos no serviço de Atenção Básica em 

Saúde, por exemplo. Dessa forma, os profissionais que atuam no serviço de urgência ficam 

sobrecarregados devido à superlotação, que contribui para a desorganização do serviço e 

geração de conflitos que podem resultar em atitudes violentas. 

Destaca-se a importância do planejamento para a distribuição adequada dos 

profissionais por turno conforme a demanda do serviço, uma vez que este é um fator que 

pode contribuir para a violência ocupacional e outros prejuízos ao trabalhador (MORAIS 

FILHO, 2009). 

Salientando nosso estudo e utilizando os mesmos períodos temporais, em um 

serviço de urgência em Natal (RN), no período da manhã, ocorreram 40% dos atos de 

agressão física, 38,95% de agressão verbal, 50,85% de assédio moral e 44,44% de assédio 

sexual. No horário da tarde, concentraram-se 26,67% dos casos de agressão física, 22,67% 

de agressão verbal, 28,82% de assédio moral e 22,22% de assédio sexual. À noite, 
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ocorreram 33,33% dos episódios de agressão física, 38,37% de agressão verbal, 20,33% de 

assédio moral e 33,33% de assédio sexual (MORAIS FILHO, 2009). 

A maior concentração dos casos de violência no período da manhã pode ser 

justificada pela maior demanda de pacientes para esse nesse horário (MORAIS FILHO, 

2009). Consequentemente, com a superlotação e sobrecarga de trabalho, há mais 

possibilidade de geração de conflitos e violências, conforme foi encontrado no presente 

estudo. 

Em relação à associação entre o tempo de experiência profissional e o risco 

para violência ocupacional, percebemos que, em geral, os profissionais menos experientes 

sofreram mais violência.  

Em estudo quantiqualitativo realizado em um serviço de pronto-socorro em 

Porto Alegre (RS), verificou-se que não houve diferença estatística entre as médias de 

tempo de experiência profissional entre os trabalhadores que sofreram e os que não 

sofreram violência no local de trabalho. No entanto, aqueles que tinham maior tempo de 

experiência sofreram menos violência (DAL PAI, 2011). 

Em estudo realizado num serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, 

48,5% dos que tinham até 10 anos de experiência sofreram violência no trabalho e dentre 

os que tinham de 11 a 20 anos de experiência, 36,6% sofreram violência (ABUYE et al., 

2013). 

Em enfermeiros de hospitais do Rio de Janeiro (RJ), foi encontrada prevalência 

de violência verbal em 75,7% dos profissionais que tinham até 10 anos de experiência e 

69,3% entre os que tinham de 11 meses a 2 anos; evidenciando associação entre menor 

tempo de experiência profissional e sofrer violência ocupacional do tipo agressão verbal 

(p=0,001) (VASCONCELLOS et al., 2012). 

Morais Filho (2009) encontrou associação entre menor tempo de experiência 

profissional e sofrer assédio moral e assédio sexual no local de trabalho, em um serviço de 

Urgência em Natal (RN). 

A violência no local de trabalho esteve associada à faixa etária jovem e menor 

tempo de experiência profissional em vários estudos (WU et al.,  2012; VASCONCELLOS 

ET AL., 2012; ABUYE et al., 2013; MAGNAVITA, 2013; SILVA; AQUINO; PINTO, 

2014; JIAO et al., 2015). Devido ao menor tempo de serviço, esses indivíduos não 

possuem a experiência necessária para lidar com as situações de conflito que comumente 

estão presentes no ambiente laboral, ocasionando problemas interpessoais com pacientes e 

colegas.  
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Em geral, os profissionais mais experientes já estão habituados à existência da 

violência no local de trabalho e consideram que se trata de um evento comum que faz parte 

do cotidiano. Além disso, os mais jovens e menos experientes estão em posição hierárquica 

social e profissional de desvantagem, estando mais vulneráveis a sofrer agressões e abusos 

por parte de pacientes e colegas de trabalho (VASCONCELOS et al., 2012; SILVA; 

AQUINO; PINTO, 2014). Contudo, deve-se levar em conta as peculiaridades de cada 

serviço e de cada tipo de violência (MORAIS FILHO, 2009). 

No que concerne à carga horária de trabalho semanal, corroborando com o 

presente estudo, em enfermeiros hospitalares do Rio de Janeiro (RJ), a prevalência de 

violência no trabalho foi maior entre os que trabalhavam acima de 60 horas semanais 

(70,3%) (VASCONCELLOS et al., 2012).  

Num serviço de pronto-socorro em Porto Alegre (RS), foi encontrada 

associação estatística entre maior carga horária de trabalho semanal e a violência 

ocupacional (p=0,012) (DAL PAI, 2011). Nesse sentido, percebe-se que não somente a 

carga horária excessiva, como também a alta demanda de pacientes, o número de 

profissionais insuficiente e o consequente ritmo de trabalho acelerado contribuem para a 

violência no local de trabalho.  

Devido à grande demanda de pacientes, o ambiente de trabalho dos hospitais 

públicos do Brasil é marcado por características como superlotação, ritmo acelerado e 

sobrecarga de trabalho. Nos setores de emergência, esses problemas são ainda mais 

evidentes e agravados pelo desfalque das equipes e escassez de material (ABREU; MAIA; 

VASCONCELLOS, 2012). 

Para Cezar e Marzialle (2006), o ritmo de trabalho acelerado é um dos 

principais fatores que expõem os profissionais que trabalham nos setores de urgência e 

emergência à violência no trabalho. Por realizar suas atividades de forma apressada, o 

trabalhador pode praticar imperícia ou negligência, desencadeando reações violentas por 

parte dos pacientes. 

A prevalência de violência no trabalho entre as duas categorias estudadas 

esteve equilibrada. Contribuindo com os resultados encontrados, no serviço de urgência em 

Natal (RN), a prevalência de violência no trabalho foi de 76,92% entre os enfermeiros e 

79,95% entre os auxiliares/técnicos de enfermagem (MORAIS FILHO, 2009).  

De forma semelhante, em pesquisa realizada em hospitais do Rio de Janeiro, 

75,4% dos enfermeiros, 73,4% dos técnicos de enfermagem e 62,2% dos auxiliares de 
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enfermagem sofreram violência no local de trabalho, associando a profissão enfermeiro a 

esse tipo de violência (p=0,001) (VASCONCELLOS et al., 2012). 

Entretanto, ao analisar os subtipos de violência no trabalho na presente 

investigação, percebemos maior prevalência entre os auxiliares/técnicos de enfermagem. 

Indo ao encontro desses achados, em estudo realizado com profissionais de várias 

categorias em um serviço de pronto-socorro em Porto Alegre (RS), 51,8% dos 

auxiliares/técnicos de enfermagem e 11,2% dos enfermeiros sofreram violência no local de 

trabalho, associando a categoria de auxiliares/técnicos de enfermagem à violência no 

trabalho (p=0,014) (DAL PAI, 2011).  

Em contrapartida, em estudo realizado em um serviço de urgência em Palamós-

Girona, na Espanha, 35,6% dos casos de violência no trabalho tiveram como vítimas os 

enfermeiros e 5,5% afetaram os auxiliares de enfermagem (ABUYÉ et al., 2013). 

Dentre os trabalhadores da saúde, a equipe de enfermagem em particular fica 

exposta ao problema da violência, seja como cuidadora de vítimas de violência ou como 

alvo de ameaças e agressões de colegas e usuários do serviço. Pode-se atribuir tal condição 

ao fato de estes trabalhadores estarem mais próximos aos pacientes, sendo, portanto, os 

primeiros a receberem as manifestações de insatisfação com o atendimento (MORAIS 

FILHO, 2009; VASCONCELLOS; ABREU;  MAIA, 2012). 

A equipe de enfermagem é composta, em sua maioria, por mulheres, grupo 

reconhecidamente vulnerável, que pode sofrer violência com o autoritarismo por parte dos 

pacientes, acompanhantes e de outros membros da equipe multiprofissional. Durante 

muitos anos, a medicina foi exercida apenas por homens, enquanto o ofício de cuidar, que 

era desvalorizado socialmente e menos visível, tem forte relação histórica com as 

atividades femininas. Dessa forma, não se pode afastar a possibilidade de que concepções 

de incapacidade das mulheres ainda estejam presentes no imaginário popular, contribuindo 

assim para o desrespeito e discriminação contra profissionais do sexo feminino e contra a 

categoria de enfermagem (SILVA; AQUINO; PINTO, 2014).  

Quando partimos para a análise das prevalências das diferentes formas de 

violência ocupacional na equipe de enfermagem, percebemos divergências na literatura. 

Em alguns estudos, as prevalências permanecem equilibradas entre as duas categorias e em 

outros elas mudam conforme a forma de violência tratada. 

Ao analisar especificamente a agressão física no trabalho, semelhantemente aos 

nossos achados, observamos na literatura a associação da profissão de auxiliar/técnico de 

enfermagem com este tipo de violência. Em profissionais de diversas categorias em um 
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pronto-socorro de Porto Alegre (RS), obteve-se prevalência de 24,6% nos 

auxiliares/técnicos de enfermagem e 14,8% nos enfermeiros (p= 0,001) (DAL PAI, 2011). 

Nessa linha de raciocínio, em um serviço de emergência em Natal (RN), 7,69% dos 

enfermeiros e 9,48% dos auxiliares/técnicos de enfermagem sofreram agressão física no 

local de trabalho (MORAIS FILHO, 2009).  

Em pesquisa de base nacional realizada pelo COFEN e FIOCRUZ, os técnicos 

de enfermagem também sofreram mais violência física (17,5%) quando comoarados aos 

enfermeiros (10,6%) (MACHADO et AL, 2016). 

Os auxiliares/técnicos de enfermagem desenvolvem atividades de assistência à 

higiene, alimentação, conforto, mobilidade e procedimentos invasivos, tais como 

realização de curativos e administração de medicamentos. Dentre todos os profissionais de 

saúde, são eles os que têm maior contato físico com o paciente, pois operacionalizam a 

maioria das intervenções referentes aos cuidados de enfermagem e prescrição médica, 

exercendo poucas atividades burocráticas, estando assim mais expostos à violência física 

(DAL PAI, 2011).  

De outro modo, em um serviço de urgência em Londrina (PR), 42,8% dos 

enfermeiros, 22,2% dos técnicos de enfermagem e 5,8% dos auxiliares de enfermagem 

sofreram agressão física no trabalho (CEZAR, 2005). 

No que diz respeito à agressão verbal, semelhante ao encontrado nesta 

pesquisa, a literatura mostra prevalências semelhantes entre as categorias de enfermagem. 

Em profissionais de diversas categorias em um pronto-socorro de Porto Alegre (RS), não 

houve diferença estatística na prevalência de agressão verbal entre auxiliares/técnicos de 

enfermagem (56,6%) e enfermeiros (55,6%) (DAL PAI, 2011). De forma semelhante, em 

um serviço de emergência em Natal (RN), 76,92% dos enfermeiros e 75,79% dos 

auxiliares/técnicos de enfermagem sofreram agressão verbal (MORAIS FILHO, 2009). 

 Divergindo discretamente da literatura citada anteriormente, em um serviço de 

urgência em Londrina (PR), 57,1% dos enfermeiros, 55,5% dos técnicos de enfermagem e 

88,2% dos auxiliares de enfermagem sofreram agressão verbal no trabalho (CEZAR, 

2005). 

Sobre o assédio moral, a prevalência foi maior entre os enfermeiros do que 

entre os auxiliares/técnicos de enfermagem, com 24,8%(36), aproximando-se dos 

resultados em um serviço de emergência em Natal (RN), em que 30,77% dos enfermeiros e 

28,42% dos auxiliares/técnicos de enfermagem sofreram assédio moral no local de trabalho 

(MORAIS FILHO, 2009). Diferindo desses dados, em um pronto-socorro em Porto Alegre 
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(RS), 33,6% dos auxiliares/técnicos de enfermagem e 22,2% dos enfermeiros foram 

vítimas dessa forma de violência no trabalho (p=0,015).  

A maior prevalência de assédio moral entre os enfermeiros pode ser 

interpretada pelo uso indevido do poder conferido a alguns profissionais devido à sua 

posição hierárquica na estrutura organizacional do serviço. Muitas vezes, o assédio moral é 

uma prática de rotina em todos os níveis hierárquicos, construindo uma cadeia de eventos 

em que o abuso de poder se reproduz verticalmente não somente pela posição hierárquica, 

mas também pelo saber da clínica ou pelo tempo de experiência profissional. Dessa forma, 

vivenciam-se relações de trabalho permeadas pelo autoritarismo (DAL PAI, 2011). 

De acordo com pesquisa realizada pela Ordem dos Enfermeiros (2002), os 

enfermeiros são as principais vítimas de violência no local de trabalho no setor saúde, 

alertando às instituições e aos administradores hospitalares quanto à implementação de 

medidas para a preservação da integridade física, psicológica e emocional dos 

trabalhadores da saúde.  Segundo a mesma pesquisa, os enfermeiros são as principais 

vítimas de agressão verbal e física nos hospitais, o que se deve ao fato de o enfermeiro ser 

o profissional que absorve maior demanda psicológica dentro da equipe de saúde, o que o 

torna mais cansado, estressado, insatisfeito e consequentemente susceptível a sofrer 

violência por parte dos pacientes, acompanhantes ou colegas (VASCONCELLOS et al., 

2012). 

Por outro lado, devido à sua formação, em geral o enfermeiro desenvolve 

maior capacidade de percepção, sensibilidade e reflexão sobre o seu processo de trabalho, 

relatando mais as situações de violência quando comparado aos outros profissionais 

(VASCONCELLOS et al., 2012). 

No que diz respeito ao assédio sexual, os dados da literatura também são 

divergentes. Concordando com nossos resultados, em um pronto-socorro em Porto Alegre 

(RS), 2,5% dos auxiliares/técnicos de enfermagem foram vítimas dessa forma de violência 

e nenhum enfermeiro relatou ter sofrido a mesma (DAL PAI, 2011). Em contrapartida, em 

um serviço de emergência em Natal (RN), 7,69% dos enfermeiros e 3,16% dos 

auxiliares/técnicos de enfermagem sofreu assédio sexual (MORAIS FILHO, 2009).   

Quando indagados sobre a segurança no local de trabalho, os profissionais 

expressaram sua opinião através de uma escala tipo Likert que variou de zero (totalmente 

inseguro) a dez (totalmente seguro), obtendo-se uma média de 3,32 (DP=2,86), 

corroborando com a literatura e evidenciando que os trabalhadores da equipe de 

enfermagem consideram o ambiente de trabalho mais inseguro do que seguro. Em um 
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serviço de urgência em Londrina (PR), utilizando escala semelhante, obteve-se média de 

3,86 (DP=1,46) entre os enfermeiros; 4,62 (DP=2,64) entre os técnicos de enfermagem e 

5,65 (DP=2,79) entre os auxiliares de enfermagem (CEZAR, 2005). Em um serviço de 

urgência em Natal (RN), obteve-se média de 4,3 para os enfermeiros e 3,86 para os 

auxiliares/técnicos de enfermagem (que foram os que mais sofreram violência) (MORAIS 

FILHO, 2009). 

Através do Teste de Wilcoxon Mann-Whitney, encontrou-se associação entre a 

avaliação do local de trabalho como mais inseguro e sofrer violência ocupacional 

(p=0,000), assim como sofrer agressão verbal (p=0,004). Dessa forma, percebe-se que a 

sensação de insegurança dos trabalhadores realmente condiz com o risco de exposição à 

violência. 

Corroborando com nossos achados, em estudo realizado pelo CONFEN e 

FIOCRUZ, 61,9% dos profissionais de enfermagem brasileiros relataram sentimento de 

insegurança no local de trabalho (MACHADO, 2016).  

A insegurança presente no setor saúde se deve aos problemas provenientes da 

própria violência urbana, os quais confluem continuamente para os serviços públicos de 

emergência (DAL PAI, 2011). Segundo diretrizes para o setor saúde da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002), cabe aos 

empregadores eliminar todos os riscos para violência no trabalho, implementar planos e 

ações para combater esse fenômeno, garantindo a manutenção do bem-estar, saúde e 

segurança dos trabalhadores de saúde. 

Confirmando nossos resultados, em estudos semelhantes ao nosso, realizados 

em serviços de emergência em Natal (RN) e Londrina (PR), a percepção de fatores de risco 

pelos trabalhadores esteve mais voltada para os pacientes e acompanhantes em detrimentos 

dos colegas de trabalho, chefia e erros ou falhas do profissional no atendimento ao paciente 

(CEZAR, 2005; MORAIS FILHO, 2009). 

Em Natal (RN), os pacientes violentos foram apontados como fator de risco 

para violência ocupacional por 65,38% dos enfermeiros e 56,84% dos auxiliares/técnicos 

de enfermagem. Acompanhantes violentos foram citados por 100% dos enfermeiros e 

88,42% dos auxiliares/técnicos de enfermagem. Médicos violentos foram mencionados por 

34,62% dos enfermeiros e 30,53% dos auxiliares/técnicos de enfermagem. A equipe de 

enfermagem violenta foi relatada por 19,23% dos enfermeiros e 25,26% dos 

auxiliares/técnicos de enfermagem. A chefia violenta foi apontada como fator de risco por 

19,23% dos enfermeiros e 29,47% dos auxiliares/técnicos de enfermagem. Erro ou falha do 
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profissional no atendimento ao paciente foi relatado por 46,15% dos enfermeiros e 53,63% 

dos auxiliares/técnicos de enfermagem (MORAIS FILHO, 2009). 

Em Londrina (PR), 57,1% dos enfermeiros, 77,8% dos técnicos de enfermagem 

e 76,5% dos auxiliares de enfermagem consideraram os pacientes violentos como um fator 

de risco para sofrer violência no local de trabalho. A presença de médicos violentos e 

chefia violenta foi apontada por 14,3% dos enfermeiros e 11,1% dos técnicos de 

enfermagem. O mau atendimento ao paciente foi citado como fator de risco por 57,1% dos 

enfermeiros, 55,6% dos técnicos de enfermagem e 29,4% dos auxiliares de enfermagem 

(CEZAR, 2005).  

No presente estudo, foi encontrada associação estatisticamente significante 

entre relatar os acompanhantes violentos como um fator de risco para violência e sofrer 

agressão verbal no local de trabalho (p=0,037). 

Os profissionais de enfermagem, em especial os que atuam nos serviços 

públicos de urgência, lidam em geral com uma população carente, pressupondo o 

envolvimento de uma questão cultural e educacional que pode levar à incompreensão e 

consequente desobediência às regras institucionais (SANTOS, 2011). Em um serviço de 

urgência em Londrina (PR), os profissionais relataram que muitas vezes recebem pacientes 

agressivos e com alto nível de ansiedade. Dessa forma, o constante contato face a face do 

trabalhador com o paciente já seria um fator de risco para violência no trabalho (CEZAR, 

2005).  

Muitas vezes, o público atendido nas emergências é composto por pacientes 

usuários de drogas, etilistas, em sofrimento mental ou com distúrbios psiquiátricos e 

infratores da lei. Em geral, percebe-se que os usuários destes serviços de saúde vivem em 

contexto de violência urbana, remetendo à teoria da Aprendizagem Social, a qual explica 

que o indivíduo pratica ou não a violência conforme as experiências sociais que tem ao 

longo da vida, através dos ensinamentos que recebe das pessoas com quem convive 

(SIMÃO, 2012; SANTOS, 2016).  

Diante de situações estressoras como doença ou ameaça à vida, pacientes e 

seus acompanhantes ou familiares tendem a ficar ansiosos e desequilibrados 

emocionalmente, desencadeando comportamentos agressivos contra os trabalhadores, 

principalmente a enfermagem, que presta os primeiros atendimentos e cuidados nesses 

serviços de saúde (CEZAR 2005; MORAIS FILHO, 2009; VASCONCELLOS; ABREU;  

MAIA, 2012; ABUYÉ et al., 2013).  
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Durante um processo de hospitalização, paciente e acompanhante se deparam 

com um ambiente estranho, com horários estabelecidos para cada atividade, pessoas que 

informam, manipulam e determinam o que pode ou não fazer. Diante disso, nem sempre 

respeitam a disciplina imposta, resultando em conflitos com a equipe de saúde e em maior 

parte com a equipe de enfermagem, que permanece mais tempo no hospital e à qual os 

usuários têm mais acesso (SANTOS et al., 2011).  

Em geral, a violência contra o profissional ocorre em situações em que o 

paciente está agitado, recebe más notícias ou é solicitado a fazer algo que não deseja. 

Somados a isso, temos a frustração do paciente e acompanhante devido à demora no 

atendimento, estresse devido à dor e/ou estado emocional abalado, ansiedade, angústia e 

sofrimento (SANTOS et al., 2011). Tal fato pode ser justificado através da Teoria 

Psicofisiológica, que relaciona o ato violento aos fatores estressores que incidem sobre o 

potencial agressor (SIMÃO, 2012). 

Peculiaridades do processo de trabalho hospitalar em urgência e emergência, 

como a grande demanda de usuários, a pressão constante do tempo, situações críticas de 

risco de vida e condições de trabalho precárias, dificuldades no acesso, acolhimento 

deficitário e falta de resolutividade levam ao descontentamento dos sujeitos envolvidos, 

podendo acarretar atos violentos tanto por parte dos usuários insatisfeitos com o 

atendimento como também pelos trabalhadores que se sentem pressionados e impotentes 

diante da realidade crítica das condições de trabalho do serviço (CEZAR, 2005; SANTOS, 

2011). Dessa forma, percebemos que a violência também pode ser influenciada e até 

mesmo desencadeada por elementos do espaço físico do serviço de emergência, conforme 

a Teoria do Espaço Defensável (SIMÃO, 2012; SANTOS, 2016).   

Observamos que uma parte considerável dos profissionais relataram o próprio 

erro ou falha no atendimento ao paciente como fator de risco para sofrer violência, 

36,4%(79). Tal fato é consequência não somente da incompetência do profissional, mas 

também da sobrecarga de trabalho associada à quantidade insuficiente de trabalhadores 

(SANTOS et al., 2011).  

Apesar de as falhas no atendimento ao paciente serem poucas vezes admitidas 

ou relatadas pelos profissionais, a literatura nos alerta sobre a importância desse fator na 

gênese da violência no local de trabalho. Devido à exigência pela rapidez, na tentativa de 

fazer seu trabalho apressadamente, o profissional pode cometer imprudência, imperícia ou 

negligência, provocando assim reações violentas por parte dos pacientes e seus 

acompanhantes ou familiares (CEZAR 2005; SANTOS et al., 2011). 
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Embora em menor proporção, a equipe de saúde também foi apontada como 

importante fator de risco. Verificou-se associação estatisticamente significante entre relatar 

os médicos violentos como um fator de risco para sofrer assédio moral (p=0,001) e sofrer 

assédio sexual (p=0,000). 

Destaca-se a conduta patronal do profissional médico no âmbito hospitalar, 

expressa por comportamentos impositivos como rispidez e desmoralização, que se 

transformam em violência no trabalho (DAL PAI, 2011). 

Para Dal Pai (2011), aspectos como trabalhar sobre pressão, sobrecarga de 

trabalho e os próprios episódios de violência estão intimamente ligados às consequências 

negativas do trabalho sobre a saúde dos trabalhadores. No momento em que ocorre 

desequilíbrio entre as exigências do trabalho e a capacidade de enfrentamento do 

trabalhador, a tensão e o estresse se propagam no ambiente de trabalho, gerando baixo 

apoio social entre os membros da equipe e favorecendo os eventos violentos entre eles 

mesmos e entre eles e os pacientes ou acompanhantes. 

Identificou-se associação estatisticamente significante entre relatar a chefia 

violenta como um fator de risco para violência e sofrer violência no local de trabalho 

(p=0,048), assim como para sofrer agressão física (p= 0,018). 

Os profissionais de saúde passam por várias exigências no ambiente de 

trabalho, tais como dominar conhecimentos, ou seja, ser um especialista e ao mesmo tempo 

ter uma visão generalista do setor saúde; possuir habilidades e domínio tecnológicos, 

devido à inserção de equipamentos avançados nos hospitais; além da contradição de ter 

que atender mais usuários, com mais qualidade, no mesmo tempo e com menos recursos 

(MARTINS, 2012). Em alguns casos, tais cobranças são feitas constantemente, porém o 

trabalhador não conta com suporte emocional, institucional, organizacional e de liderança 

da gestão. Assim sendo, sua relação com a chefia e colegas torna-se cada vez mais distante 

e conflituosa.  

A associação entre relatar a chefia violenta como um fator de risco para 

violência e sofrer violência no local de trabalho é possivelmente justificada pelo assédio 

moral que está presente em muitas instituições de saúde e atinge muitos profissionais da 

equipe de enfermagem, sendo perpetrado muitas vezes pelos superiores. Outra razão seria a 

de que uma chefia violenta expõe o trabalhador a sofrer agressões não somente por parte 

dos colegas de trabalho e superiores, mas também pelos pacientes e seus acompanhantes 

ou familiares, uma vez que a própria chefia não exerce seu papel de gestão e liderança, 
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deixando os trabalhadores mais vulneráveis a todas as formas de violência perpetradas por 

diversos agressores. 

Em estudo realizado em um pronto atendimento em Porto Alegre (RS), muitos 

participantes relataram que o despreparo da chefia prejudicava o processo de trabalho. 

Além disso, muitas vezes, as pessoas que assumem os cargos de chefia não representam os 

trabalhadores, mas sim os interesses políticos da instituição (DAL PAI, 2011). 

Investigando a violência no trabalho em um pronto-socorro em Porto Alegre 

(RS), Dal Pai (2011) encontrou associação entre a má qualidade dos relacionamentos 

interpessoais e sofrer violência, evidenciando a íntima relação da violência com a 

precarização do trabalho e fragilidade dos laços de confiança entre os membros da equipe 

entre si e com a chefia. Para a autora, essa individualização contribui para o agravamento 

de situações danosas à saúde do trabalhador, pois o apoio social entre colegas é substituído 

pela competitividade e busca pela excelência. 

Ressalta-se que a violência no trabalho não se dá somente devido a 

características individuais ou relações interpessoais. Os fatores que confluem para esse 

desfecho vão além do próprio ambiente e das condições de trabalho, perpassando questões 

sociais, políticas, institucionais e de gerenciamento, podendo fazer com que o trabalhador 

sinta-se hostilizado durante a execução de suas atividades laborais. Dessa forma, o 

enfrentamento não deve se limitar ao ambiente de trabalho, entendendo a complexidade do 

problema e os vários contextos envolvidos (CEZAR, 2005). 

Contudo, nesse contexto, destacam-se a carência de recursos humanos, 

estrutura física inadequada, superlotação e sobrecarga de trabalho somados à falta de apoio 

e preparo para lidar com situações de conflito, o que pode favorecer o confronto entre 

profissionais e pacientes e aumento do risco de violência verbal (CEZAR; MARZIALE, 

2006; COSTA; MARZIALE, 2006; CARVALHO; FONTES; PELLOSO, 2011; 

VASCONCELLOS et al., 2012;VASCONCELLOS; ABREU;  MAIA, 2012).  

Na presente investigação, verificamos que os familiares ou acompanhantes do 

paciente foram os principais agressores nos casos de violência verbal. Na agressão física, 

os principais perpetradores foram os pacientes. No que diz respeito ao assédio moral, o 

mesmo foi praticado em sua maior parte por profissionais da mesma categoria das vítimas. 

Em estudo realizado em pronto-socorro em Porto Alegre (RS), o principal 

agressor da equipe de saúde foram os pacientes (35,4%). Os colegas de trabalho praticaram 

a violência em 25,3% dos casos, seguidos pela chefia (21,7%) e familiares dos pacientes 

(15,5%). No mesmo sentindo do nosso estudo, os pacientes foram os que mais praticaram 
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agressão física (90,5%), seguidos dos familiares e acompanhantes (7,1%). Os pacientes 

também foram os principais perpetradores da agressão verbal (35,5%), seguidos dos 

familiares e acompanhantes (23,7%), colegas de trabalho (23,7%) e chefia (16,35). No que 

diz respeito ao assédio sexual, os pacientes também constituíram a maioria dos agressores 

(42,9%), seguidos dos colegas de trabalho (42,8%) e acompanhantes ou familiares 

(14,3%). Sobre o assédio moral, a chefia teve destaque, sendo autora de 47,9% dos 

episódios, seguida pelos colegas de trabalho (37,7%) (DAL PAI, 2011). 

Em estudo realizado em um serviço de urgência em Londrina (PR), os 

principais agressores também foram os pacientes, seguidos pelos acompanhantes e 

familiares. Os pacientes foram apontados como agressores por 71,4% dos enfermeiros, 

50% dos técnicos de enfermagem e 40% dos auxiliares de enfermagem. Com relação aos 

pacientes, estes foram os perpetradores da violência no trabalho em 71,4% dos 

enfermeiros, 50% dos técnicos de enfermagem e 46,7% dos auxiliares de enfermagem. Por 

sua vez, os colegas de trabalho praticaram violência no trabalho contra 42,9% dos 

enfermeiros e 13,3% dos auxiliares de enfermagem. A chefia foi responsável pelos atos 

violentos em 14,3% dos enfermeiros e 12,5% dos técnicos de enfermagem (CEZAR, 

2005).  

Em um serviço de urgência em Natal (RN), os pacientes foram os principais 

perpetradores da agressão física (66,67%), seguido pelos acompanhantes e familiares 

(33,33). Na agressão verbal, obteve-se 58,14% dos casos provocados pelos acompanhantes 

ou familiares; 20,9% pelos pacientes e a mesma proporção por membros da equipe de 

saúde. Em relação ao assédio moral, 69,9% dos agressores faziam parte da equipe de 

saúde; 23,73% eram acompanhantes ou familiares e 6,78% eram pacientes. No que diz 

respeito ao assédio sexual, a equipe de saúde foi responsável por 44,44% dos casos, 

seguido pelos acompanhantes e familiares (11,11%) (MORAIS FILHO, 2009).  

Em um pronto atendimento em Duque de Caxias (RJ), os principais 

perpetradores da violência ocupacional foram os familiares do paciente (87%), seguidos 

pelos pacientes (52,2%), colega de trabalho de outra profissão (34,8%), chefia (21,7%) e 

colega de trabalho da mesma categoria (17,4%) (VASCONCELLOS; ABREU;  MAIA, 

2012). 

Em um serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, o principal autor 

das agressões contra os trabalhadores de saúde foi o acompanhante (35,8%), seguido pelo 

pacientes (18,9%) (ABUYÉ et al., 2013). 
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Em estudo sobre violência ocupacional contra enfermeiros em Hailohjiang 

Province, na China, os pacientes foram perpetradores da violência em 93,5% dos casos de 

agressão física e 82% da agressão não física (JIAO, 2015).  

Conforme identificado na presente investigação e corroborando com outros 

estudos, os principais agressores são os pacientes e seus acompanhantes ou familiares 

(CEZAR; MARZIALE, 2006; COSTA; MARZIELE, 2006; VASCONCELLOS; ABREU; 

MAIA, 2012; ABUYE et al., 2013; JIAO et al., 2015). Tal fato pode ser justificado pela 

precarização dos serviços públicos de saúde, que leva à insatisfação dos pacientes e 

acompanhantes. Estes responsabilizam totalmente os profissionais pela má qualidade da 

assistência prestada, reagindo de forma violenta (VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 

2012).  

Esse achados nos remetem à Teoria Psicológica Behaviorista, a qual nos 

explica que a violência é desencadeada por uma frustração, sendo grande parte dos atos 

violentos justificada pela violência sofrida pelo agressor anteriormente (SIMÃO, 2012). 

Dessa forma, esses agressores são também vítimas da assistência inadequada à saúde. A 

dificuldade no acesso e o acolhimento deficitário geram desconforto e agressões aos 

profissionais (SBRILANTE, ARAÚJO e ALMEIDA, 2014).  

Em pesquisa realizada pelo COFEN e FIOCRUZ com os profissionais de 

enfermagem do Brasil, verificou-se que, 47,2% relataram ser tratada com cordialidade e 

respeito pelos usuários, 67% pelos superiores e 68,1% pela equipe de enfermagem 

(MACHADO et AL, 2016). Tais dados sugerem a necessidade de promoção de um 

ambiente de trabalho no qual as relações sejam mais permeadas por respeito e cordialidade 

entre todos os sujeitos envolvidos no processo de trabalho em saúde (profissionais, chefia e 

usuários). 

Embora o paciente tenha sido identificado como um dos principais agressores 

na violência no trabalho, lembramos que muitas vezes esses episódios decorrem de efeitos 

de drogas ou alterações psiconeurológicas desencadeadas pela própria condição clínica. 

Dessa forma, abre-se margem para a compreensão da perpetração da violência como uma 

desordem orgânica, em alguns casos (DAL PAI, 2011). 

Para Dal Pai (2011), o próprio perfil dos pacientes atendidos nas emergências 

faz com que os trabalhadores fiquem mais expostos à violência, uma vez que a maior parte 

dos atendimentos consiste nas consequências das causas externas, transpondo a violência 

urbana para dentro do serviço de saúde. Assim, os trabalhadores das emergências 
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convivem diariamente em um contexto de violência, marginalidade e exclusão, o que por si 

só acarreta grande carga de sofrimento e ameaça.  

Dessa forma, a própria violência, muitas vezes, se torna o objeto central da 

assistência. O paciente que vive em meio à violência urbana e precisa ser hospitalizado em 

decorrência dela, encara esse fato como uma falha ou fragilidade, ou ainda uma ameaça à 

própria vida. Esses sentimentos se transformam em raiva, refletida nos profissionais de 

saúde que prestam os primeiros atendimentos e estão mais próximos do paciente (CEZAR, 

2005; DAL PAI, 2011).  

O comportamento agressivo por parte do usuário é gerado pelo ir e vir de um 

serviço a outro sem resolutividade, somado à pouca vontade no atendimento ou a própria 

falta de vontade política institucional, que culmina com a palavra “não”, tornando-se a 

“gota d’água”. O não atendimento das necessidades em saúde gera desconforto e até 

agressões aos profissionais. Algumas pequenas medidas que poderiam minimizar situações 

agressivas seriam o melhoramento da organização do serviço, acesso e atendimento do 

usuário facilitado, orientação mais efetiva ao usuário com relação às informações e 

encaminhamentos e maior integração da equipe (BIANCHI; KAISER, 2008; 

BRILHANTE, ARAÚJO e ALMEIDA, 2014). 

Além disso, geralmente o usuário exige o atendimento imediato. Porém, tem-se 

estrutura física inadequada, número de profissionais insuficiente e desorganização do 

ambiente de trabalho. Somado a isso, temos a sobrecarga de trabalho e de fatores 

emocionais, gerando tensões, conflitos e os diversos tipos de violência nesse ambiente 

(CEZAR; MARZIALLE, 2006). 

Destaca-se que, em grande parte dos casos, as agressões perpetradas por 

pacientes e familiares ou acompanhantes consistem em uma forma de contestar as 

condições precárias de atendimento, ainda que nem todas sejam de responsabilidade do 

trabalhador. Dessa forma, percebe-se que esses sujeitos também são vítimas da assistência 

inadequada. Além disso, em geral, os pacientes têm a concepção de que, nas emergências, 

devem ser atendidos imediatamente e quando isso não ocorre a contento, há revolta e 

reações violentas contra a equipe (CEZAR, 2005; DAL PAI, 2011; SANTOS, 2011; 

VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012; BRILHANTE, ARAÚJO e ALMEIDA, 

2014). 

O assédio moral é uma típica consequência das relações profissionais em várias 

áreas, podendo ser perpetrada pelo empregador, superior hierárquico, colega de trabalho ou 

ainda por um subordinado (MORAIS FILHO, 2009).  
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Ressalta-se que, no assédio moral, os principais agressores foram os colegas de 

trabalho da mesma profissão, alertando para a fragilidade dos vínculos entre os 

profissionais e possível competição entre os mesmos. Algumas causas apontadas para o 

assédio moral entre os próprios profissionais seriam a sobrecarga de trabalho, a jornada 

estressante e o número reduzido de profissionais (MACHADO et AL, 2016).  

Para Dal Pai (2011), o assédio moral provoca destruição psíquica e suspende a 

ação do pensamento, uma vez que devasta as relações interpessoais e aniquila o respeito às 

pessoas em favor das diferenças de poder. Essa relação de poder presente no assédio moral 

se dá não somente entre os diferentes níveis hierárquicos, mas também entre os mais e 

menos experientes no serviço (DAL PAI, 2011).  

Justificando os achados no presente estudo, no qual os acompanhantes e 

familiares também perpetraram assédio moral contra trabalhadores, Cezar (2005) explica 

que, atualmente, os profissionais de saúde ficam expostos a exigências não somente de 

seus superiores, mas também sofrem pressão por parte dos pacientes e acompanhantes que 

cobram cada vez mais eficiência e rapidez. Trata-se de uma reação dos usuários aos graves 

problemas que atingem o setor saúde, como longas filas de espera, falta de profissioanais, 

equipamentos e insumos (MACHADO et AL, 2016) 

Também foram investigados fatores de risco para a violência referentes à 

organização e operacionalização do serviço, percebidos pelos trabalhadores, sendo 

relatados estrutura inadequada (incluindo a adequabilidade da estrutura física e o 

provimento de insumos), longas filas de espera, falta de seguranças ou policiais, falta de 

treinamento para lidar com situações de violência e escassez de trabalhadores. Observa-se 

que tais aspectos foram investigados e apontados na literatura como contribuintes para a 

violência no local de trabalho em saúde. 

Em estudo realizado em um serviço de urgência em Londrina (PR), a estrutura 

inadequada foi apontada como contribuinte para a violência ocupacional por 12,7% dos 

enfermeiros, 10,5% dos técnicos de enfermagem e 23,5% dos auxiliares de enfermagem. 

Os profissionais relataram como principais problemas relacionados a essa questão, o fácil 

acesso dos pacientes e acompanhantes ao setor de emergência sem o devido 

monitoramento e o espaço físico insuficiente para comportar todos os pacientes (CEZAR, 

2005). 

A falta de treinamento para lidar com situações de violência no local de 

trabalho também foi relatada como fator de risco por 71,4% dos enfermeiros, 66,7% dos 

técnicos de enfermagem e 29,4% dos auxiliares de enfermagem em serviço de urgência em 
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Londrina (PR). As longas filas de espera foram apontadas por 28,6% dos enfermeiros, 

33,3% dos técnicos de enfermagem e 23,5% dos auxiliares de enfermagem. A equipe com 

escassez de trabalhadores foi citada por 28,6% dos enfermeiros, 33,3% dos técnicos de 

enfermagem e 29,8% dos auxiliares de enfermagem (CEZAR, 2005). 

Em estudo realizado num serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, 

o longo tempo de espera pelo atendimento foi relatado como justificativa da violência 

ocupacional em 54,44% dos casos (ABUYÉ et al., 2013). 

Em um serviço de urgência em Natal (RN), a estrutura inadequada foi apontada 

como fator de risco por 73,08% dos enfermeiros e 67,37% dos auxiliares/técnicos de 

enfermagem. A falta de seguranças ou policiais foi relatada por 50% dos enfermeiros e 

71,58% dos auxiliares/técnicos de enfermagem. A falta de treinamento para lidar com 

situações de violência foi mencionada por 57,69% dos enfermeiros e 65,26% dos 

auxiliares/técnicos de enfermagem. As longas filas de espera foram referidas por 76,92% 

dos enfermeiros e 65,26% dos auxiliares/técnicos de enfermagem. A equipe com escassez 

de trabalhadores foi um fator de risco relatado por 65,38% dos enfermeiros e 64,21% dos 

auxiliares/técnicos de enfermagem (MORAIS FILHO, 2009). 

Em nossos resultados, identificamos associação estatística entre a falta de 

seguranças ou policiais e sofrer agressão verbal no trabalho (p=0,031). Para Dal Pai 

(2011), a falta de seguranças no local de trabalho ocasiona medo e oportuniza a prática de 

crimes, justificando nossos achados, uma vez que as instituições onde foi realizado o 

estudo recebem prioritariamente pacientes com intercorrências relacionadas às causas 

externas e muitas vezes envolvidos com a violência urbana, transpondo-a assim para o 

ambiente de assistência à saúde. 

Para Morais Filho (2009), a escassez de trabalhadores e a infraestrutura 

precária constituem um problema estrutural e organizacional que tem contribuído para a 

manutenção da violência no trabalho no setor saúde. Sobre essa questão, o Conselho 

Internacional de Enfermagem determina que os gerentes dos serviços de saúde devem 

assegurar recursos financeiros para suprir a quantidade necessária de profissionais, 

ressaltando a importância imprescindível das boas condições de trabalho (CIE, 2007). 

Para Vasconcellos, Abreu e Maia (2012), o número insuficiente de 

profissionais causa sobrecarga de trabalho, estresse, diminuição da qualidade da assistência 

e insatisfação dos pacientes e seus familiares, sendo um dos principais fatores que 

contribuem para desencadear a violência contra o trabalhador do setor saúde. De acordo 

com Santos (2011), fatores como superlotação e sobrecarga de trabalho despertam a 
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insatisfação dos pacientes e colegas de trabalho, criando um ambiente conflituoso, 

favorecendo a violência contra os profissionais de enfermagem e influenciando o 

adoecimento desses trabalhadores. 

A respeito da sobrecarga de trabalho, no estudo de Costa e Marziele (2006), é 

relatado que os profissionais da emergência enfrentam constantemente o dilema ético de 

ter que optar entre dois ou mais atendimentos devido à discrepância entre a alta demanda e 

o número de profissionais. Percebemos então que a sobrecarga de trabalho prejudica e 

muitas vezes impossibilita o cuidado individualizado, tão preconizado na assistência à 

saúde e em especial no cuidado de enfermagem. Contudo, isso não é compreendido pelos 

familiares e acompanhantes, gerando conflitos.  

Em relação ao longo tempo de espera para atendimento, Costa e Marziele 

(2006) evidenciam que por mais que o profissional se empenhe para intensificar o ritmo de 

trabalho e realizar suas atividades de maneira rápida e eficiente, não consegue se 

aproximar do que o paciente julga necessário diante de suas necessidades. Neste ponto, 

destacamos a importância da comunicação como instrumento básico na prática em saúde 

com o intuito de facilitar o entendimento dos pacientes e acompanhantes sobre a 

organização e rotinas do serviço (SANTOS et al., 2011). 

Assemelhando-se aos nossos achados, em um serviço de urgência em Londrina 

(PR), apenas 14,3% dos enfermeiros e 29,4% dos auxiliares de enfermagem haviam 

recebido treinamento visando o controle de conflitos (CEZAR, 2005). Em um serviço de 

urgência em Natal (RN), apenas 11,54% dos enfermeiros e 14,74% dos auxiliares/técnicos 

de enfermagem participaram de treinamento sobre como agir em uma situação de violência 

no trabalho (MORAIS FILHO, 2009). 

Ao analisar especificamente o assédio sexual, encontramos associação 

estatística em relação à falta de treinamento para lidar com situações de violência 

(p=0,035). 

Identificamos que, em geral, as prevalências de violência no trabalho entre os 

profissionais que haviam participado de alguma capacitação e os que não haviam 

participado foram semelhantes. Tal fato nos leva ao questionamento e reflexão sobre a 

qualidade e efetividade dessas capacitações na prevenção e redução de danos decorrentes 

da violência ocupacional.  

Entretanto, ressalta-se o viés temporal do estudo transversal, tendo em vista 

que os profissionais podem ter participado do treinamento após sofrer violência no local de 

trabalho, o que também é válido. Contudo, é importante que a capacitação do profissional 
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ocorra o mais precocemente possível, evitando a ocorrência de eventos violentos e 

amenizando suas consequências. 

Cezar (2005) verificou que a maioria das orientações aos trabalhadores sobre 

como prevenir a violência ou controlar os conflitos acontece somente após a ocorrência da 

violência. O autor ressalta que os profissionais devem ser capacitados no intuito de não 

apenas prevenir a violência como também minimizar suas consequências e promover 

comportamentos e ambientes saudáveis (CEZAR, 2005). 

Em estudo realizado em Londrina (PR), Cezar (2005) verificou que os 

profissionais tinham dificuldade para identificar a violência, ressaltando assim a 

importância de capacitações e treinamentos efetivos sobre o tema, para que os 

trabalhadores tenham o mínimo de orientação para discernir se estão sendo vítimas e para 

tomar as condutas imediatas necessárias ao sofrer violência no local de trabalho.  

Entendemos que a capacitação dos trabalhadores sobre o assunto deve ser 

permanente e alcançar um número maior de profissionais. Essa preparação deve acontecer 

desde o início da formação profissional, devendo os espaços de ensino assumirem uma 

posição clara no enfrentamento da violência no trabalho (MORAIS FILHO, 2009). 

Um fator importante a ser considerado é a preparação dos profissionais para o 

atendimento especializado a grupos vulneráveis, como portadores de transtornos mentais, 

dependência química, pessoas com comportamentos deletérios que podem ser fontes de 

violência no trabalho, tanto verbal como física, sem que o trabalhador tenha provocado a 

agressão. 

Aproximando-se dos nossos achados, em estudo realizado em um pronto 

atendimento em Porto Alegre (RS), 62,1% contaram o caso aos colegas; 39% das vítimas 

relataram o ocorrido aos superiores; apenas 6,1% pediram ajuda ao sindicato, conselho ou 

associação; 2,9% pediram transferência e a mesma quantidade abriu processo judicial. Em 

apenas 18,4% dos casos foi tomada alguma providência, principalmente pela chefia 

(52,94%) (DAL PAI, 2011). 

Em um serviço de urgência em Natal (RN), indo ao encontro dos nossos 

resultados, apenas 10,9% dos profissionais notificaram a violência sofrida, evidenciando a 

subnotificação da violência ocupacional; 25,88% comunicaram o caso aos superiores; 

25,10% contaram aos amigos e familiares; 37,65% relataram aos colegas; 1,18 pediu 

transferência e a mesma proporção pediu ajuda ao sindicato/conselho/associação. Dentre 

os que não relataram a violência aos superiores, 61,63% justificaram tal conduta por 

acreditar que não seriam tomadas providências e 20,35% por não considerar que o episódio 
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foi importante. Em apenas 17,65% dos episódios foi tomada alguma providência, na 

maioria das vezes, pelo empregador (60%), seguido pela polícia (20%) e Conselho (6,67%) 

(MORAIS FILHO, 2009).  

Percebemos o compartilhamento de experiências, sentimentos e emoções como 

a principal reação imediata à violência no trabalho, evidenciada pelo relato do episódio aos 

familiares, amigos e mais ainda aos colegas de trabalho. Verifica-se que o vínculo com os 

colegas possibilita suporte emocional às vítimas. Entretanto, nos casos de relato à família, 

o trabalhador transfere a exaustão, humilhação e sofrimento para seu ambiente domiciliar, 

não somente através do relato do episódio violento, mas pela reprodução do que é vivido e 

sentido no ambiente laboral, podendo adotar postura de impaciência e agressividade com 

seus familiares (DAL PAI, 2011). 

Em um serviço de urgência em Palamós-Girona, na Espanha, 28,35% dos 

profissionais agredidos comunicaram o caso à chefia e o principal motivo para não 

comunicar foi achar que o episódio não havia sido importante (ABUYÉ et al.,2013), indo 

ao encontro dos achados desta pesquisa e evidenciando a naturalização do fenômeno da 

violência no trabalho. Ressalta-se a probabilidade de que a pouca importância dada ao 

episódio se deve não somente à naturalização da violência, como também à dúvida do 

profissional sobre o fato de ter sido realmente vítima de violência, em especial nos casos 

de agressão verbal e assédio moral, as formas de violência mais prevalentes e repetidas na 

presente investigação e que, em geral, são muitas vezes negligenciadas. 

Dentre os profissionais que sofreram violência, porém não comunicaram aos 

superiores, a maioria não o fez por considerar que não seriam tomadas providências e 

mitos relataram que o episódio de violência não foi importante. 

Contrastando com nossos resultados, em um serviço de urgência em Londrina 

(PR), 71,4% dos enfermeiros, 62,5% dos técnicos de enfermagem e 53,3% dos auxiliares 

de enfermagem comunicaram o episódio de violência aos seus superiores. Porém, em 60% 

dos casos, nenhuma providência foi tomada (CEZAR, 2005). Assim como foi verificado 

nesta pesquisa, o fato de não ter sido tomada providência diante da maioria dos casos de 

violência é provavelmente um fator determinante para que o profissional não comunique o 

caso aos seus superiores e não realize a notificação. Ademais, o principal motivo relatado 

pelos profissionais para o não relato do episódio de violência à chefia foi considerar que as 

providências não seriam tomadas, o que se concretizou conforme os relatos dos 

trabalhadores que sofreram violência. 
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As pequenas proporções de trabalhadores que realizaram a notificação ou a 

comunicação do incidente aos superiores nos remete à falta de um sistema de registro 

efetivo dos episódios de violência nas instituições, assim como a sensibilização das vítimas 

para adotarem tal conduta. Tal fato também é evidenciado pela pequena quantidade de 

trabalhadores que relataram a existência de um protocolo padronizado a ser seguido nos 

casos de violência no trabalho. Além disso, pelo fato de a chefia tomar providências em 

poucos casos de violência, os profissionais provavelmente se sentem desestimulados a 

relatar ou notificar o incidente. 

Sobre a quantidade pequena de trabalhadores que notificaram a violência, Dal 

Pai (2011) explica que muitas vezes os profissionais não sabem a quem recorrer e o quão 

imparcial e sigiloso seria o processo de registro e notificação. Existe, também, dificuldade 

nos encaminhamentos para a resolução dos danos decorrentes desta forma de violência no 

trabalho. Além disso, o profissional que denuncia a violência é percebido, recorrentemente, 

como fraco no ambiente de trabalho, reforçando assim a realidade de desconsideração e 

naturalização da violência. Diante dessa realidade, a vítima pode tentar tolerar o sofrimento 

como forma de negar a própria fragilidade em nome da excelência e reputação perante a 

chefia e colegas de trabalho, assim como por medo de represálias nos casos de assédio 

moral. 

Em estudo realizado pelo COFEN e FIOCRUZ com profissionais de 

enfermagem do Brasil, 28,1% relataram relações distantes ou inacessíveis com a chefia 

(MACHADO, 2016). Ressalta-se a necessidade de fortalecimento do vínculo entre os 

trabalhadores e gestores, assim como o vínculo entre os gestores e as autoridades legais, a 

fim de agilizar e facilitar a tomada de providências diante de casos de violência, fazendo 

com que o trabalhador se sinta mais seguro e confiante para denunciar um caso de 

violência no trabalho (BRILHANTE, ARAÚJO e ALMEIDA, 2014). 

Pode-se ainda atribuir a subnotificação e não comunicação da violência aos 

superiores à naturalização do fenômeno da violência, que já é, em geral, considerado 

inerente ao processo de trabalho. Ao mesmo tempo, a ausência de notificação e registro ou 

relato da violência aos superiores inibe a implementação de estratégias institucionais de 

manejo dessa violência, contribuindo para que o problema permaneça desconhecido e mal 

administrado, aumentando o impacto negativo deste para a saúde e bem estar do 

profissional (MORAIS FILHO, 2009; CARVALHO; FONTES; PELLOSO, 2011). 

Quando indagados sobre a existência de procedimento padronizado para o 

relato de violência ocupacional no serviço, a maioria dos participantes responderam 
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negativamente. Em um serviço de urgência em Natal (RN), 69,2% dos enfermeiros e 

9,47% dos auxiliares/técnicos de enfermagem conheciam a existência de procedimento 

padronizado para o relato da violência ocupacional na instituição (MORAIS FILHO, 

2009).  

Tomando como base a divergência de respostas dos participantes no presente 

estudo, é provável que aqueles que responderam positivamente tenham se referido a 

registros em prontuários, livros de ocorrência, Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT), Boletim de Ocorrência (BO) ou até mesmo o simples relato verbal da violência aos 

seus superiores e não a um protocolo instituído pelo hospital para o registro e notificação 

da violência no local de trabalho. Destaca-se que registros como a CAT e BO, em geral, 

são realizados somente nos casos de agressão física e o registro em prontuários e livros de 

ocorrência não obedecem a uma padronização, colaborando assim para a invisibilidade, 

desvalorização e naturalização do problema (MORAIS FILHO, 2009; BRILHANTE, 

ARAÚJO  e ALMEIDA, 2014). 

Sobre os sentimentos após sofrer violência, os participantes relataram 

principalmente medo, ansiedade, tristeza e estresse. 

Em um serviço de urgência em Londrina (PR), foram relatados sentimentos de 

tristeza (57,1% dos enfermeiros, 50% dos técnicos de enfermagem e 60% dos auxiliares de 

enfermagem), estresse (57,1% dos enfermeiros, 50% dos técnicos de enfermagem e 40% 

dos auxiliares de enfermagem), ansiedade (71,5% dos enfermeiros, 25% dos técnicos de 

enfermagem e 26,7% dos auxiliares de enfermagem), baixa autoestima (42,9% dos 

enfermeiros, 62,5% dos técnicos de enfermagem e 13,3% dos auxiliares de enfermagem), 

medo (16,7% dos enfermeiros), depressão (42,9% dos enfermeiros e 12,5% dos técnicos de 

enfermagem) e culpa (14,3% dos enfermeiros e 37,5% dos técnicos de enfermagem) 

(CEZAR, 2005). 

Em um serviço de urgência em Natal (RN), os sentimentos mencionados pelas 

vítimas de violência no trabalho foram: medo (13,33%), ansiedade (25,10%), tristeza 

(38,43%), culpa (0,78%), vergonha (14,51%), estresse (57,25%) e baixa autoestima 

(19,61%) (MORAIS FILHO, 2009). 

Em estudo qualitativo realizado com profissionais de enfermagem de um 

hospital público em Teresina (PI), as principais consequências da violência relatadas 

foram: estresse, irritação, baixa autoestima, frustração, tristeza, raiva, desestímulo, 

comprometimento do processo de cuidar e consequente naturalização do fenômeno da 

violência (SANTOS et al., 2011). 
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Tais sentimentos experimentados pelo trabalhador vítima de violência 

ocupacional podem interferir na sua condição de saúde, produzindo danos incalculáveis. 

Dentre as doenças e agravos à saúde que podem ser gerados a longo prazo, destacam-se 

ansiedade, estresse, depressão, doenças cardiovasculares e musculoesqueléticas, 

sedentarismo, consumo abusivo de álcool, tabaco e tranquilizantes (MORAIS FILHO, 

2009). 

As dimensões afetiva e emocional sempre estiveram presentes no 

desenvolvimento do trabalho humano (CEZAR, 2005). Dessa forma, os sentimentos com 

relação ao trabalho exercido estão atrelados à sua prática, influenciando todo o processo de 

trabalho e resultados obtidos. Portanto, se o trabalhador tem sentimentos ruins relacionados 

ao ambiente de trabalho ou aos colegas, é provável que sua produção diminua, gerando 

consequências não somente para ele, mas afetando todo o processo de trabalho e os 

sujeitos envolvidos nele. 

 Dal Pai (2011) lembra que as consequências da violência atingem não somente 

o trabalhador, mas também repercutem no outros membros da equipe e na dinâmica e 

organização do trabalho. Assim, destacam-se consequências mais amplas como 

perturbação das relações pessoais no trabalho, insatisfação, exaustão, maior risco de 

cometer erros no exercício das atividades, afastamento e absenteísmo (MORAIS FILHO, 

2009). 

Devido ao medo do agressor e à percepção de corresponsabilidade do 

profissional e da instituição no processo de violência, acontece uma naturalização da 

violência no trabalho. Como tentativa de se proteger, os trabalhadores reagem de forma 

defensiva e hostil, provocando distanciamento dos colegas e pacientes, comprometendo 

todo o processo de trabalho e consequentemente o processo de cuidar (BATISTA et al., 

2011; VASCONCELLOS; ABREU; MAIA, 2012). 

Assim, além do risco de agravo à saúde do próprio trabalhador, há um 

comprometimento no processo do cuidar (MINAYO, 2000), gerando ainda mais 

insatisfação no cliente/paciente, aumentando a chance de este praticar violência contra o 

profissional, tornando essa problemática um processo cíclico.  

Em alguns casos, mesmo utilizando estratégias de defesa e evitamento, o 

profissional vítima de violência no trabalho não consegue retomar suas atividades, nem 

mesmo de maneira inadequada. Dessa forma, ocorre o absenteísmo ou o afastamento do 

trabalho. Em relação ao afastamento, ponto máximo de desgaste do trabalhador, apesar de 
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afetar um pequeno número de vítimas, resulta em grande desgaste e custos financeiros 

elevados para o profissional e para a instituição (MORAIS FILHO, 2009). 

A violência nas instituições de saúde pode trazer ainda mais sérios 

desdobramentos para o futuro da prestação de serviços de saúde. Entre as possíveis 

consequências, estão a diminuição do número de trabalhadores nas instituições de saúde e 

a deterioração dos cuidados prestados, ocasionando uma redução nos serviços prestados à 

população. Além disso, os trabalhadores podem manifestar estratégias de defesa e evitação, 

posturas negativas para o desenvolvimento de suas atividades. Outras consequências 

indiretas seriam a redução da produtividade e desempenho, custos com segurança e 

questões judiciais, a dificuldade na contratação e manutenção do quadro de trabalhadores, 

impactando na qualidade do serviço e nos custos operacionais (BATISTA et al., 2011).  

Sendo assim, a violência no trabalho vem sendo perpetuada, causando prejuízo 

à prestação de assistência ao paciente e ocasionando adoecimento e incapacidades nos 

trabalhadores; assim como provoca resignação e aceitação diante de situações de abuso que 

afetam todos os sujeitos envolvidos. Cabe ressaltar que o cenário atual da assistência em 

saúde no Brasil já está em defasagem, devido ao crescimento constante da população, que, 

infelizmente, não é acompanhado por investimentos que visam melhores condições de 

saúde e segurança no ambiente de trabalho em saúde.  

Dessa forma, a apresentação e discussão dos resultados dessa dissertação se 

encerra com a constatação de que a violência no trabalho no setor de emergência é 

consequente do estado de precariedade em que se encontram esses serviços. Habitando nas 

relações e na própria organização do processo de trabalho, essa violência é geradora de 

sofrimento para todos os sujeitos envolvidos, além de provocar consequências 

imensuráveis. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mensuração da magnitude da violência no trabalho é muito complexa, uma 

vez que existem vários impedimentos para tal. Dentre eles, destacam-se a resistência dos 

profissionais em falar sobre o assunto, devido à falta de tempo, ou o medo de represálias. 

A falta de definição consistente para violência é outra dificuldade, visto que a literatura nos 

traz vários conceitos abrangendo as diversas formas de manifestação da violência. Além 

disso, a própria concepção individual de violência dos trabalhadores varia muito, 

prejudicando um diagnóstico real da situação.  

Entendendo que o conhecimento da magnitude da violência no trabalho sob o 

ponto de vista da epidemiologia é de suma importância para a compreensão do problema, a 

presente investigação nos permite inferir que a violência no trabalho consiste em um 

problema real no setor saúde, no que diz respeito às emergências, permeando o ambiente 

ocupacional e as relações que nele se estabelecem.   

Os resultados encontrados denotam que muitos dos fatores contribuintes para a 

violência têm origem na própria organização do processo de trabalho, que consiste na 

própria assistência e cuidado ao paciente. Destarte, algumas pequenas medidas que 

poderiam minimizar situações agressivas seriam o melhoramento da organização do 

serviço, acesso e atendimento facilitado, orientação mais efetiva ao usuário com relação às 

informações e encaminhamentos e maior integração da equipe, diminuindo assim o tempo 

de espera. Também se faz necessário o investimento na estrutura das instituições, 

implantando dispositivos de segurança.  

Destaca-se o papel dos gestores das instituições de saúde, que devem apoiar e 

direcionar os trabalhadores no que diz respeito à sua autoproteção diante das situações de 

conflito e notificar os casos de agressão, assim como conduzir o profissional à notificação 

através do preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e registro em 

boletim de ocorrência policial.  

Ao traçar um plano de prevenção eficaz, sugere-se, primeiramente, levantar os 

fatores de risco para violência próprios de cada local de trabalho, uma vez que esses fatores 

variam entre as unidades, impossibilitando a aplicação de uma estratégia de prevenção 

universal. Os seguintes planos podem estar incluídos nas estratégias de prevenção: controle 

ambiental (uso de dispositivos de segurança, como: detectores de metais, alarmes, 

monitoramento com câmeras, boa iluminação nos corredores); controle administrativo 

(organização do serviço para prevenir que o pessoal trabalhe sozinho e minimizar o tempo 
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de espera do paciente, restringir o movimento do público nos serviços de saúde) e 

modificação comportamental (treinamento dos trabalhadores para reconhecer e administrar 

processos de trabalho, resolvendo conflitos e mantendo a consciência de que o risco de 

violência existe e os trabalhadores devem estar preparados para o enfrentamento e 

mediação do comportamento violento). 

Outras ações que poderiam minimizar situações agressivas no contexto de 

atenção em saúde se articulam na melhoria da organização do serviço, facilitando o acesso 

e o atendimento do usuário, oferecendo-lhes informações e encaminhamentos de forma 

correta, além da maior integração e bom relacionamento da equipe.  

Neste ínterim, é importante salientar a necessidade de capacitação dos 

trabalhadores para detectar e evitar situações de risco, adotando posturas e procedimentos 

adequados diante da violência, de modo a reduzir a possibilidade de consequências graves. 

Tal preparação deve ser realizada desde os primórdios da formação profissional, visando à 

garantia de uma assistência de melhor qualidade assim como a articulação entre trabalho, 

ensino e serviço. Além disso, um tratamento psicológico específico pode reduzir as 

consequências psíquicas posteriores ao evento. 

Contudo, para implementar medidas e intervenções concretas e efetivas a longo 

prazo voltadas para a saúde e segurança do trabalhador da saúde, devem ser considerados 

não somente os elementos intrinsecamente ligados ao processo de trabalho e suas 

respectivas soluções pontuais. Faz-se necessário um conjunto de ações que englobem os 

profissionais de saúde, gestores públicos, políticas públicas, assim como a comunidade 

através de diversos segmentos. 

Como limitações, tivemos a utilização de amostragem por conveniência, 

devido à dificuldade de coleta de dados entre os sujeitos do estudo, e abordagem de apenas 

um grupo de sujeitos envolvidos na problemática da violência no trabalho, destacando 

assim a importância da realização de estudos nos quais as demais categorias de 

trabalhadores da saúde, gestores e pacientes também sejam participantes. 

Não obstante, diante da desafiadora temática da violência, espera-se que o 

estudo possa trazer importantes contribuições para a visibilidade da saúde do trabalhador 

da saúde, entendendo que as melhorias nas condições de trabalho dos profissionais terão 

reflexo positivo na assistência prestada à população. Espera-se incentivar um novo olhar 

sobre como a violência se faz presente nas instituições de saúde, de modo a sensibilizar os 

sujeitos envolvidos e responsáveis, assim como amenizar conflitos, alertando para a 
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necessidade de implantação de novas práticas na rotina de trabalho e aplicação de 

investimentos em saúde.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A  – QUESTIONÁRIO SOBRE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E 

PROFISSIONAIS 

 

1. Idade Quantos anos  

2. Sexo 1. Masculino 

2. Feminino 

 

3. Turno em que trabalha 

 

1. Dia 

2. Noite 

3. Sem turno fixo 

 

4. Raça/cor 1. Branco 

2. Preto 

3. Pardo 

4. Amarelo 

5. Indígena 

 

6.  Estado civil 1. Casado 

2. Solteiro 

3. Divorciado 

4. União estável 

5. Viúvo 

 

7. Profissão 1. Auxiliar/Técnico de Enfermagem 

2. Enfermeiro 

 

8.  Tempo de experiência profissional  Quantos anos? 

 

 

9. Carga horária de trabalho semanal Em horas  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 
intitulada “Violência no trabalho entre os profissionais de saúde: prevalência e fatores 
associados nos setores de emergência de hospitais de referência para causas 
externas”. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 
informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. Trata-se de uma dissertação de mestrado cujo objetivo é 
realizar um diagnóstico sobre a violência ocupacional sofrida por profissionais médicos e 
da equipe de enfermagem que atuam na assistência hospitalar de emergência. Os resultados 
dessa pesquisa poderão influenciar ações políticas, educativas e comunitárias para o 
enfrentamento do problema. Os riscos dessa pesquisa são mínimos, incluindo a 
possibilidade de constrangimento do participante em relatar episódios de violência sofrida 
no local de trabalho. Nesses casos, serão tomadas as medidas necessárias para amenizar o 
transtorno causado, através de apoio à vítima, assim como pausa ou suspensão da 
entrevista. Pedimos a sua colaboração respondendo a um breve questionário sobre o tema, 
podendo desistir a qualquer momento sem que isso lhe acarrete nenhuma penalidade ou 
prejuízo. A qualquer momento, você poderá ter acesso a essas informações. Não será 
fornecido nenhum tipo de pagamento. Seu anonimato será preservado, assim como o sigilo 
das informações colhidas. Os dados coletados serão utilizados somente para os fins da 
pesquisa, sendo divulgados exclusivamente entre os estudiosos do assunto, não permitindo 
a sua identificação. 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC : Rua Coronel 
Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344.  

O abaixo assinado _________________________________,_____anos, RG:________________declara que 
é de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. 

 Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, 
tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via 
assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

Caso precise entrar em contato com a pesquisadora, seguem os dados: 

Pesquisadora: Naianny Rodrigues de Almeida 
Instituição: Universidade Federal do Ceará (Departamento de Saúde Comunitária) 
Endereço: Rua Professor Costa Mendes, 1608, 5º andar, Rodolfo Teófilo. 
Contato: naiannyalmeida@yahoo.com.br 
 
Data:____/____/___Assinatura do participante voluntário:____________________________ 
Data:____/____/___ Assinatura do pesquisador:____________________________________ 
Data: ____/____/___ Assinatura da testemunha:_____________________________________ 
Data:____/____/___ Assinatura de quem aplicou o TCLE:____________________________ 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – DADOS REFERENTES À VIOLÊNCIA OCUPACIONAL 

 

 

Você já presenciou violência contra o trabalhador neste serviço? 

1. (    ) Sim        2. (    ) Não 
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ANEXO B – IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO TRABALHO         
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