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1. Resumo 

O estudo visa descrever as condutas recomendadas frente ao assédio 
moral de profissionais de enfermagem no ambiente de trabalho. O método 
utilizado foi pesquisa bibliográfica de artigos científicos em fontes BVS e bases 
de dados SCIELO, LILACS e COREN SP, discutido nas categorias: condutas 
institucionais e condutas dos profissionais assediados. 

2. Introdução 

De acordo como a OMS, a violência contra os colaboradores que 
compõe o corpo de enfermagem, (auxiliares, técnicos e enfermeiros), é 
considerada uma epidemia mundial desde 2000. O levantamento realizado em 
2017 pelo COREN-SP constatou que 77% dos profissionais pertinentes foram 
acometidos por algum tipo de violência. A violência é caracterizada por qualquer 
situação de agressão na forma física, psicológica ou moral que fere a segurança, 
saúde, dignidade e liberdade. (MATOZINHO, 2017). 

Segundo Centro de Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo, define-
se assédio moral no trabalho a exposição aos trabalhadores e situações de 
humilhação repetitiva e prolongada, caracterizada por atos, gestos e/ou 
comportamento durante a jornada de trabalho. (COREN, 2017). 

O assédio moral também se configura de uma violência psicológica, 
intencional e vivida no dia a dia que sua intenção é de humilhar e excluir a 
pessoa das suas atividades sociais provocando prejuízos e estresse psicossocial 
e a exclusão social. (CAHÚ,2014). 

 Segundo Cezar (2014), o assédio vem sendo objeto de crescente 
preocupação mundial, por parte de trabalhadores, empregadores e também da 
comunidade cientifica. O estudo desse fenômeno é notável no âmbito da saúde, 
sobretudo em áreas como psicologia e medicina do trabalho é um problema 
observado em hospitais, onde os trabalhadores da equipe de saúde ora são os 
autores, vitimas de atos de violência ocupacional, e onde se reproduzem e 
perpetuam situações de agressividade e humilhação. 

3. Objetivo 

Investigar as condutas frente ao assédio moral vivenciado pelo 
profissional de enfermagem no ambiente de trabalho. 

4. Metodologia 

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. O material foi constituído 
por artigos científicos publicados no período de 10 anos (2007 a 2017). O 
levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas através das fontes 
BVS e bases de dados SCIELO, LILACS e COREN SP. 
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As palavras-chaves consideradas na pesquisa bibliográfica foram: 
violência no trabalho, assédio moral, violência psicológica, trabalhadores de 
enfermagem e saúde do trabalhador. 

5. Desenvolvimento 

O sofrimento desencadeado por formas de intimidação e práticas 
abusivas no ambiente de trabalho, ocorrem hierarquicamente pelo poder ou entre 
colaboradores do mesmo cargo e do subordinado para o superior, podendo 
acontecer degradação do ambiente de trabalho, perda do emprego e ferindo a 
integridade física e psíquica, testificando o dano causado à vítima. 
(VASCONCELOS, 2012) 

Para Barreto 2005 o constrangimento do assédio moral no trabalho 
desestabiliza a vitima, impossibilitando a mesma de comunicação, argumentação 
ou defesa, gerando danos psíquicos e morais que reprime e afetam a qualidade 
da jornada de trabalho.  

Os trabalhadores estão mais vulneráveis e ameaçados, tornando-se 
perdidos e vazios, sem saber a quem recorrer e confiar. Se a violência moral 
existe, é obrigação da empresa criar condições mais harmônicas que 
resguardem a saúde do trabalhador (Oliveira,2004).  

Legalmente, a empresa é considerada culpada pela violência à moral e 
pela conivência com a situação, por muitas vezes se apresentar perplexa diante 
de uma situação de assédio moral, portanto todas tem o dever de fiscalizar 
atuação de seus funcionários.Todavia, algumas instituições ainda mantém a 
cultura de relação desumana e antiéticas, em que predominam as condutas 
negativas, negligenciando o abuso, pois priorizam sua lucratividade, gerando 
mais funcionários doentes.( DUVARESCH,2013). 

 

6. Resultados preliminares 
 

6.1 Condutas institucionais 
 
É recomendado que as instituições implantassem ações de melhoria 

das condições de trabalho de comunicação nos ambientes, onde a 
enfermagem atua, para assim favorecer o enfrentamento, tomada de decisão 
exercício da autonomia, e, principalmente a qualidade do cuidado de 
enfermagem e a satisfação de seus colaboradores (DALMILIN et al.,2014a). 
Infelizmente a literatura mostra que na maioria dos casos de assédio os 
empregadores e instituições são coniventes com a situação dificultando 
assim medidas resolutivas. 
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6.2 Condutas dos profissionais assediados 
 
Medidas eficazes de enfrentamento do assédio e sofrimento moral no 

ambiente de trabalho são importantes, porém, não são suficientes se não 
houver uma política na organização que impeça esse tipo de violência 
(FONTES et al., 2013). Condutas que poderiam inibir o assédio moral seria 
registro interno de ocorrências, treinamentos de como agir diante de uma 
situação de assédio como medida de prevenção, educação ética e medidas 
punitivas com o respaldo da lei. 
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