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Resumo: Nota-se nas últimas décadas o marcante processo da globalização, que transformou a 

sociedade e consequentemente a dinâmica das organizações e da gestão do trabalho, todas essas 

mudanças resultaram em riscos emergentes, ou seja, aos fatores de riscos psicossociais, que 

impactam na saúde psicológica, física e social do trabalhador, nesse novo cenário, o profissional da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho é desafiado a repensar seu fazer e direcionar mais atenção 

para a promoção e prevenção de organizações saudáveis. O presente artigo tem o propósito de 

conhecer as contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho frente aos fatores de riscos 

psicossociais, bem como abordar suas consequências para saúde do trabalhador e ao funcionamento 

da organização. A presente foi realizada por meio das bases de dados em formato digitais: BVS e 

Scielo e com base nas palavras-chaves. Dentre os fatores de riscos psicossociais os que tiveram um 

maior destaque nesse estudo foram: Ruídos; ritmo de trabalho acelerado; sobrecarga; desconforto ao 

ambiente; aumento das jornadas de trabalho; esforço físico; trabalho repetitivo e pressão ao prazo. 

Conclui-se que apesar da extrema relevância do Psicólogo Organizacional e do Trabalho inserido no 

ambiente de Trabalho, o presente trabalho sentiu a carência de revisões da literatura voltadas ao tema. 

 

Palavras-Chaves: Fatores de riscos psicossociais; Saúde Mental; Psicologia Organizacional 

do Trabalho. 

 
Abstract: In the last decades, the marked process of globalization, which has transformed society 

and consequently the dynamics of organizations and work management, all these changes have 

resulted in emerging risks, that is, the psychosocial risk factors that impact on psychological health , 

physical and social worker, in this new scenario, the professional of Organizational Psychology and 

Labor is challenged to rethink their work and direct more attention to the promotion and prevention 

of healthy organizations. The purpose of this article is to know the contributions of Organizational 

Psychology and Work in relation to psychosocial risk factors, as well as to address its consequences 

for workers' health and the functioning of the organization. The present study was carried out using 

the databases in digital format BVS and Sciel based on the keywords. Among the psychosocial risk 

factors, the ones that were most prominent in this study were: Noise; fast pace of work; overload; 

discomfort to the environment; increased working hours; physical effort; repetitive work and time 

pressure. it is concluded that in spite of the extreme relevance of the Organizational Psychologist and 

of the Work inserted in the Work environment, the present work felt the lack of literature revisions 

focused on the theme. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é considerado fator crucial na vida do homem, Borges (2004) afirma que 

seu conceito passou a ocupar um lugar privilegiado no espaço da reflexão teórica nos dois 

últimos séculos, sendo entendido como objeto múltiplo e ambíguo de atribuições que geram 

significados e sentimentos. Segundo Carvalho (2010, p. 154) a revolução industrial é 

responsável pelo resultado de diversas mudanças no trabalho que acabaram atingindo as 

organizações por forças tecnológicas. Dessa forma, Zanelli (2018), afirma que as 

organizações de trabalho desse novo século, apresentam uma redução da coesão, e uma 

propensão ao isolamento social e emocional, assim como perda do sentido de comunidade, 

redução no comprometimento, e dificuldade no estabelecimento de vínculos com a 

sociedade. 

O resultado desse cenário reverbera segundo Zanelli (2018) nos trabalhadores que 

tiveram sua atividade fortemente modificada, através de demandas exacerbadas de carga 

horária e de trabalho, necessidade de maior produtividade e desempenho, bem como a 

insegurança e vulnerabilidade proveniente do fenômeno do desemprego, causas essas 

geradoras de sintomas emocionais, físicos e fisiológicos na saúde desse trabalhador. 

Tais fatores são considerados riscos psicossociais, que se referem segundo Pinho 

(2015, p. 06) a condições presentes em situações laborais relacionadas com a organização 

do trabalho, a hierarquia, a realização de tarefas e o meio ambiente, que podem favorecer ou 

prejudicar a atividade laboral, bem como a qualidade de vida e a saúde dos trabalhadores.  

Segundo a definição da Organização Internacional do Trabalho, os fatores de riscos 

psicossociais: “ [...] referem-se às interações entre e no ambiente de trabalho, ao conteúdo 

do trabalho, ás condições organizacionais e às capacidades, necessidades, cultura, condições 

pessoais externas ao trabalho, que podem, por meio das percepções e experiências, 

influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação dos trabalhadores”. (INTERNATIONAL 

LABOUR ORGANIZACIONAL, 1986, p. 3 apud ZANELLI, 2018 p. 35). 

A complexidade no entendimento e enfrentamento dos fatores de riscos 

psicossociais, está ligada a questão destes representarem as percepções e experiências do 

trabalhador, certas percepções referem-se à pessoa, outras estão vinculadas as condições ou 

ambiente de trabalho, todavia, as consequências principais têm a ver com as organizacionais 

e individuais. A prevenção dos fatores de risco psicossociais no trabalho obriga a um 

envolvimento ativo e dinâmico da organização e dos trabalhadores (CHAGAS, 2015, p. 

441). 



 

A prevenção de riscos psicossociais relacionadas ao trabalho está prevista legalmente 

na Diretiva- Quadro de Segurança e Saúde no Trabalho, estabelecida em 1989 pela União 

Europeia. As atividades de avaliação e prevenção progridem nos contextos laborais de vários 

países (ZANELLI, 2018, p. 24). Todavia, o mesmo autor afirma que a prevenção não baseia-

se meramente na aplicação de um instrumento restrito, faz-se necessário extrapolar essa 

perspectiva, uma vez que as organizações são construções psicossociais, nesse sentido os 

fundamentos e intervenções psicossociais estão alicerçados, sobretudo, na evolução da 

psicologia social. 

Assim sendo, podemos considerar um risco no trabalho como psicossocial, quando 

sua origem é de ordem psicológica e social, e sua manifestação pode ser de ordem 

psicológica, social e física. Nessa perspectiva, a contribuição da psicologia organizacional 

do trabalho é de fundamental importância para auxiliar e mostrar que o sucesso da 

organização depende diretamente de sua capacidade humana. Assim, tornou-se essencial, 

que o trabalhador tenha bem-estar refletido em uma vida saudável e equilibrada. Sendo 

necessário, segundo Borges et.al (2005) que a psicologia amplie seus objetivos no campo 

organizacional e do trabalho assegurando novas formas de gerir pessoas. 

Nesse novo cenário o profissional da Psicologia Organizacional e do Trabalho é 

desafiado a repensar seu fazer e direcionar mais atenção para a promoção e prevenção de 

organizações saudáveis, tendo em vista que esse profissional pode assumir várias atividades 

que facilitem a visualização da necessidade de voltar seu foco a qualidade de vida do 

trabalhador; desenvolvendo ações com base na promoção de saúde, no bem-estar psicofísico 

dos colaboradores e enxergando todo sistema de relações da empresa, onde o psicólogo 

poderá contribuir para que a organização alcance altos níveis de satisfação, melhorando as 

relações interpessoais no trabalho e, consequentemente, atinja o sucesso organizacional 

(RICARDIHO, 2005, apud, GORCES, 2008).  

  O presente estudo utilizou a metodologia de revisão sistemática de literatura, 

abordando os principais achados de acordo com o tema e os objetivos definidos, a coleta de 

dados foi realizada através de artigos científicos que foram publicados no período de 2013 a 

2017, nas seguintes bases de dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), SCIELO 

(ScientificElectronic Library Online); os achados permitiram destacar os principais fatores 

de riscos psicossociais nas organizações, dentre eles estão ruídos; ritmo de trabalho 

acelerado; sobrecarga; desconforto ao ambiente; aumento das jornadas de trabalho; esforço 

físico; trabalho repetitivo; pressão quanto ao cumprimento de prazos, fatores estes que 

permeiam a cultura organizacional gerando o adoecimento da empresa e consequentemente 



 

impactando na saúde mental e física do trabalhador, exigindo um novo posicionamento da 

psicologia organizacional e do trabalho.  

 

MÉTODOS 

  

 A presente pesquisa adotou o método de revisão sistemática de literatura, conforme 

Sampaio (2007, p. 84) uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de 

revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre 

determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências 

relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos 

explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. 

 Dessa forma, foi realizada a descrição das etapas que constituíram a elaboração 

dessa revisão sistemática, a primeira consistiu na definição do objetivo que foi conhecer as 

contribuições da Psicologia Organizacional e do Trabalho frente aos fatores de riscos 

psicossociais. Em seguida, foi possível estabelecer o protocolo de pesquisa que considerou 

os seguintes itens: definição das bases de buscas para a pesquisa, seguindo os critérios de 

inclusão e exclusão dos artigos, definição dos desfechos de interesse, verificação dos 

achados, análises e resultados. 

Foi realizada pesquisa nas bases de dados citadas anteriormente; a equação de 

pesquisa foi [“Riscos Psicossociais AND Trabalho”], e [“Riscos Psicossociais” AND 

“Psicologia Organizacional”]. A identificação de artigos, nesta fase, foi feita com base no 

título e nas palavras-chave: Fatores de ricos psicossociais, saúde mental e Psicologia 

Organizacional e do Trabalho.  

A seleção dos artigos seguiu como critérios de inclusão: abordar a temática de estudo, 

ou seja, que esteja relacionado sobre os fatores de riscos psicossociais existente no ambiente 

de trabalho; ser redigido ou traduzido em português e ter sido publicado no período entre 

2013 a 2017. Os critérios de exclusão foram: textos incompletos; repetição de um mesmo 

artigo em mais de uma base de buscas; dissertações e teses; texto com acesso indisponível e 

falta de relação com o objeto de estudo, como os riscos ocupacionais. 

No total de 93 publicações foram selecionadas pela combinação dos descritores, 

todos os resumos dessas publicações foram analisados quanto seu enquadramento nos 

critérios da pesquisa, porém 51 não apresentavam dados referentes aos fatores de riscos 

psicossociais no ambiente de trabalho ou a Psicologia Organizacional do Trabalho, 25 foram 

repetidos, 4 sem acesso na língua portuguesa, e 1 sem acesso integral ao texto, resultando no 



 

total de 12 artigos em texto integral distribuídos nas bases de dados da seguinte forma: 10 

artigos na BVS e 02 artigos no Scielo. 

 

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão de estudos sobre os fatores de risco psicossociais 

em contextos de trabalho   

 

Inclusão Exclusão 

Apresentação de dados qualitativos sobre os 

fatores de riscos psicossociais no ambiente 

organizacional/trabalho. 

Artigos que sejam publicados entre 2013 a 

2017 

  

Não apresentação de dados sobre os fatores de 

riscos psicossociais no ambiente 

organizacional e ou do trabalho 

Fora do período de pesquisa  

Repetidos 

Idioma inglês e espanhol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados das pesquisas 

Riscos psicossociais AND 

psicologia organizacional 

BVS n= 10 

Scielo n = 0 

Resultados das pesquisas 

Riscos psicossociais AND 

trabalho  

BVS n= 63 

Scielo n = 20 

93 resumos analisados 

51 artigos não apresentavam 

dados referente ao tema 

25 repetidos 

4 artigos sem acesso ao português  

1 resumos sem acesso ao texto 

integral 

12 artigos em texto integral 

Total de artigos aplicados na metodologia 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em conformidade com os critérios da pesquisa e diante do percurso metodológico 

foram alcançados cerca de 93 documentos como mostra a tabela 1, foi estabelecido um corte 

temporal, onde verificou-se que o ano de 2015 teve quatro publicações acerca do tema, o 

ano de 2017 teve três, nos anos de 2013 e 2016 tiveram duas, e no ano de 2014 teve apenas 

uma publicação.  

Diante desses resultados, fica claro que o tema ainda é pouco estudado e que se faz 

necessário um investimento maior em pesquisas e publicações. Marinez (2002 apud 

Martinez 2013) afirma que apesar de relevante e frequentemente mencionada, a relação entre 

satisfação no trabalho e saúde tem sido insuficientemente pesquisada e aplicada. Dessa 

maneira, reconhece-se segundo Ferreira (2015, p. 267) que a psicologia ligada ao trabalho 

vem, portanto, trilhando um longo e difícil caminho de mudanças na busca de demarcar seu 

real foco de intervenção entre a psicologia, as práticas de saúde e o trabalho de intervenção. 

No tocante ao método de estudo, predominaram os artigos com os estudos 

qualitativos, entre as áreas de trabalho a que teve maior prevalência de estudos publicados 

foi a enfermagem, contabilizando cinco artigos; as demais profissões como: médicos, 

bombeiros, técnicos em segurança do trabalho, agentes penitenciários, portuários, 

trabalhadores de transporte público, condutores socorristas, e os profissionais da indústria 

tiveram apenas uma publicação. 

  

Tabela 2. Resumo da informação dos 12 estudos incluídos sobre os fatores de risco psicossociais no ambiente 

de trabalho. 

ESTUDOS OBJETIVO MÉTODOS PRINCIPAIS ACHADOS 

Silva, Limas e Pereira. 

Contexto de Trabalho 

de custo humano no 

trabalho: Um estudo 

com trabalhadores 

portuários de 

transporte  .2016 

Investigar como os 

trabalhadores avaliam a 

organização, as relações 

socioprofissionais,  

condições de trabalho e  

as principais exigências 

decorrentes das 

atividades executadas. 

Estudo 

quantitativo e 

descritivo.  

Os seguintes fatores de riscos 

psicossociais apontados na 

pesquisa foram: Ritmo de 

trabalho excessivo; pressão aos 

prazos; tarefas rígidas; número 

de pessoas insuficiente para se 

realizar as tarefas; divisão de 

tarefas e tarefas repetitivas. 

Resultando em adoecimento 

nesses profissionais. 

 



 
Stenger, Monteiro, 

Sabino, Miquilin e 

Filho. Lean production 

e riscos psicossociais: o 

caso de uma fusão 

multinacional de grupo 

metalmecânico no 

Brasil. 2014 

Identificar riscos 

psicossociais, por meio 

de entrevistas (fase 1) e 

pesquisa documental 

com base na leitura e 

interpretação desses 

materiais (ênfase na 

ação civil pública do 

Ministério Público – 

fase 2) 

Estudo de 

abordagem 

qualitativa 

Este estudo analisou que as 

condições de trabalho com 

máquinas,; pausas durante a 

jornada de trabalho; longas 

jornadas de trabalho; pressão de 

trabalho e a sobrecarga de tarefas, 

caracterizam índices de trabalho 

intensificado e em condições de 

trabalho desfavoráveis. 

Ramalho, Costa. Os 

fatores psicossociais de 

risco na atividade de 

técnicos superiores de 

segurança no trabalho. 

2017. 

Verificar se os Técnicos 

Superiores de 

Segurança no Trabalho 

(TSST) que 

desempenham a sua 

atividade em Portugal 

estão, ou não, expostos 

a fatores psicossociais 

de risco e se, como 

consequência, veem 

deteriorado o estado da 

sua saúde 

Abordagem do 

tipo descritivo 

correlacional. 

Os maiores indicadores de risco 

psicossociais abordado nessa 

pesquisa foram: ritmo intenso de 

trabalho e sobrecarga. 

Impactando de forma 

significativa na saúde física e 

mental desses trabalhadores. 

Jaskowiak, Fontana. O 

trabalho no cárcere: 

reflexões acerca da 

saúde do agente 

penitenciário, 2015.
 

 

Conhecer as condições 

de trabalho de agentes 

penitenciários e os 

reflexos do exercício 

da atividade laboral 

em sua saúde.  

 

Pesquisa 

descritiva, de 

abordagem 

qualitativa. 

 

 

Os trabalhadores do cárcere 

estão expostos a riscos 

psicossociais decorrentes da 

tensão e da violência, e a riscos 

biológicos; a infraestrutura 

precária e ao ambiente insalubre. 

 

Oliveira, Pinel, 

Gonçalves e Diniz. 

Trabalho de 

enfermagem em 

emergência hospitalar - 

riscos psicossociais: 

pesquisa descritiva, 

2017. 

 

 

 

 

Identificar, na visão do 

enfermeiro, os riscos 

psicossociais 

presentes em serviço 

de emergência e 

analisar como esses 

riscos afetam a saúde 

do grupo. 

Qualitativa, 

exploratória, 

descritiva.  

Foi observado que os riscos 

psicossociais são de ordem 

organizacional e decorrentes de 

fatores externos ao serviço, 

entre eles citam-se: sobrecarga 

de trabalho, intensificação do 

ritmo de trabalho, precarização 

das condições de trabalho, 

ambiguidade de papéis, 

improvisação e violência no 

trabalho 

 



 
Fernandes e Pereira. 

Exposição a fatores de 

risco psicossocial em 

contexto de trabalho: 

revisão sistemática. 

2016 

Analisar a literatura 

cientifica acerca dos 

efeitos da exposição a 

fatores de risco 

psicossocial em 

contextos de trabalho.  

 

Revisão 

sistemática. 

 

Os riscos psicossociais que 

tiveram maior destaque nesse 

estudo foram: horários acima 

das 40 horas semanais, trabalho 

por turnos, horas extra não 

remuneradas, métodos de 

trabalho não participados, pouca 

autonomia, impossibilidade de 

progressão na carreira, cargas de 

trabalho excessivas. Causando 

impacto a saúde física e mental 

desses trabalhadores, como 

também quadros clínicos e 

absenteísmo.  

Oliveira, Guerra, 

Almeida, Silva, Fabrie  

Vieira. O trabalho de 

enfermagem em centro 

de tratamento de 

queimados: riscos 

psicossociais.2015. 

 

Identificar os riscos 

psicossociais e as 

recompensas no 

trabalho de 

enfermagem em 

centro de tratamento 

de queimados. 

 

Pesquisa 

quantitativa, 

exploratória, 

descritiva. 

 

Os fatores de riscos 

identificados nesse estudo estão 

associados ao estresse no 

trabalho e entre eles: a pressão 

do tempo, a carga horária 

extensa, o alto grau de 

responsabilidade no trabalho, a 

exigência cada vez maior do 

trabalho e a falta de 

reconhecimento pelo trabalho 

realizado. 

Guimarães, Silva e 

Santos. Condutores de 

esperança: condições 

de trabalho de 

condutores de 

Ambulância do SAMU. 

2015. 

 

Discutir os principais 

riscos e agravos 

relacionados ao 

trabalho dos 

condutores-socorristas 

de veículos do SAMU 

192 do Município de 

Fortaleza-CE 

 

Estudo descritivo e 

exploratório, de 

natureza 

qualitativa. 

 

Foi constatado pelo menos nove 

riscos e agravos: má 

conservação dos veículos, 

direção em estrutura viária 

deficiente, problemas 

osteoarticulares, exposição a 

agentes infecciosos, plantões 

excessivos e escalas noturnas, 

violência urbana, e, por fim, 

estresse. 

Lima, Oliveira, Mauro, 

Lisboa, Assad e 

Carvalho. 2015.Riscos 

psicossociais em 

unidades 

especializadas: 

Identificar os fatores 

de risco psicossocial 

presentes em unidades 

especializadas, na 

visão do enfermeiro 

residente e analisar 

Estudo Qualitativo 

e descritivo. 

 

O estudo evidenciou que o 

enfermeiro, está exposto a 

fatores de risco psicossociais 

relacionados à estrutura e a 

organização do trabalho que 

afetam o seu bem-estar e saúde. 



 
implicações para a 

formação e a saúde do 

enfermeiro residente  

 

como os mesmos 

afetam a saúde do 

grupo.  

 

Os riscos psicossociais 

acarretam prejuízos ao processo 

de formação e estresse 

ocupacional, sendo alguns 

deles: recursos humanos e 

materiais insuficientes, conflitos 

no trabalho em equipe e a pouca 

autonomia.  

Assunção e Silva.  

Condições de trabalho 

nos ônibus e os 

transtornos mentais 

comuns em motoristas 

e cobradores: Região 

Metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil,2013.  

Descrever a 

prevalência de TMC 

numa amostra de 

motoristas e 

cobradores da Região 

Metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil, e 

verificar se as 

condições do trânsito e 

as condições internas 

aos ônibus estavam 

associadas ao 

desfecho 

Amostra não pro-

babilística. 

Foi observado que os motoristas 

e cobradores possuem um índice 

de transtorno mental comum e 

esses indivíduos apresentaram-

se expostos aos seguintes fatores 

de riscos psicossociais: agressão 

ou ameaça; expostos a trânsito 

ruim; não recebem pelas horas 

extras; desconforto físico, 

térmico e luminoso; exposição a 

ruído elevado e insuportável 

dentro do ônibus; não participar 

de atividades socioculturais. 

Portela e Ross. 

Distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao 

trabalho (DORT) e sua 

associação com 

condições de trabalho 

da enfermagem. 2013 

Avaliar as evidências 

científicas sobre os 

distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao 

trabalho e sua 

associação com 

condições de trabalho 

da enfermagem 

Revisão integrativa 

de literatura 

Neste estudo foi observado que 

a intensidade do esforço físico-

postural, o aumento da jornada 

de trabalho, horas extras 

excessivas, déficit de 

trabalhadores, más condições 

sociais no trabalho são os 

principais fatores de risco que 

têm sido associados aos 

distúrbios músculo esqueléticos. 

Além dos sintomas físicos, há 

presença de sintomas 

psicológicos, como depressão, 

ansiedade e angústia 

Carlloto e Câmara. 

Riscos Psicossociais 

associados a Síndrome 

de Burnout em 

Avaliar os estressores 

ocupacionais de 

natureza psicossocial 

como possíveis 

preditores das 

Estudo de corte 

transversal teve 

como amostra não 

probabilística.  

Foi observado nesse estudo que 

há a presença de desgaste 

psíquico, estresse, sobrecarga e 

conflitos entre valores pessoais 

e institucionais estão presentes 



 
professores 

universitários. 2017 

dimensões da 

síndrome de 

burnoutem uma 

amostra de 250 

professores 

universitários. 

 nos professores e acarreta sua 

saúde mental e física. 

 

 Dentre os resultados obtidos na pesquisa, foi constatado que estão cada vez mais 

recorrentes os fatores de riscos psicossociais no trabalho, devido as transformações da 

sociedade que impactaram no modelo de produção e consequentemente em uma maior 

exigência aos trabalhadores, refletindo na saúde física e psicológica destes indivíduos; como 

reflexo deste fato, Ruiz (2012, p. 173) cita uma recente publicação da OIT 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2010) na qual, ela retrata sobre 

os riscos emergentes e os novos modelos de prevenção aos fatores psicossociais de estresse 

relacionado com a atividade laboral. 

Com referência aos fatores de riscos psicossociais, os que tiveram um maior destaque 

identificados nesse estudo foram: ruídos; ritmo de trabalho acelerado, sobrecarga, a falta de 

atenção à ergonomia, aumento das jornadas de trabalho, esforço físico, trabalho repetitivo, 

pressão aos prazos, atividades de risco, qualidade de vida negativa, violência física e verbal 

e problemas nos contextos sociais e familiar.  

 Em relação as contribuições da psicologia organizacional nos referidos fatores de 

riscos psicossociais no ambiente de trabalho, não foram encontrados artigos, o que nos faz 

refletir sobre a citação de Zanelli (2002, p. 17) referente a formação profissional e o exercício 

das atividades de trabalho pelo psicólogo organizacional, na qual o autor afirma que têm 

sido restritas, precárias e deficientes, o que implica nos limites do preparo para a atuação, 

em muitos cursos de Psicologia, não ultrapassando as linhas demarcadas pela seleção e 

orientação profissional, o que revela uma obsolescência até no título conservado para a 

disciplina.  

O que reforça ainda mais essa restrição é que durante a graduação, a preferência dos 

universitários é voltada para área clínica, desde o início do curso, assim, nota-se que a 

formação do psicólogo direcionada a atuações em organizações são consideradas bastante 

relegadas; segundo o mesmo autor, são inúmeras as evidências desse fato, uma das mais 

óbvias é a quase ausência de cursos de pós-graduação existentes no país que oferecem 

oportunidades ao profissional para complementar seus estudos, por outro lado, as atividades 

em empresas, de qualquer modo, refletem nas melhores remunerações da categoria. 



 

Vale ressaltar que, mesmo não terem sidos encontrados nenhum artigo em relação ao 

enfrentamento da psicologia organizacional nos tocantes fatores dos riscos psicossociais 

relacionados ao trabalho, não podemos deixar de falar sobre suas contribuições, uma vez que 

a psicologia organizacional e do trabalho possuem grande potência, que é a psicodinâmica 

do trabalho. Essa teoria tem como objeto de estudo a relação dinâmica entre a organização 

de trabalho e os processos da subjetivação dos trabalhadores, manifestada pelas vivências de 

prazer e sofrimento e as estratégias de ação adotadas pelos trabalhadores para mediar as 

contradições da organização do trabalho, as patologias sociais e o processo de saúde e 

adoecimento no trabalho. (EBERLE, 2013, p. 23).  

Segundo Lima et. al (2017, p. 25) diante da psicodinâmica do trabalho, estas questões 

podem ser interpretadas a partir da atenta escuta e análise do relato dos trabalhadores em 

“roda de conversa”, objetivando o compartilhamento dos processos, inclusive de 

subjetivação, esta avaliação é capaz de expor os efeitos indesejados que a organização do 

trabalho pode gerar na saúde mental do trabalhador, possibilitando a identificação de fatores 

que possam influenciar na saúde dos trabalhadores antes de tornarem-se patológicos (Merlo 

& Mendes, 2009, apud, Giongo, 2015). 

Entende-se, conforme Zanelli (2018, 49) que uma organização saudável é 

reconhecida como aquela que estabelece processos de trabalho com o propósito de promover 

e sustentar, tanto quanto possível, o estado de bem-estar físico, psicológico e social na 

comunidade organizacional, com indicadores sólidos de adesão as suas políticas e práticas, 

ou seja, estar saudável em uma organização saudável é um requisito imperioso para a 

produtividade e sustentabilidade. 

Ao pensar em saúde mental do trabalhador deve-se repensar em valores que 

preenchem e sustentam os fatores causais das patologias no trabalho, quanto ao ambiente 

laboral e transtornos mentais do trabalhador (BATISTA JUNIOR, 2018, p. 45). 

De acordo com os achados dessa pesquisa, é visível notar que a saúde mental e o 

bem-estar de todos os trabalhadores identificados nesse estudo decaem em decorrência do 

fator psicossocial com enfoque nas exigências emocionais. Alguns autores como, Guimarães 

et. al. (2015), Assunção e Silva (2013), Portela e Ross (2013), Carlotto e Câmara (2017) 

identificam no aspecto organizacional que esse agravo apresenta aumento de estresse 

causando sintomas de ansiedade, sintomas depressivos; transtornos psicológicos; 

absenteísmo e síndrome de burnout,  

 Esses sintomas são geralmente vistos como resultantes das reações emocionais que 

os trabalhadores têm frente aos fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, o 

que resulta em manifestações a quadros clínicos com intensidade, frequência e duração de 



 

variáveis, por exemplo: dores nas mãos, nas costas, dores de cabeça e dores nos pés; ou a 

quadros mais complexos como doenças mentais e lesões musculoesqueléticas.  

Nesse contexto, compreendemos, de acordo com Zanelli (2018) que as organizações 

regem a partir das atitudes e comportamentos de todos que estão inseridos nela, portanto, 

deve-se levar em consideração que cada pessoa possui particularidades pessoais diferentes 

como personalidades, crenças, ideais, dentre outros. Nesse ponto de vista é importante que 

o gerenciamento da organização esteja voltado a essas particularidades e estabeleça 

estratégias direcionadas a essas características, entendendo como cada colaborador funciona, 

compreende e reage a diversos tipos de situações e com base nisso, esse gestor possa 

promover métodos que gerem, bons comportamentos e atitudes do trabalhador enquanto 

estão ali inseridos. 

Como podemos observar, a exposição aos fatores de riscos psicossociais segundo 

Chagas (2015, p. 440) afetam não só a produtividade das organizações em termos de 

performance, acidentes e ambiente de trabalho, como também a saúde do trabalhador a nível 

fisiológico, mental e psicológico.  

Sendo assim, o Psicólogo Organizacional e do Trabalho se torna de extrema 

relevância como meio de promover e prevenir os fatores de riscos psicossociais no ambiente 

laboral, bem como desenvolver uma organização que gere bem-estar, visto que este 

profissional tem como função ver o trabalho muito além de um mero meio de sobrevivência, 

não representando apenas uma fonte de renda, mas constituindo para a inserção, interação e 

satisfação social e pessoal, atribuindo significado para a existência em sociedade (FARINA, 

et. al 2009, p. 13).  

Uma vez inserido em organizações que zelam pela saúde laboral, o psicólogo possui 

a incumbência de promover ações por meio de práticas que previnem o surgimento de 

transtornos mentais, atuando diretamente nos fatores de risco presentes no ambiente 

(OLIVEIRA et. al. 2010, p. 634). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa revisão possibilitou um entendimento da perspectiva e compreensão dos fatores 

de riscos psicossociais e as contribuições da psicologia organizacional frente a esses fatores. 

Entendendo que, os fatores de riscos psicossociais são características das condições de 

trabalho, que pode afetar tanto a saúde do trabalhador como o funcionamento da 

organização.  Foi possível notar que, esses fatores têm sido cada vez alarmantes, isso decorre 

devido as mudanças ocorridas ao longo dos anos, consequentemente ao impacto da 



 

revolução industrial. Assim, em um contexto no qual os trabalhadores cada vez adoecem 

mais, têm menos direitos resguardados, cresce a necessidade de intervenções mais 

comprometidas socialmente, e a psicologia se configura como uma ciência capaz de oferecer 

um aporte importante para essas novas práticas sociais. (BASTOS, 2010, p. 112) 

Dessa forma, o Psicólogo Organizacional e do Trabalho tem extrema relevância para 

auxiliar na prevenção e promoção dos fatores de riscos psicossociais, que podem causar 

danos à saúde do trabalhador. Uma vez que, o papel desse profissional, tem como objetivo 

realizar um trabalho onde levante fatores individuais e subjetivos, abordando fatores 

genéticos, experiências passadas, condições de vida, comportamento humano, capacidade 

de lidar com o estresse, enfrentar obstáculos, ambiente de trabalho e relação com colegas 

(BARRETO, 2015, p. 22). Além disso, a área da psicologia organizacional utiliza o enfoque 

da psicodinâmica do trabalho, tal teoria é considerada conforme Giongo (2015) uma 

abordagem clínica, teórica e metodológica, que tem como foco de estudo a subjetividade do 

sujeito, ou seja, ela tem como objeto de estudo avaliar como o trabalho influencia na saúde 

dos trabalhadores e como esses trabalhadores influenciam na organização.  

Apesar de ser cada vez mais identificada a relação da influência dos fatores de riscos 

psicossociais no aspecto laboral e como eles impactam o bem-estar emocional e físico dos 

trabalhadores, e a importância do psicólogo organizacional frente a esses fatores, o presente 

artigo identificou a falta de percepção sobre o fazer desse profissional frente a esses fatores, 

no qual, não foram encontrados nenhum artigo sobre as contribuições desse profissional nos 

tocantes fatores de riscos psicossociais. Tal fator tem sido considerado, segundo Zanelli 

(2002) sobre a necessidade das universidades, cursos e até cursos de pôs- graduações ofertar 

formações sobre a psicologia organizacional,  e nota que o ensino do psicólogo é voltada 

para a área clínica, então quando esses profissionais migram para o campo de trabalho seus 

conhecimentos são restringidos, havendo a necessidade da busca de conhecimentos para 

desenvolver as atividades adequadas para cada organização e não somente ofertar seus 

conhecimentos para recrutamento e seleção área mais utilizada para  admissão desses 

profissionais.   

Desse modo, a profissão do psicólogo organizacional se depara mais uma vez com 

um desafio, por atuar junto a essa população, devendo se preparar para assumir uma postura 

mais política e socialmente engajada no sentido de contribuir na promoção de melhor 

qualidade de vida. (BASTOS, 2010, 112).  

Sendo assim, o psicólogo, como agente e participante desse processo, ao mesmo 

tempo em que atua profissionalmente lidando com tais transições nas organizações, deve 



 

transformar-se e buscar competências novas que o habilitem a agir de forma efetiva nesse 

novo cenário. (BASTOS, 2005, p. 354) 

Todavia, ao considerar que para alcançarmos uma cultura organização saudável, que 

segundo Zanelli (2018, p. 31) estar saudável em uma organização saudável é um requisito 

imperioso para a produtividade e a sustentabilidade, que gera consequentemente resultados 

satisfatórios para a saúde do trabalho, o psicólogo organizacional e do trabalho tem uma 

forte influência nesse objetivo, dessa forma, frisamos a importância da continuação de 

estudos relacionados as contribuições desse profissional frente a essa temática.  
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