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Introdução
A violência e o assédio no mundo do trabalho constituem um 
fenómeno global e transversal aos países, setores produtivos 
e grupos profissionais, e implicam um risco tanto para a saúde, 
segurança e bem-estar das vítimas, como para as organizações 
de trabalhadores ao estimular o absentismo laboral ou o aumento 
da rotatividade do pessoal (OIT, 2020). A violência e o assédio no 
mundo do trabalho são definidos, de acordo com a Convenção 
190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), como “um 
conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou ameaças 
de tais comportamentos e práticas, quer se manifestem uma vez 
ou repetidamente, que se destinam a causar ou são susceptíveis de 
causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, e inclui a 
violência e o assédio em função do gênero” (art.1, Convenção 190).

As mulheres são um dos grupos que mais sofrem de violência e 
assédio no local de trabalho. Incorporar a perspectiva de gênero 
na análise da violência e do assédio destaca as relações de poder e 
subordinação nesta área, que se manifesta na prescrição de papéis, 
atividades e comportamentos que determinam inequidades entre 
homens e mulheres e têm um impacto diferencial na vida e saúde 
das pessoas (Amable et al., 2018).

Pesquisar sobre as implicações da violência e do assédio no setor da 
saúde coloca dois desafios. Em primeiro lugar, este setor é altamente 
feminizado, o que implica colocar a lupa numa organização de trabalho 
que, embora seja maioritariamente composta por mulheres, continua 
a reproduzir inequidades e brechas patriarcais de gênero, predispondo 
as mulheres a sofrer maiores situações de violência e assédio. Em 
segundo lugar, realizar esta pesquisa, no contexto da pandemia, 
implica compreender o maior risco assumido pelas trabalhadoras de 
saúde, que se encontram na linha da frente dos cuidados de saúde 
e sociais. Como se afirma num relatório da ONU MULHERES (2020), 
as mulheres desempenham papéis que as expõem a riscos para as 
suas vidas, a sua saúde e a das suas famílias, assumindo também 
maiores custos físicos e emocionais devido a horários de trabalho 
prolongados e esgotantes.

O presente estudo tem como objetivo determinar a prevalência da 
violência e do assédio com uma perspectiva de gênero, tentando 
obter e extrair valores mais prováveis de cruzamentos de violência 
e assédio com variáveis sociodemográficas e laborais, incluindo a 
percepção das condições de trabalho no contexto da pandemia e a 
sua relação com o aumento da violência no local de trabalho. Visa 
igualmente avaliar a percepção dxs trabalhadorxs sobre a gestão da 
violência e do assédio e determinar medidas de prevenção e proteção 
dos sindicatos frente à violência e o assédio com base no gênero no 
setor da saúde. O estudo foi realizado nos seguintes países da região: 
Brasil, Chile, Peru, El Salvador e Colômbia.

Este é um estudo quantitativo de tipo descritivo, no qual foi aplicado 
o questionário “Pesquisa: Violência e assédio no mundo do trabalho 
com perspectiva de gênero(s)”. O questionário foi respondido entre 
13 de novembro e 3 de dezembro de 2020; foram recolhidas 1.828 
respostas. Destas, 81,8% foram de trabalhadoras mulheres, 17,9% 
de homens, e 0,3% corresponderam a outra identidade de gênero. 
Quanto à distribuição das respostas por país, o Chile, com 1.044 
respostas, representa 57,1% da amostra, seguido pelo Brasil com 
394 respostas (21,6% da amostra), Colômbia com 149 respostas 
(8,2% da amostra), Peru com 145 respostas (7,9% da amostra) e 
finalmente El Salvador com 96 respostas (5,3% da amostra). Apesar 
de a amostra não ser probabilística, seus resultados podem ser 
considerados expressivos da realidade daqueles que responderam 
à pesquisa nesses países. A variabilidade da distribuição da amostra 
em termos de variáveis sociodemográficas e laborais nos permite 
fornecer um panorama que se aproxima do problema da violência e 
do assédio no mundo do trabalho.

O presente relatório apresentará primeiramente uma aproximação 
conceptual da violência e do assédio no mundo do trabalho, de 
uma perspectiva de gênero, e uma abordagem para conceituar 
e compreender o setor de saúde e as organizações sanitárias, 
assim como o fenômeno da feminização do setor. A seguir, serão 
apresentados os resultados do estudo, analisando os diferentes tipos 
de violência e assédio: psicológico, sexual, físico e doméstico, bem 
como a apresentação de queixas, e o apoio recebido da organização, 
colegas e atores sindicais. Apresentaremos, na sequência, as condições 
de trabalho do pessoal da saúde no contexto da pandemia, assim 
como a percepção do aumento da violência durante tal período. 
Refletiremos sobre o círculo vicioso de sofrimento de diferentes 
tipos de violência por parte dxs trabalhadorxs

 a sua exacerbação no contexto atual, e como eles estão mutuamente 
relacionados. Finalmente, já nas conclusões, traremos algumas 
propostas sobre a ação sindical e as medidas preventivas que devem 
ser implementadas para enfrentar o problema da violência e do 
assédio no mundo do trabalho.
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das queixas de violência e assédio. Nesse sentido, os sindicatos 
são cruciais, não só no processo posterior à situação de violência e 
assédio, mas também antes dela, através da promoção de medidas 
preventivas.

B. VIOLÊNCIA E SAÚDE 
OCUPACIONAL

A Organização Internacional do Trabalho reconhece na Convenção 
190 que a violência e o assédio no mundo do trabalho podem 
representar um perigo para a saúde e segurança dos trabalhadorxs. 
Compreendendo, de acordo com a Convenção sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho, 1981 (N. º 155), saúde significa não só a ausência 
de doença ou enfermidade, mas também “os elementos físicos e 
mentais que afetam a saúde e que estão diretamente relacionados 
com a segurança e higiene no trabalho” (Artigo 3, e). Esta definição 
coincide com a desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, 
que afirma que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” 
(OMS, 1948).

Determinadas normas internacionais em matéria de direitos humanos 
proporcionaram um quadro jurídico para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, particularmente os direitos que visam melhorar 
as condições de trabalho e o tratamento no mundo do trabalho. A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu primeiro artigo, 
afirma que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem 
agir uns para com os outros em espírito de fraternidade” e, no seu 
artigo 23, refere que “Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre 
escolha de emprego, a condições de trabalho justas e favoráveis e à 
proteção contra o desemprego” (Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, art. 23º).

Compreender a violência e o assédio no mundo do trabalho, em estreita 
relação com a saúde dxs trabalhadorxs, é compreender o trabalho 
como uma das principais determinantes sociais das condições de 
saúde da população (Laurell, 2000). E isto não se limita à correção de 
problemas específicos, mas implica a garantia de condições de trabalho 
favoráveis ao desenvolvimento das potencialidades e capacidades 
biológicas e psíquicas das coletividades humanas (Laurell, 2000). O 
trabalho deveria permitir, mais do que qualquer outra atividade, o 
desenvolvimento de todas as capacidades humanas, incluindo as 
imaginativas e criativas; além disso, concebido desta forma, não 
só deixa de ser um produtor de doenças, como torna possível a 
própria vida humana. Neste sentido, a ligação entre fatores de risco 
psicossociais e violência e assédio no mundo do trabalho é uma 
perspectiva muito útil e relevante do ponto de vista da prevenção 
ocupacional para modificar as condições de trabalho que podem 
desencadear situações de violência e assédio.

As conceitualizações dos fatores psicossociais do trabalho são 
vastas e diversas, embora, em geral, concordem com os termos da 
definição da OIT-OMS (1986): “os riscos psicossociais no trabalho 
consistem, por um lado, na interação entre o trabalho, o seu ambiente, 
a satisfação no trabalho e as condições físicas da organização; e, por 
outro, nas capacidades do trabalhador, nas suas necessidades, na 

A. DEFINIÇÕES E NORMATIVAS
A violência e o assédio no mundo do trabalho são definidos, de acordo 
com a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
como “um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou 
ameaças de tais comportamentos e práticas, quer ocorram uma vez 
ou repetidamente, que tenham por objetivo ou sejam susceptíveis 
de causar danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos, e inclui 
a violência e o assédio com base no gênero” (art.1, Convenção 190).

O conceito mais reconhecido por aqueles que pesquisam ou procuram 
abordar esta questão é o elaborado por Marie-France Hirigoyen: 
“Qualquer manifestação de conduta abusiva, especialmente de 
comportamento, palavras, atos, gestos e escritas que possam atentar 
contra a personalidade, dignidade ou integridade física ou psicológica 
de um funcionário/a, pondo em perigo o seu emprego ou degradando 
o ambiente de trabalho” (Hirigoyen, 1998:48).

Fala-se do “mundo do trabalho” já que a Convenção 190 e a 
Recomendação 206 chamam a abordar a violência e o assédio que 
ocorrem durante o trabalho, em relação com, ou como resultado do 
mesmo. Considera-se que o mundo do trabalho compreende não só 
o tradicional local de trabalho físico, mas também o deslocamento 
de e para o trabalho, os eventos sociais relacionados com o trabalho, 
inclusive através das tecnologias de informação e comunicação, e os 
espaços públicos quando constituem um local de trabalho.

Os principais tipos de violência identificados no mundo do trabalho 
são: violência física, entendida como qualquer conduta que, direta 
ou indiretamente, se destine a causar danos físicos a trabalhadorxs; 
violência psicológica (também chamada assédio moral ou moral ou 
mobbing), entendida como qualquer situação em que uma pessoa ou 
grupo de pessoas exerce um mau trato modal ou verbal, alternado 
ou contínuo, recorrente e sustentado ao longo do tempo sobre 
um(a) trabalhador(a) que procura desestabilizar, isolar, destruir a sua 
reputação, deteriorar a sua autoestima e reduzir a sua capacidade de 
trabalho de modo a degradá-lo/a e eliminá-lo/a progressivamente do 
lugar que ocupa; e violência ou assédio sexual, que pode ser definido 
como “todo ato sexual, tentativa de praticar ato sexual, comentários 
ou insinuações sexuais indesejados, ou ações para comercializar ou 
utilizar a sexualidade de uma pessoa por coerção de outra pessoa, 
independentemente da relação da outra pessoa com a vítima”.(...) 
(OMS, 2002, p. 161). O assédio sexual no mundo do trabalho tem 
impactos semelhantes aos da violência de gênero no relacionamento 
de casais, na medida em que os danos para a vítima se tornam cada 
vez mais evidentes nos seus comportamentos e atitudes para com 
os outros. Há também uma diminuição da produtividade da empresa 
(pública ou privada) devido a injustiça laboral, perigo de trabalho em 
equipe, desmotivação e absentismo (ITUC CIS IGB, 2008).

Considera-se que os principais atores da violência e do assédio 
no mundo do trabalho são tanto os supostos autores, quanto as 
vítimas e as testemunhas (OIT, 2004). A violência e o assédio podem 
manifestar-se de forma horizontal, vertical e descendente e proceder 
de fontes internas e externas (incluindo clientes e outros terceiros 
e autoridades públicas) no setor público ou privado, bem como na 
economia formal ou informal.

Também os sindicatos ou associações patronais podem ser 
considerados atores, que participam geralmente nas fases posteriores 
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sua cultura e na sua situação pessoal fora do trabalho; o que afinal, 
através das percepções e experiências, pode influir na saúde, no 
rendimento e na satisfação do trabalho” (p. 3). O trabalho nunca é 
neutro para a saúde (Dejours, 1998), se é um fator de risco ou um 
fator de proteção dependerá das condições sob as quais ele for 
desenvolvido. Neste sentido, os fatores psicossociais podem ser 
favoráveis ou desfavoráveis para o desenvolvimento da atividade 
laboral e para a qualidade da vida profissional do sujeito. No primeiro 
caso, eles contribuem positivamente para o desenvolvimento pessoal 
dos sujeitos; porém, quando são desfavoráveis têm consequências 
prejudiciais para sua saúde e bem-estar. No último caso, estão 
conceituados como fatores de risco psicossocial no trabalho (Gil Monte, 
2009). Os riscos psicossociais não são um problema individual, de 
personalidade ou resposta a circunstâncias pessoais ou familiares, 
mas têm sua origem nas condições e no processo de trabalho 
(Llorens et al., 2005). De acordo com um relatório elaborado pela 
Organização Internacional do Trabalho, a violência e o assédio podem 
ter consequências no bem-estar físico e mental e aumentar os níveis 
de estresse e, ao mesmo tempo, o estresse pode ser um precursor 
e um desencadeador de violência e assédio no trabalho (OIT, 2020). 
Nas palavras de Azzi (2017), é um círculo vicioso: riscos psicossociais 
que levam à violência e ao assédio, seguidos novamente por um 
aumento dos riscos psicossociais.

É importante destacar que a violência e o assédio no local de trabalho 
afetam não apenas as vítimas, mas também a própria organização do 
trabalho, podendo ocasionar maior absentismo, maior rotatividade 
de pessoal, fatores ligados ao aumento dos custos de contratação, 
admissão e treinamento, bem como a desmotivação e menor 
produtividade (OIT, 2020).

C. UMA PERSPECTIVA DE 
GÊNERO

Incorporar uma perspectiva de gênero na análise da violência e do 
assédio no mundo do trabalho implica, em primeiro lugar, olhar para 
as iniquidades na distribuição do mercado de trabalho, historicamente 
presentes através da divisão sexual do trabalho, que tem confinado 
as mulheres à esfera privada e às tarefas domésticas, e o homem à 
esfera pública como provedor da família. O ingresso das mulheres 
no mercado de trabalho sempre implicou na extensão de suas 
tarefas privadas de cuidado ao espaço público, através de trabalhos 
tipicamente “femininos”. É por isso que a feminização do mercado de 
trabalho não implica necessariamente a igualdade entre homens e 
mulheres. É neste contexto estruturalmente desigual que se baseia 
a violência e o assédio no mundo do trabalho contra as mulheres e 
as diversidades.

A violência contra as mulheres e as diversidades é um fenômeno 
social, econômico e cultural de profundas raízes históricas, que 
se expressa numa organização social e num sistema de crenças 
culturais que determinam práticas, comportamentos e estilos de 
relacionamento. Estas crenças subjazem e estão na base da ideologia 
patriarcal que se expressa na subordinação e nas relações de poder 
desiguais entre homens, por um lado, e mulheres e diversidades, por 

outro (Hernández, 2014). Os sistemas de gênero não só determinam 
os lugares sociais de homens, mulheres e diversidades, mas também 
designam, mediante instituições e mecanismos econômicos, sociais 
e culturais, comportamentos diferenciados. Assim, os processos de 
socialização de gênero cumprem a função de reproduzir e justificar 
em cada indivíduo as diferentes hierarquias sociais de poder e 
acessibilidade (Rodríguez, 2001).

A fim de responder a essas desigualdades históricas, sociais e culturais, 
os diversos movimentos feministas exigiram um quadro regulatório 
internacional para a aplicação efetiva dessas desigualdades. 
Essas exigências foram cristalizadas em diversos instrumentos 
internacionais, entre eles, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Contra a Mulher, aprovada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1979, que em seu primeiro artigo 
menciona que “a discriminação contra a mulher significará toda a 
distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por 
objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com 
base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro campo.” (Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
art. 1). Na América Latina e no Caribe, a Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Belém 
do Pará), aprovada pela Organização dos Estados Americanos em 
1994, define a violência contra a mulher como uma violação dos 
direitos humanos, sendo “qualquer ação ou conduta, baseada no 
gênero, que cause morte ou dano físico, sexual ou psicológico ou 
sofrimento à mulher, seja na esfera pública ou privada” (Capítulo I, 
art. 1), reconhecendo assim a diversidade de expressões de violência, 
perpetradores e âmbitos nos quais a violência contra a mulher pode 
ser exercida, na família, na comunidade e na esfera pública, incluindo 
aquela por ação, omissão e inação do Estado (Capítulo I, Art. 2) (PNUD, 
ONU Mulheres, 2013). Ambos os instrumentos - a Convenção sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 
(CEDAW) (1979) e a Convenção de Belém do Pará (1994) - obrigam 
os Estados a eliminar barreiras discriminatórias e erradicar todas 
as formas de violência e/ou discriminação contra a mulher a fim de 
garantir a realização de seus direitos humanos.

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou, em 1993, a 
Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, definindo 
a violência contra a mulher como “qualquer ato de violência sexual 
que resulte ou possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, incluindo as ameaças de tais atos”, a coerção 
ou privação arbitrária de liberdade, seja na vida pública ou privada e 
incluindo violência doméstica, crimes cometidos em nome da honra, 
crimes passionais, práticas tradicionais nocivas à mulher, incluindo 
mutilação genital feminina e casamento forçado [...]. Afirma que a 
violência contra as mulheres constitui uma violação dos direitos 
e liberdades fundamentais da mulher e prejudica ou anula o gozo 
desses direitos e liberdades (Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, 1993). Da mesma forma, a IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim em 1995, teve como 
objetivo elaborar uma Agenda Mundial de Igualdade para a proteção 
dos direitos humanos das mulheres, independentemente de suas 
características individuais de raça, etnia, idade, status social, estado 
civil, religião e cultura. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
define discriminação como “qualquer distinção, exclusão ou preferência 
com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência 
nacional ou origem social que tenha o efeito de anular ou prejudicar a 
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igualdade de oportunidades ou tratamento no emprego ou ocupação” 
(Convenção 111 sobre discriminação (Emprego e Ocupação), 1958,).

Em relação à identidade de gênero e orientação sexual, os Princípios 
de Yogyakarta são um conjunto de postulados sobre como é aplicada a 
legislação internacional de direitos humanos às questões de orientação 
sexual e identidade de gênero. Os princípios afirmam padrões legais 
internacionais vinculantes que os Estados devem cumprir. A violação 
dos direitos humanos das pessoas com base em sua orientação sexual 
e identidade de gênero, real ou percebida, é um padrão global arraigado 
gravemente preocupante. Entre essas violações de direitos humanos, 
podemos citar: assassinatos extralegais, tortura e maus-tratos, 
agressão sexual e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, 
negar oportunidades de emprego de educação, e discriminação severa 
em relação ao gozo de outros direitos humanos (2006).

Vale esclarecer que a violência doméstica é relevante para o mundo 
do trabalho, pois tem um impacto sobre ele e, portanto, os atores do 
mundo do trabalho são chamados a reconhecer esses efeitos e mitigar 
seu impacto e, portanto, serão considerados nesta pesquisa. A lei 
argentina nº 26.485 sobre a Proteção Integral da Mulher determina 
que a violência doméstica é a violência perpetrada por um membro do 
grupo familiar, independentemente do espaço físico onde ela ocorra, 
e define grupo familiar como aquele que tem origem no parentesco, 
seja por sangue ou afinidade, casamento, uniões de fato e parcerias 
ou casais e namoros. Inclui relações atuais ou terminadas, nos quais 
a convivência não é um requisito.

No ano de 2019, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou 
a Convenção 190 sobre violência e assédio no mundo do trabalho. De 
acordo com esta convenção, entende-se como violência e assédio 
baseados no gênero aqueles atos dirigidos “contra pessoas por 
causa de seu sexo ou gênero, ou que afetam desproporcionalmente 
pessoas de um determinado sexo ou gênero, e incluem o assédio 
sexual”. Embora a violência e o assédio possam ser dirigidos tanto 
contra homens quanto contra mulheres, as mulheres em particular 
são afetadas de forma preponderante devido às relações de poder 
desiguais a que estão sujeitas pela posição subordinada que lhes foi 
atribuída social e historicamente.

Incorporar a perspectiva de gênero na análise da violência e do assédio 
no mundo do trabalho evidencia as relações de poder e subordinação 
nesse âmbito, que se manifestam na prescrição de papéis, atividades 
e comportamentos que determinam iniquidades entre homens e 
mulheres e têm um impacto diferenciado sobre a vida e a saúde 
das pessoas (Amable et al., 2018). O contexto trabalhista, entendido 
a partir de sua dimensão social, política e econômica, impacta no 
processo de saúde/doença/cuidado dos trabalhadores. O ingresso das 
mulheres no mercado de trabalho acontece principalmente através de 
formas precárias de trabalho, ou diretamente na economia informal. 
Portanto, sua inserção, caracterizada pela instabilidade, incerteza, 
vulnerabilidade e desproteção como trabalhadores, já é um risco para 
sua saúde. A precariedade do emprego implica em relações de poder 
que reproduzem a violência e o assédio como forma de dominação. 
Particularmente nos setores de emprego feminizados, essa violência 
e assédio estão integrados numa organização de trabalho e numa 
cultura corporativa patriarcal que tem sérias consequências para a 
saúde, segurança e dignidade de muitas mulheres (Amable et al., 
2018).

Erradicar os imaginários, condutas e comportamentos discriminatórios 

é tarefa de todos. As organizações trabalhistas são atores 
fundamentais neste objetivo, pois os trabalhadores passam a 
maior parte do tempo nesses espaços e são agentes de mudança 
e transformação, além de as políticas patronais terem um impacto 
profundo no desenvolvimento humano e na competitividade dos 
países e, portanto, afetarem positiva ou negativamente as políticas 
econômicas e sociais dos países.
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Setor da saúde

2
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A. A. O SISTEMA DE SAÚDE POR 
PAÍS, UMA VISÃO HISTÓRICA

Na década de 1990, a hegemonia da ideologia neoliberal conseguiu 
estabelecer que o único processo possível dentro da esfera pública era 
a necessidade de ajuste fiscal estrutural e a contração dos serviços 
públicos, terminando assim a era do Estado como fornecedor. Assim, 
para a América Latina e o Caribe, os processos de reforma da saúde 
não se originaram da necessidade de reduzir os gastos sociais, como 
foi o caso dos Estados europeus de bem-estar, mas da excessiva 
contração imposta por esses ajustes econômicos e do vertiginoso 
aumento das desigualdades sociais como consequência direta e 
indireta do Consenso de Washington. É neste clima e contexto da 
época, com a publicação do documento “Investindo na saúde” (1993), 
que o Banco Mundial se tornou um ator social no campo da saúde 
coletiva, especialmente através da construção de uma agenda e de 
um modelo de reforma.

No Chile, a reforma é instalada durante a ditadura, onde são criadas 
as “Instituições de Saúde Previdenciária” (ISAPRES), seguradoras 
privadas que captam as contribuições obrigatórias para a saúde da 
população trabalhadora, oferecendo-lhes um serviço médico privado. 
Também foi criado o Fundo Nacional de Saúde (FONASA), que é o 
organismo público que administra os fundos estatais destinados à 
saúde no Chile, para dar cobertura a seus beneficiários e beneficiárias. 
Durante este período, entretanto, a mercantilização da saúde foi 
total e o sistema público foi sistematicamente destruído. Durante 
o posterior período democrático foram fortalecidos o FONASA e os 
provedores públicos, mas o sistema de livre escolha de prestadores 
abriu o fluxo contínuo de dinheiro do Estado para o setor privado. 
Isto trouxe consigo um domínio do “mercado da saúde” pelo lobby 
dos seguros que continua até os dias de hoje (Bascolo et al., 2018).

Na Colômbia, a Lei 100, aprovada em 1993, inaugura o processo 
de reforma no país. Ela estabelece a concorrência regulada entre 
seguradoras públicas e privadas, e entre provedores públicos e 
privados. No ano 2000 as privatizações se intensificaram, assim como 
a precariedade do trabalho e a perda dos direitos dos cidadãos e dos 
trabalhadores. Os lucros para o setor privado são extraordinários, 
o que acaba produzindo a falência de muitos hospitais públicos 
(Bascolo et al., 2018).

No Peru, a reforma da saúde faz parte das reformas para o setor 
“sugeridas” ou impostas pelo Banco Mundial para toda a América 
Latina. Implica um processo de ajuste estrutural e a introdução de leis 
de livre mercado na área da saúde. A partir da promulgação, em 1997, 
da Lei Geral de Saúde, foram introduzidos seguros focalizados. Estes 
seguros, longe de assegurar universalmente a população, acabaram 
gerando um sistema altamente descentralizado e fragmentado, com 
uma diversidade de organizações públicas e privadas competindo 
entre si de forma desregulada para oferecer diferentes esquemas 
de seguro (Eibenschutz, C. et al, 2014).

Com processos de universalização ao direito e acesso à saúde e 
uma fonte política de consolidação da atenção primária, El Salvador 
é um país que permite reconhecer algumas realizações explícitas 
para a conformação de redes de serviços de saúde para o total da 
população. Com a chegada do governo Bukele em 2019, foram feitas 

tentativas para introduzir mudanças no estilo neoliberal em políticas 
previamente estabelecidas (Bascolo et al., 2018).

A reforma histórica realizada pelo Brasil em 1988 permitiu que 
milhões de pessoas obtivessem cobertura de saúde. Até 1988, 
metade da população do Brasil não tinha cobertura sanitária. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) alcançou mais de 75% da população 
brasileira. Desde 2015, a política pública brasileira entrou em um 
estado de crise que afetou diretamente o SUS e suas ações. O setor 
de saúde pública continuou a sofrer com a descontinuidade dos 
financiamentos e programas dedicados a problemas específicos. 
A abertura proposta pelo SUS na tomada de decisões de políticas 
públicas e o princípio do “direito à saúde” foram fundamentais para 
que numerosos grupos reunissem suas preocupações e interesses e 
os levassem para a esfera pública. O mercado do “seguro” entrou há 
anos na classe alta e média alta, entrando em competição com o SUS 
e provocando rapidamente seu subfinanciamento. Atualmente, no 
Brasil, o sistema de saúde está fragmentado, priorizando a “doença e 
a medicalização”, aumentando as lacunas das desigualdades sociais 
(OMS/OPAS, 2014).

Segundo Ugalde e Homedes (2005), as reformas neoliberais de saúde 
implementadas na América Latina fracassaram porque o modelo se 
baseia em princípios econômicos de rentabilidade e lucro. Os dois 
autores sustentam que a tarefa do Estado não é ser eficiente em 
termos econômicos, mas regular o fornecimento de bens e serviços. 
O Banco Mundial, em um estudo das reformas da administração 
civil em 15 países, reconheceu que os empréstimos concedidos 
não alcançaram o objetivo pretendido de aumentar a eficiência e a 
produtividade em nenhum dos países. As reformas neoliberais também 
tiveram um impacto sobre o direito dos trabalhadores à saúde. Foi 
instalado um sistema que aprofundou a lógica da monetarização 
do risco e distanciou a participação dos trabalhadores na promoção 
de sua saúde e na prevenção de danos, excluindo os trabalhadores 
não registrados. As reformas neoliberais também promoveram a 
flexibilização da força de trabalho para reduzir os custos trabalhistas. 
A maioria dos trabalhadores da saúde considera estas reformas como 
sendo contra seus interesses (Ugalde e Homedes, 2005).

B. A ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO EM SAÚDE: UMA 
ORGANIZAÇÃO COMPLEXA

As organizações do setor da saúde apresentam grande complexidade 
(Mintzberg, 2001). A existência de diversas funções e atividades 
aumenta a complexidade do processo de trabalho. Essa divisão da 
força de trabalho assistencial é produto de processos de determinação 
macroestruturais como a formação acadêmica e a estratificação 
social (PAHO, 2005). As relações de trabalho acabam sendo o 
resultado de combinações técnicas, econômicas e sócio-políticas. 
A heterogeneidade ocupacional é ampla: médicos de acordo com suas 
diversas variantes de formação e carreira profissional (residentes, 
serviços diversos, chefias, etc.), enfermagem (graduados, assistentes, 
etc.), administradores, serviços diversos (refeições, lavanderia, limpeza, 
manutenção, etc.), ambulâncias, técnicos (laboratórios, radiologia, 
etc.) (PAHO, 2005).
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O processo produtivo nas organizações de cuidados tem como 
objetivo central a produção de cuidados (Merhy, 2006); a partir deste 
ponto os diferentes processos de trabalho convergem com suas 
tarefas neste objetivo final. A organização dos diferentes processos 
tem na geração do cuidado o sentido último de sua razão de ser. 
Todos os processos são interdependentes para atingir o objetivo 
final (daí a complexidade organizacional de uma organização de 
cuidados). A forma como estes processos estão ligados para atingir 
o objetivo do cuidado depende das relações intersubjetivas entre 
trabalhadores de diferentes grupos ocupacionais. As relações que 
os trabalhadores mantêm em seus empregos criam as condições 
para que eles se integrem e se sintam parte de uma equipe, seu 
trabalho seja reconhecido, se sintam valorizados e percebam que 
estão fazendo algo útil para os outros. Neste sentido, “os profissionais 
de saúde como um todo têm o potencial de intervir nos processos de 
produção de saúde, marcados pela relação entre suas competências 
centrais específicas associadas à dimensão de cuidador que qualquer 
profissional de saúde possui, seja ele um médico, um enfermeiro ou 
uma pessoa encarregada da porta principal de um estabelecimento 
de saúde” (Merhy, 2006, p.85).

A organização do trabalho em instituições assistenciais geralmente 
possui uma estrutura de dupla autoridade: médico-assistencial e 
burocrático-administrativa (Cockerham, 2002). O conhecimento 
biomédico domina e estabelece uma divisão técnica e social do 
processo de trabalho. Por um lado, os estabelecimentos de saúde 
estão divididos em uma lógica de serviços cada vez mais específica, 
que permite aos trabalhadores de cada setor controlar seu processo 
de trabalho. Ao mesmo tempo, a multiplicidade de ocupações 
(profissionais e não profissionais) é dividida em estratos de acordo 
com o grau de controle que eles têm com seu conhecimento das 
diferentes tecnologias. Dessa forma, são os médicos quem tem o 
poder de liderar o processo de trabalho, com as maiores margens 
de autonomia dentro das equipes de saúde (Testa, 2009). Para 
Freidson, (1978) o aspecto central da profissão médica é o controle 
sobre o trabalho, já que a profissão baseia sua demanda na posse 
de um conhecimento complexo que aqueles que não seus são 
membros não podem realizar, ou não podem avaliar. Isso resulta 
em relações assimétricas de poder dentro das equipes de saúde. 
Outras categorias ocupacionais, tais como enfermeiros, assistentes 
ou técnicos, que desempenham funções de cuidado, têm um menor 
grau de autonomia. Nas palavras de Freidson (1978), estas ocupações 
podem ser diferenciadas das profissões estabelecidas por sua relativa 
falta de autonomia, responsabilidade, autoridade e prestígio. Se 
estes últimos estão mais ligados à vida hospitalar e tendem a sentir 
um maior sentimento de pertencer à organização, os primeiros se 
caracterizam por ter mais identificação com sua profissão do que 
com a organização onde a exercem (Mintzberg, 2001).

O trabalho cotidiano nas complexas organizações de saúde tem 
características próprias que o distinguem de outras organizações 
e que sustentam sua singularidade e complexidade, seja porque 
funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, seja porque trabalha 
com saúde, doença e cuidados. Os trabalhadores da saúde são 
depositários de elevadas expectativas da comunidade em relação 
aos resultados de seu trabalho. As expectativas do conjunto da 
sociedade em relação aos resultados do trabalho dos profissionais 
da saúde são altas e crescentes. Eles atuam em instituições de 
alta complexidade organizacional e executam tarefas que exigem 
uma grande coordenação entre diferentes grupos ocupacionais e 
profissionais. O processo produtivo gerador do cuidado é realizado 
através de diferentes processos de trabalho que devem ser articulados, 

mas, além das estruturas organizativas que o facilitam, e até mesmo 
quando estas não existem, a coordenação desses processos acaba 
sendo uma tarefa dos próprios membros da equipe de saúde que, 
através de suas relações interpessoais, conseguem a cooperação 
entre grupos profissionais e ocupacionais para administrar e gerenciar 
as diferentes instâncias do processo de cuidado.

C. O IMPACTO SOBRE A SAÚDE 
DOS TRABALHADORES

A longa década neoliberal dos anos 1990, após sucessivas 
reformas setoriais, deixou um legado muito difícil de ser revertido: 
precariedade laboral, baixos salários, desqualificação profissional, 
descumprimento de carreiras, desinteresse por recursos humanos, 
gestão arbitrária, injustiças trabalhistas, descumprimento das leis, 
redução do orçamento, desinvestimento, deterioração de instrumentos 
e infraestrutura hospitalar, etc. (Galín, 2002; Belmartino, 2005; Ugalde 
& Homedes, 2005). Além disso, a crise social produzida naquela época 
teve um impacto direto sobre o conjunto de trabalhadores da saúde 
através de mudanças quantitativas, aumento da população atendida 
e a demanda qualitativa e o surgimento de problemas sociais que 
não podem ser resolvidos pela intervenção clínica (Brito Quintana 
2000; Belmartino, 2002). A precariedade do trabalho é um aspecto 
que tem caracterizado as relações de emprego no setor nos últimos 
anos: contratos temporários sem benefícios sociais, salários baixos e 
desproteção social. O nível salarial entre os trabalhadores da saúde 
– especialmente no setor público -–é sempre baixo e insuficiente 
para as expectativas de um grupo com treinamento altamente 
especializado e com empregos que exigem grande responsabilidade, 
com horas de trabalho excessivas, particularmente em algumas 
categorias de trabalho, com turnos longos, trabalho noturno, etc. 
Tais situações aumentaram o emprego múltiplo no setor, em um 
momento em que as demandas sociais aumentaram e há falta de 
pessoal, de modo que a sobrecarga de trabalho vem aumentando, 
particularmente na enfermagem e especialmente no pessoal auxiliar 
(Galín, 2002). Os problemas derivados da carga física de trabalho, 
que tradicionalmente afetavam este grupo, hoje em dia podem ser 
agravados por estas situações.

O trabalho constitui um componente central na formação da 
subjetividade e identidade social dos indivíduos e coletivos, embora 
seja também uma fonte de acidentes, doenças e sofrimento, que 
podem comprometer a saúde, a segurança e o bem-estar dos 
trabalhadores. Assim, o conhecimento produzido no campo da 
saúde nos últimos anos apontou a necessidade de articular outras 
construções teóricas à categoria do processo de trabalho, como, 
por exemplo, a necessidade de incorporar as questões de gênero, 
o impacto da violência, a precarização das relações no trabalho 
entre trabalhadores e os próprios usuários, bem como diferentes 
tipos de retrocessos nos direitos de proteção dos trabalhadores, 
tais como modalidades de contratação regressivas e a falta de 
investimento em equipamentos de proteção individual, entre outros. 
O conhecimento sobre as relações entre trabalho e saúde, riscos 
ocupacionais, organização do trabalho insalubre e os grupos mais 
vulneráveis de trabalhadores é fundamental para estabelecer medidas 
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promocionais para melhores condições de trabalho e bem-estar 
(Amable et al., 2013).

O trabalho de saúde nas últimas décadas tem sido marcado pela 
erosão entre a ética do serviço público e sua mercantilização. Isto 
levou a uma reestruturação do modelo de gestão da saúde que 
prioriza a medicina tecnológica e comercial e um perfil de profissional 
liberal (Merhy, 2006) sobre a lógica do atendimento onde as relações 
intersubjetivas são instrumentos básicos do trabalho de saúde. A 
dimensão relacional e intersubjetiva no trabalho de saúde requer 
uma alta demanda psíquica dos trabalhadores, ao mesmo tempo 
em que é uma fonte de desgaste para eles. Estes vínculos podem 
ser geradores de compromisso e pertencimento, mas também de 
sentimentos de competição, discriminação e maus-tratos (Spinelli 
et al., 2013). A deterioração dos relacionamentos é evidenciada no 
aumento das situações de violência entre trabalhadores e usuários, 
entre pares, superiores; situações que influenciam a saúde mental 
dos trabalhadores.

Os danos e efeitos gerados pelo trabalho entre os profissionais da 
saúde também foram documentados: acidentes de trabalho e doenças 
profissionais; estresse e problemas de saúde mental; satisfação; 
problemas nas relações sociais e familiares; até mesmo dificuldades 
na sociabilidade (Barboza, Milbrath et al, 2008; Pilgard, Söderfeldt, et 
al., 2008; Sakata, Wada, et al., 2008; Viviers, Lachance, et al., 2008; 
Bonet-Porqueras, Moliné-Pallares, et al., 2009; Chow, Rayment, et al. 
2009; Johnson 2009; Kapucu, Akkus et al., 2009; Von Guttenberg & 
Spickett, 2009). A complexidade dos problemas de saúde, a variedade 
de riscos presentes, os processos de vulnerabilidade que compõem 
os diferentes subgrupos de trabalhadores da área da saúde fizeram 
com que sua proteção e segurança fossem consideradas desde as 
origens da atividade. Esta diversidade de problemas de saúde vai 
desde lesões físicas até sofrimento mental. Isto se torna relevante 
no contexto da centralidade das relações no processo de trabalho de 
saúde. Assim, a sobrecarga de tarefas, as situações emocionalmente 
intensas, o abuso ou a violência são estopim de um grupo importante 
de transtornos mentais, tais como depressão, burnout, estresse e 
abuso de drogas (Wallace, Lemaire e Ghali, 2009). Simultaneamente, 
é feito um trabalho cujo resultado final não pode ser antecipado ou 
revisto (De La Garza, 2012), gerando grande incerteza.

Do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, o conceito de carga 
de trabalho aponta a soma das exposições laborais que levam uma 
pessoa a acumular e combinar fatores de risco e exigências de trabalho 
em seu local de trabalho. Três tipos de carga de trabalho podem ser 
estabelecidos: carga de trabalho física, carga de trabalho mental e 
carga de trabalho psicológica, que inclui os componentes afetivos 
que o trabalhador põe em jogo ao realizar seu trabalho. A carga de 
trabalho é um conceito que descreve a “pressão” sobre a saúde dos 
trabalhadores gerada pelo conjunto de fatores de risco fornecidos por 
uma determinada organização de trabalho. Entretanto, as dificuldades 
para obter uma medida, ou uma combinação de medidas, de carga 
de trabalho são muitas, e não há uma metodologia que possa cobrir 
a amplitude do conceito.

Muitos autores argumentam que um dos elementos mais relevantes 
que explicam os processos de esgotamento do trabalho é o estresse 
ou a tensão nervosa. A epidemiologia do trabalho vem gerando, já há 
algumas décadas, uma grande quantidade de evidências a respeito dos 
componentes psicossociais da organização do trabalho e seu impacto 
no estresse (Kalimo, El-Batawi & Cooper, 1988; Karasek & Theorell, 

1990). Os estudos relacionados ao estresse crônico no trabalho, o 
qual implica no esgotamento físico, emocional e cognitivo, também 
se generalizaram nos últimos anos; muitos deles se concentram 
no estresse crônico dxs trabalhadorxs do setor de assistência, 
particularmente no setor de saúde. O conceito de esgotamento, 
como descrição do estresse crônico, é um processo progressivo 
e dinâmico que se desenvolve na vida profissional, neste caso de 
trabalhadorxs do setor de saúde. É considerado burnout ocupacional 
ou profissional porque é o resultado da exposição prolongada a riscos 
psicossociais no trabalho (Amable et al., 2013).

D. O TRABALHO DE SAÚDE É 
TRABALHO FEMINIZADO

A incorporação massiva das mulheres no mercado de trabalho após 
a queda dos Estados de Bem-Estar Social se deu fundamentalmente 
nos setores de serviços e sob formas precárias de contratação. A sua 
incorporação se deu no setor de serviços (educação, saúde, serviços 
domésticos e administrativos), em empregos tradicionalmente 
associados às tarefas de cuidado feminino. Como argumentam 
Duré, Cosacov e Dursi (2009), a feminização do emprego é gerada 
através da segregação horizontal, já que tal inserção ocorre através 
da divisão sexual do trabalho, incorporando as mulheres em setores 
e tarefas historicamente femininos. A iniciativa da Aliança para o 
Progresso, que, junto com o investimento econômico, promoveu 
o desenvolvimento social na saúde e na educação, levaram a um 
ingresso massivo de mulheres nas universidades durante os anos 
1980, o que influenciou fortemente a feminização do setor da saúde. 
Por um lado, as mulheres ingressaram em carreiras tradicionalmente 
masculinas – medicina, odontologia, bioquímica, farmácia – e, ao 
mesmo tempo, carreiras tradicionalmente femininas que até então 
tinham sido ensinadas em escolas técnicas foram incorporadas ao 
ambiente universitário (Rovere, 2006).

Esta presença majoritária das mulheres é compreensível, devido a 
sua associação com o trabalho reprodutivo, de cuidado e atenção 
(Duré, Cosacov e Dursi 2009). Segundo Pérez Orozco (2014), a 
feminilidade está associada a empregos que concedem menor poder 
socioeconômico, trabalho residuais, cuidados e manutenção da vida. 
Enquanto nos empregos masculinizados o reconhecimento social 
depende do valor econômico e produtivo do trabalho realizado, quanto 
mais importante o trabalho é, maior é o seu reconhecimento; nos 
empregos feminizados o trabalho tem mais reconhecimento quanto 
menor – ou, em nossas próprias palavras, quanto mais oculto fica – 
seu valor econômico y quanto mais invisível sua contribuição para 
a lógica de acumulação e reprodução do capital. Dessa maneira, o 
sistema de saúde funciona como um reprodutor das desigualdades: 
ao sustentar e reformar a construção diferencial dos papéis de 
gênero, “ele opera como um marco normativo estruturando práticas 
e discursos que têm construído sobre o nível simbólico, subjetivo e 
institucional as desigualdades entre mulheres e homens no campo 
da ação médica” (Duré, Cosacov e Dursi, 2009: 4-5).

De acordo com um estudo realizado pela ONU Mulheres (2020) na 
Argentina, o aumento da profissionalização das mulheres no setor da 
saúde não corresponde a um aumento na porcentagem de mulheres 
que ocupam posições de liderança ou hierárquicas em qualquer 
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instituição de saúde, e não somente em hospitais, mas também em 
cargos públicos em ministérios ou secretarias de saúde, associações 
profissionais, científicas e sindicais. Isto marca profundamente as 
“diferenças” salariais que variam entre 15% e 27% em relação aos 
homens (ONU Mulheres, 2020). A sobrecarga de responsabilidades 
domésticas é um dos fatores que explicam porque as mulheres se 
inserem menos no mercado de trabalho e em piores condições. O 
processo de cuidados na saúde reproduz a divisão sexual do trabalho 
e as condições de “cuidado” que o sistema patriarcal nos impõe. Em 
uma atividade altamente feminizada (no mundo) a pandemia da COVID 
19 tornou grosseiramente visíveis as desigualdades

Diante dessas desigualdades, é importante diferenciar entre 
feminização e equidade de gênero, já que a primeira não implica 
necessariamente a segunda. Distinguiremos, sobre este ponto, 
duas dimensões. Por um lado, o ingresso massivo das mulheres no 
mercado de trabalho ocorre no contexto da flexibilização do trabalho 
e do aumento da precariedade, razão pela qual essas mulheres 
entram no mercado de trabalho sob formas precárias de contratação. 
A entrada de mulheres sob estas condições de “exército de reserva” 
poderia, na verdade, significar um forte aumento na desigualdade 
de emprego. Como defende Aspiazu (2016), a análise deve levar em 
conta a qualidade das ocupações em termos de condições contratuais, 
de trabalho e salariais. Muitas vezes, e especialmente no setor da 
saúde, a redução da renda salarial se traduz em subempregos, o 
que tem um viés de gênero, já que são os homens quem tem maior 
capacidade de somar outros empregos, devido ao fato de que as 
tarefas domésticas dentro do lar ainda são de responsabilidade das 
mulheres, que, impossibilitadas de delegar, não têm a possibilidade 
de assumir mais horas de trabalho no mercado de trabalho. Da 
mesma forma, a falta de licença parental compartilhada, licença para 
adultos ou para cuidar de crianças também tem um viés de gênero 
e contribui para a desigualdade de gênero.

As desigualdades de gênero na saúde são marcadamente visíveis no 
acesso aos direitos trabalhistas. Em comparação com seus colegas 
homens, as trabalhadoras de saúde trabalham em média mais horas 
extras, são mais vulneráveis a episódios de violência no local de 
trabalho, estão mais expostas a agentes que podem estar infectados 
e têm menos acesso a elementos de proteção para seu trabalho 
(MPyT; SRT, 2019). Apesar do importante trabalho que realizam 
diariamente, as trabalhadoras de saúde ainda não recebem o apreço 
que merecem, nem dentro do setor de saúde nem na sociedade 
como um todo. Elas são a espinha dorsal dos sistemas de saúde 
que reproduzem o modelo patriarcal de atendimento. É essencial 
incorporar as mulheres e as diversidades nos espaços de tomada 
de decisão, a fim de estabelecer políticas públicas e reformular os 
sistemas de saúde com uma perspectiva de gênero.

Nesse sentido, a equidade de gênero, a qualidade do emprego e 
a qualidade do cuidado são parte do mesmo processo, que busca 
valorizar o trabalho historicamente feminino de cuidado, para dar 
um salto qualitativo na compreensão do processo de trabalho de 
saúde relacional e intersubjetivo, a fim de superar a precariedade 
do setor e a naturalização do trabalho de cuidado que as mulheres 
historicamente têm assumido.
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1. ASSÉDIO PSICOLÓGICO

O assédio psicológico pode ocorrer em formas tão variadas como 
sutis: o isolamento físico do trabalhador, a marginalização através da 
hostilidade, a falta de comunicação, o uso de conceitos pejorativos, a 
atribuição de tarefas humilhantes ou desqualificadoras, o desprezo 
pela imagem do trabalhador diante dos colegas e superiores, as 
mudanças contínuas, entre outros (Farias, 2010).

 »  GRÁFICO 1. PERCENTUAL DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
PERCEBIDO PELOS TRABALHADORES
                

Brasil (84,6%) e Peru (84%) são os países com a maior prevalência 
de assédio psicológico (Gráfico 2). Não há diferenças na análise 
por grupo ocupacional, tanto os profissionais do núcleo de cuidado 
(79,6%), como os enfermeiros (78,9%), suporte técnico (78,1%), suporte 
de serviço (79,8%) e suporte administrativo (76,5%) apresentam 
prevalências muito altas (Gráfico 3). Quando analisados por faixa 
etária, são os trabalhadores mais jovens, até 39 anos de idade, os 
que neste estudo tendem a sofrer mais do que os trabalhadores 
acima de 51 anos (80% e 76%, respectivamente) (Gráfico 4). Embora 
a diferença percentual seja de quatro pontos, ela traça um padrão 
presente na região latino-americana nas últimas décadas, que é a 
maior vulnerabilidade dos jovens quando entram no mercado de 
trabalho, o que pode levar a uma maior prevalência de situações de 
violência e assédio psicológico. 

 »GRÁFICO 2. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
POR PAÍS
                  

 »GRÁFICO 3. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
POR GRUPO OCUPACIONAL                
                

 »GRÁFICO 4. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
DE POR IDADE
               

Em um sentido semelhante, são os trabalhadores subempregados 
(86%) que sofrem mais assédio psicológico do que aqueles que não 
são trabalhadores subempregados (77%), com uma diferença de 
quase dez pontos percentuais. Em termos de horas de trabalho, os 
trabalhadores que fazem plantão têm a maior prevalência (63%) e 
aqueles que trabalham em turnos duplos (60%) (Gráfico 6). A carga de 
trabalho, seja por trabalhar em turnos duplos, trabalhar no pronto-
socorro ou ter vários empregos, é um fator que predispõe a um 
maior assédio psicológico. Os longos horários de trabalho no setor de 
saúde são uma característica da precariedade do trabalho no setor, 
especialmente naqueles jovens trabalhadores que entram no sistema 
de saúde em condições de trabalho de maior indefensabilidade e 
vulnerabilidade. Tais condições de trabalho causam estresse e são 
fatores que contribuem para o aumento da violência e do assédio 
psicológico no local de trabalho.
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 »  GRÁFICO 5. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
DE ACORDO COM PLURIEMPREGO

 »                

 »   GRÁFICO 6. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
SEGUNDO O HORÁRIO DE TRABALHO
               

Entre as razões que os trabalhadores deram para terem sofrido 
assédio moral, as mais prevalecentes foram ideológicas e/ou políticas 
(54%), classe ou contrato (51%) e nacionalidade (32%).

• NACIONALIDADE

A maior prevalência de assédio psicológico por nacionalidade ocorre 
no Peru (47,3%), El Salvador (45,9%) e Brasil (41,5%) (Gráfico 7). 

 »  GRÁFICO 7. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
POR NACIONALIDADE, DE ACORDO COM O PAÍS
               

São as mulheres as que mais sofrem o assédio psicológico por 
nacionalidade, com uma diferença percentual de 3 pontos (Gráfico 8). 
Embora esta diferença não seja acentuada, é importante esclarecer 
que o trabalho de saúde é um trabalho feminizado, e mais de 80% 
dos trabalhadores do estudo são mulheres, razão pela qual o 
assédio psicológico por nacionalidade recai fortemente sobre elas. 
O assédio psicológico baseado na nacionalidade é mais prevalente 
entre trabalhadores com níveis de educação mais baixos e diminui 
à medida que o nível de educação aumenta. Enquanto 50% dos 
trabalhadores com ensino médio completo sofreram alguma forma de 
assédio psicológico, 27% dos trabalhadores com educação universitária 
completa passaram por isso (Gráfico 9). Este panorama é consistente 
com a distribuição percentual por ocupação, enfermeiros e apoio 
de serviço (trabalhadores de limpeza, trabalhadores de cozinha, 
empregadas de limpeza) são aqueles que têm a maior prevalência 
deste assédio, 40% e 49% respectivamente, sendo estas ocupações, 
especialmente apoio de serviço, aquelas que executam tarefas que 
requerem menos educação (Gráfico 10). A enfermagem, como vimos na 
seção correspondente, é uma ocupação historicamente marginalizada 
e com baixos níveis de treinamento, onde a maioria dos enfermeiros 
são auxiliares. Quanto à modalidade de trabalho, são os trabalhadores 
que em turnos duplos (46%), aqueles que trabalham mais de 9 horas 
por dia (66%) e aqueles que trabalham em emergências (47%) que 
têm maior prevalência de assédio psicológico devido à nacionalidade 
(Gráfico 11). Neste sentido o padrão observado na seção anterior é 
mantido, em relação à extensão da jornada de trabalho, ao desgaste 
e à precariedade que implicam em relação ao estresse e ao aumento 
da violência no trabalho.

 »  GRÁFICO 8. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
COM BASE NA NACIONALIDADE, POR SEXO
                  

 »  GRÁFICO 9. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
COM BASE NA NACIONALIDADE, POR NÍVEL DE EDUCAÇÃO                               
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 »GRÁFICO 10. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
COM BASE NA NACIONALIDADE, POR NÍVEL DE EDUCAÇÃO
                    

 »GRÁFICO 11. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
COM BASE NA NACIONALIDADE, POR HORÁRIO DE 
TRABALHO

É interessante trazer à tona o conceito de “cadeias globais de cuidados” 
(Sassen, 2003; Pérez Orozco, 2007), que descreve um fenômeno 
caracterizado pela migração de mulheres de países mais pobres para 
trabalhar como empregadas domésticas ou em outras ocupações 
relacionadas ao cuidado de pessoas (González Francese, 2019). No 
sistema de saúde, é o grupo ocupacional de serviços de apoio que tem as 
qualificações mais baixas, com uma maioria de mulheres (no estudo, 74% 
dos trabalhadorxs de apoio ao serviço são mulheres). Não poderíamos 
ser conclusivos a este respeito e seria necessário fazer uma análise mais 
profunda, mas uma hipótese plausível de assédio psicológico sofrido 
por razões de nacionalidade é que as mulheres migrantes, incluindo a 
migração interna que ocorre dentro dos países, são as que desempenham 
estas tarefas de menor qualificação.

• IDEOLÓGICA E POLÍTICA

Como mencionado acima, 54% dxs trabalhadorxs que participaram 
do estudo relataram ter passado por alguma situação de assédio 
psicológico por razões ideológicas e/ou políticas. O Brasil, com 
75,8%, é o país onde se encontra a maior prevalência deste tipo de 
assédio, seguido por El Salvador (59,5%), Peru (51,9%) e Chile (50,7%). 
A Colômbia, por outro lado, está bem abaixo, com 30%, embora a 
prevalência ainda seja alta (Gráfico 12).

 »GRÁFICO 12. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
IDEOLÓGICO/POLÍTICO POR PAÍS

Os trabalhadores pluriempregados (67,3%) (Gráfico 13), os que 
trabalham na emergência (63%) e os que trabalham em turnos duplos 
(61%) são os mais expostos a situações de assédio psicológico por 
razões ideológicas ou políticas (Gráfico 14). Se desagregados por 
ocupação, os trabalhadores de apoio técnico (60,6%), seguidos pelos 
cuidadores principais (56%) têm a maior prevalência (Gráfico 15). 
Pode-se supor que as várias convulsões políticas vividas pelos países 
estudados na região no passado recente e as atuais podem estar 
relacionadas com os resultados. Mas parece prudente aprofundar 
esta situação, abordando a questão com maior profundidade nos 
diferentes países. É necessária uma análise mais profunda para 
entender o que os trabalhadores querem dizer quando se referem 
a razões ideológicas e políticas. 

 »GRÁFICO 13. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
IDEOLÓGICO/POLÍTICO DE ACORDO COM PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 14.PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
IDEOLÓGICO/POLÍTICO DE ACORDO COM A MODALIDADE 
DE TRABALHO
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 »GRÁFICO 15. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
IDEOLÓGICO/POLÍTICO POR OCUPAÇÃO
. 

• CLASSE E CONTRATO

Por volta de 51% dos trabalhadores que participaram do estudo 
relataram ter vivido alguma situação de assédio psicológico por 
motivos de classe ou contrato. O Brasil (61%) e o Peru (56,5%) são os 
países com a maior prevalência deste tipo de assédio. São seguidos 
pelo Chile (51,5%), Colômbia (35,6%) e El Salvador (36,1%). 

 »  GRÁFICO 16. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
POR MOTIVOS DE CLASSE/CONTRATO DE ACORDO COM O 
PAÍS

Como já apontamos na seção sobre o setor de saúde, uma das 
consequências das reformas neoliberais implementadas nos sistemas 
de saúde da América Latina foi o aumento das formas precárias 
e flexíveis de contratação. A extensão do horário de trabalho, os 
contratos com limites de tempo e o pluriemprego são algumas 
das características marcantes da precariedade do setor. O estudo 
realizado mostra que são precisamente esses grupos que têm a 
maior prevalência desse assédio psicológico: os trabalhadores que 
trabalham com pluriemprego (57%) (Gráfico 17), os trabalhadores 
com contratos permanentes (57%) (Gráfico 18), os que trabalham 
em turnos duplos (60%), os que trabalham em emergências (58%) 
(Gráfico 20), e também os trabalhadores mais jovens, até 39 anos 
de idade, (56%) (Gráfico 19) e os que têm um nível educacional mais 
baixo (58%). 

 »GRÁFICO 17. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO MORAL 
POR MOTIVOS DE CLASSE/CONTRATO DE ACORDO COM 
PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 18. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
POR MOTIVOS DE CLASSE/CONTRATO POR TIPO DE 
CONTRATO

 »GRÁFICO 19. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO 
POR MOTIVOS DE CLASSE/CONTRATO POR IDADE
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 »GRÁFICO 20. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO MORAL POR 
MOTIVOS DE CLASSE/CONTRATO POR MODALIDADE DE 
TRABALHO

Não há diferenças significativas quando desagregadas por ocupação. 
O assédio por motivos de classe ou contrato reproduz a posição 
subordinada daqueles setores que entram no mercado de trabalho 
em condições desiguais. Ao mesmo tempo, são as mulheres mais 
do que os homens que sofrem este tipo de assédio psicológico, 
com uma diferença de quatro pontos percentuais. Em um trabalho 
feminizado como o setor de saúde, onde a esmagadora maioria são 
mulheres, este tipo de assédio psicológico tem um grande impacto, 
pois são justamente estes trabalhadores que entram no mercado 
em condições precárias. Enquanto 27% dos trabalhadores homens 
têm um contrato fixo, este número sobe para 37% no caso das 
mulheres; 45% dos trabalhadores homens estão agrupados nos 
cargos profissionais de cuidadores principais, enquanto 35% das 
mulheres estão agrupadas neste grupo ocupacional. As mulheres têm 
uma presença maior na enfermagem, 36% em comparação com 21% 
dos homens. Como mencionamos anteriormente, a feminização do 
mercado de trabalho, incorpora as mulheres a tarefas historicamente 
ligadas ao cuidado e, além disso, elas se encontram aglutinadas em 
tarefas semiqualificadas sob modalidades precárias de contratação. 
Não é surpreendente que sejam as mulheres as que mais sofrem 
com este tipo de assédio psicológico.

2. ASSÉDIO SEXUAL

O assédio sexual é reconhecido como um grave problema social e um 
desafio para alcançar a igualdade de oportunidades no emprego e no 
trabalho. Assédio sexual é qualquer conduta ou comentário reiterado 
com uma conotação sexual baseada no poder, não consentida pelo 
destinatário. Este assédio tem consequências no mundo do trabalho, 
na medida em que o dano à vítima acaba se tornando visível em seus 
comportamentos e atitudes em relação aos outros, produz uma 
queda na produtividade das organizações, aumenta o absentismo 
e a desmotivação. Poucos países da América Latina reconheceram o 
assédio sexual como uma categoria de tratamento degradante, apesar 
de, segundo a OIT, entre 30 e 50% das trabalhadoras desta região já 
terem sofrido assédio sexual de diversa gravidade no local de trabalho 
(ITUC CIS IGB, 2008). De acordo com o estudo, a maior prevalência 
de assédio sexual foi sofrida por pacientes (30%), superiores (18,4%) 
e colegas (18,4%).

• COLEGAS DE TRABALHO

18,4% do número total de trabalhadores que participaram da pesquisa 
relataram ter vivenciado alguma situação de assédio sexual por 
parte de seus colegas de trabalho. O Brasil é o país com a maior 
porcentagem de trabalhadores que sofreram este tipo de assédio 
(26,4%) (Gráfico 21).

 »GRÁFICO 21. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
COLEGAS DE TRABALHO, POR PAÍS

No presente estudo, são as mulheres que sofrem mais assédio sexual 
por parte de seus colegas do que os homens, com uma diferença 
percentual de quatro pontos (Gráfico 22). Seria útil investigar através 
de uma abordagem qualitativa, sobre as experiências vividas pelxs 
trabalhadorxs, e também investigar certas barreiras ou medos 
no momento de expressar ou registrar em um questionário este 
tipo de experiências. É possível que certas situações de assédio 
sexual, tais como certos comentários com conotações sexuais, 
sejam naturalizadas ou desconsideradas. Como declarado pela OIT 
(2020), a saúde é um setor que tende a normalizar as situações de 
violência e assédio.

 »GRÁFICO 22. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
COLEGAS POR SEXO

Em relação às outras variáveis sociodemográficas, podemos ver que 
trabalhadores até 39 anos de idade sofrem mais com este tipo de assédio 
sexual do que trabalhadores acima de 51 anos de idade (21% e 16%, 
respectivamente). Novamente, e continuando a análise das seções 
anteriores, os trabalhadores mais jovens entram no mercado de trabalho 
em condições mais desfavoráveis e são em maior número vítimas de 
diferentes tipos de violência (Gráfico 23). Com relação às condições de 
trabalho, os trabalhadores pluriempregados (25%) sofrem mais assédio 
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sexual do que aqueles que não têm empregos múltiplos (17%) (Gráfico 
24); os trabalhadores em turnos duplos (26,5%), e aqueles que trabalham 
em turnos noturnos (21,9%) sofrem mais assédio sexual por parte de seus 
colegas de trabalho (Gráfico 25). É interessante ressaltar que não houve 
diferença nesta dimensão em relação à ocupação; portanto, pode-se 
entender que o assédio sexual é um fenômeno transversal que permeia 
e afeta os diferentes grupos ocupacionais nas organizações de saúde. 
Ao mesmo tempo, como assinalamos anteriormente, as organizações 
de saúde são organizações complexas, e existem desigualdades e 
assimetrias de poder entre as equipes de trabalho que não devem ser 
desconsideradas. As más relações de trabalho resultantes do assédio 
prejudicam a satisfação no trabalho, a motivação e o compromisso com 
a organização. O assédio sexual por colegas prejudica em primeiro lugar 
a vítima, assim como o processo de produção de cuidados, a qualidade 
do trabalho em equipe, a cooperação e a confiança, que são dimensões 
centrais do trabalho de saúde entendidas em sua dimensão relacional.

 »GRÁFICO 23. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
COLEGAS POR IDADE

 »GRÁFICO 24. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL 
POR COLEGAS DE TRABALHO DE ACORDO COM 
PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 25. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
COLEGAS DE TRABALHO, POR HORÁRIO DE TRABALHO

• SUPERIORES

Enquanto 18,4% do número total de trabalhadores sofreram alguma 
situação de assédio sexual por parte de seus superiores, este número 
sobe para 26% se analisarmos o Brasil separadamente (Gráfico 26).

 »GRÁFICO 26. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PARTE DOS SUPERIORES, POR PAÍS

             

O assédio sexual por parte dos superiores é sofrido mais pelas 
mulheres do que pelos homens com uma diferença de 9 pontos 
percentuais (20% e 11% respectivamente) (Gráfico 27). É interessante 
como a brecha de gênero que analisamos para dimensões anteriores 
é ainda mais pronunciada no assédio sexual por parte dos superiores 
e se remete à ideia de que um setor feminizado como o da saúde 
reproduz desigualdades e hierarquias patriarcais, já que geralmente 
são os homens, ainda que proporcionalmente menos, que continuam 
a ocupar posições hierárquicas e de poder dentro das organizações. 
Não é possível com as informações fornecidas por este estudo analisar 
as hierarquias dentro do sistema de saúde, o que seria interessante 
de se aprofundar em um próximo estudo. O assédio sexual é, acima 
de tudo, uma manifestação das relações de poder. Uma das formas 
mais notórias em que ela ocorre é o chamado assédio quid pro quo, 
uma situação em que o trabalhador é forçado a escolher entre ceder 
à demanda sexual ou perder algum benefício que lhe corresponda por 
causa de seu trabalho. Este assédio envolve um abuso de autoridade 
(Farias, 2010), que é sofrido especialmente pelas mulheres devido à 
desigualdade de gênero existente no setor de saúde.

 »GRÁFICO 27. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PARTE DOS SUPERIORES POR GÊNERO
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O assédio sexual por parte dos superiores, além de ser vivido 
principalmente por mulheres, também é vivido por trabalhadores mais 
jovens, 22% dos trabalhadores até 39 anos de idade, em comparação 
com 16% dos trabalhadores com mais de 51 anos de idade (Gráfico 
28), e por aqueles com contratos permanentes, 22% em comparação 
com 16% dos trabalhadores com contratos permanentes (Gráfico 
29). Isto é consistente com um estudo realizado na Austrália, que 
relatou que trabalhadores em empregos precários estavam mais 
propensos a experimentar avanços sexuais indesejados no local de 
trabalho (OIT, 2020). Quando desagregados por ocupação, não houve 
grandes diferenças; o assédio sexual por parte dos superiores foi 
vivenciado pelos profissionais do núcleo de cuidados, enfermeiros, 
apoio técnico, apoio de serviço e apoio administrativo.

 »GRÁFICO 28. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PARTE DOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS POR IDADE

 »GRÁFICO 29. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PARTE DOS SUPERIORES DE ACORDO COM O TIPO DE 
CONTRATO

• PACIENTES

O assédio sexual por parte dos pacientes é a forma mais prevalente de 
assédio sexual, e é indicador dos níveis de violência experimentados 
nas organizações de saúde. Quase um terço dos trabalhadores 
relatam ter sofrido alguma forma de assédio sexual por parte dos 
pacientes. No caso do Brasil, este número chega a 39% (Gráfico 30).

 

 »GRÁFICO 30. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PACIENTES, POR PAÍS

São as mulheres as que mais sofrem com este assédio, 31%, em 
comparação com 25% dos homens (Gráfico 31). Isto coincide com 
um estudo realizado nos Estados Unidos, onde 64,4% das médicas 
e 44,1% dos médicos experimentaram assédio sexual por parte dos 
pacientes e/ou alguns de seus familiares (Vargas, 2020). Este estudo 
destaca que as mulheres têm um risco 2,38 vezes maior do que os 
homens de ser assediadas por um paciente e/ou seus familiares 
durante a assistência médica.

 »  GRÁFICO 31. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PACIENTES POR SEXO

Em termos de idade, 35% dos trabalhadores com menos de 39 anos 
relatam ter sofrido assédio sexual por parte de pacientes, enquanto 
este número cai para 25% entre xs trabalhadorxs com mais de 51 
anos de idade (Gráfico 32). Em relação às dimensões laborais, são 
xs trabalhadorxs pluriempregados (35%) aqueles que trabalham na 
emergência (44%) (Gráfico 33), aqueles que trabalham em turnos 
duplos (37%) que sofreram mais assédio psicológico por parte dos 
pacientes. A precariedade laboral, a iniquidade de gênero e a juventude 
são aspectos centrais que traçam esta maior prevalência de assédio 
sexual, um aspecto também destacado em um estudo realizado por 
Chappell e Di Martino (1998) para a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Acreditamos também que a dimensão do cuidado 
é outro aspecto a ser levado em conta, já que dentre os grupos 
ocupacionais, os enfermeiros (40%) e os serviços de apoio (33%) são 
os que mais sofrem com este assédio sexual (Gráfico 34). Embora em 
uma porcentagem menor, um em cada cinco trabalhadorxs do núcleo 
de cuidados sofre este tipo de assédio sexual. São particularmente 
esses grupos ocupacionais que têm o contato mais assíduo e diário 
com os pacientes e, como dissemos anteriormente, são os grupos 
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ocupacionais mais feminizados. E, como defende Pérez Orozco 
(2014), a femeninidade está associada a empregos que dão menos 
poder socioeconômico, empregos residuais, cuidados e suporte à 
vida. O assédio sexual se baseia nessas desigualdades e produz 
uma deterioração da saúde mental, menor satisfação no trabalho, 
menor sensação de segurança no trabalho e maior rotatividade no 
emprego, nas vítimas.

 »  GRÁFICO 32. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PARTE DE PACIENTES POR IDADE

 »  GRÁFICO 33. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL POR 
PACIENTES DE ACORDO COM A IDADE

 »  GRÁFICO 34. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL DE 
PACIENTES POR PROFISSÃO

Finalmente, o assédio sexual dos pacientes é maior nos cuidados de 
saúde primários (33%) do que nas organizações hospitalares (26%). 
Uma possível hipótese é a maior proximidade com a comunidade 

e a maior acessibilidade que se apresenta na primeira destas 
organizações, o que favorece este tipo de assédio.

 »  GRÁFICO 35. PORCENTAGEM DE ASSÉDIO SEXUAL DE 
PACIENTES POR LOCAL DE TRABALHO

3. VIOLÊNCIA FÍSICA

A violência física, de acordo com o PNUD (2014) é um ato exercido 
por uma pessoa que está em uma relação de poder com relação a 
outra, inflige ou tenta infligir danos não acidentais, através do uso 
de força física ou algum tipo de objeto ou arma, podendo ou não 
provocar lesões externas ou internas ou ambas. Segundo o estudo, a 
prevalência da violência física é baixa entre colegas (6,8%), superiores 
(6,5%), subordinados (4,2%) e membros da família (9,5%). Mas no 
caso de violência física por parte dos pacientes, este número sobe 
para 21,7%.

• PACIENTES

A violência física dos pacientes é maior em países como o Brasil 
(24,5%) e o Chile (22,4%) (Gráfico 35). Ocorre em maior grau entre os 
trabalhadores jovens – 23% em trabalhadores até 39 anos de idade, 
e 18% em trabalhadores acima de 51 anos (Gráfico 36), e diminui 
com o nível educacional – 27% em trabalhadores com o ensino 
médio completo e 15% em trabalhadores com educação de nível 
universitário. Em relação às dimensões laborais, a violência física 
por parte dos pacientes é mais prevalente entre os trabalhadores 
pluriempregados - 26% contra 21% entre os trabalhadores com apenas 
um emprego (Gráfico 37), os trabalhadores de emergência (37%) 
(Gráfico 38) e os que trabalham em turnos duplos (30%). Ao diferenciar 
por ocupação são os enfermeiros (28,4%), apoio ao serviço (25,8%) 
e apoio técnico (28,8%) os que mais sofrem este tipo de violência, 
no caso dos profissionais do núcleo de atendimento este número é 
de 15% (Gráfico 39). Ao se distinguir por gênero, a violência física é 
sofrida em porcentagens iguais por homens e mulheres, é possível 
que este tipo de violência esteja associado a valores tradicionalmente 
masculinos, como força ou virilidade, e que neste sentido é utilizada 
tanto em homens como em mulheres, com homens representando 
18% do total da amostra.
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 »  GRÁFICO 35. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA FÍSICA POR 
PARTE DE PACIENTES, POR PAÍS

 »  GRÁFICO 36. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA FÍSICA POR 
PARTE DE PACIENTES POR IDADE

 »  GRÁFICO 37. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA FÍSICA POR 
PACIENTES POR PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 38. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA FÍSICA POR 
PACIENTES, DE ACORDO COM O HORÁRIO DE TRABALHO.

 »GRÁFICO 39. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA FÍSICA 
PELOS PACIENTES DE ACORDO COM A OCUPAÇÃO
               . 

4. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Como mencionado anteriormente, a violência doméstica tem 
um impacto sobre o mundo do trabalho, e é nesse sentido que é 
necessário trabalhar sobre ela a fim de preveni-la e erradicá-la. Se 
compreendermos, graças às contribuições da economia feminista, 
que o que acontece na esfera doméstica não é algo da ordem privada, 
mas tem implicações na esfera da produção, é possível compreender 
o impacto da violência doméstica no mundo do trabalho. Isto foi 
reconhecido pela Convenção 190 da OIT, que afirma que:

 »a violência doméstica pode afetar o emprego, a 
produtividade, a saúde e a segurança, e que os governos, 
as organizações de empregadores e de trabalhadores e as 
instituições do mercado de trabalho podem ajudar, como 
parte de outras medidas, a reconhecer, enfrentar e abordar 
os impactos da violência doméstica

De acordo com o estudo, 21,6% do total de trabalhadores relataram 
ter vivido alguma situação de violência doméstica. Esse número 
sobe para 34,5% no Peru, sendo o país com a maior prevalência 
(Gráfico 40). A violência doméstica é um fenômeno experimentado 
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especialmente pelas mulheres, de acordo com nosso estudo 23% das 
mulheres já o experimentaram, sendo 18% para os homens (Gráfico 
41). É marcante, e requer uma pesquisa mais aprofundada, a pequena 
diferença percentual para um assunto deste tipo, o que nos leva a 
pensar, por um lado, sobre a naturalização deste tipo de violência pelas 
mulheres ou sua dificuldade em comunicá-la; e, por outro lado, qual 
tipo de violência doméstica os trabalhadores masculinos relatam ter 
experimentado. Em relação às demais variáveis sociodemográficas, 
são xs trabalhadorxs com pluriempregados – 26% contra 20,7% dos 
que têm apenas um emprego (Gráfico 42) –, os que trabalham em 
emergência (26%) (Gráfico 43), o suporte técnico (26%) e o suporte de 
serviço (24,8%) que sofrem mais com alguma situação de violência 
doméstica (Gráfico 44). Embora possam ser observadas diferenças de 
classe, a violência doméstica é um fenômeno transversal que afeta 
todas as mulheres, independentemente de seu nível de educação, 
idade ou mesmo ocupação. Entre as diferentes formas pelas quais 
a violência doméstica pode afetar o mundo do trabalho, 20% dxs 
trabalhadorxs que sofreram essas situações dizem que suas relações 
de trabalho pioraram, 16% dizem que seu desempenho piorou e 
apenas 9% tiveram se ausentar do trabalho (Gráfico 45).

 »  GRÁFICO 40. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
POR PAÍS

 »GRÁFICO 41. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
POR GÊNERO

 »GRÁFICO 42. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
DE ACORDO COM PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 43. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
POR HORÁRIO DE TRABALHO

 »GRÁFICO 44. PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
POR OCUPAÇÃO

 »GRÁFICO 45.  PORCENTAGEM DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
NO LOCAL DE TRABALHO
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5. APOIO, DENÚNCIAS E AÇÃO 
SINDICAL

O estudo também indaga sobre a forma como os trabalhadores 
procuram e/ou recebem apoio no mundo do trabalho diante de 
qualquer uma das situações de violência e assédio descritas acima. 
Entre os trabalhadores que sofreram uma situação de violência, 
63,3%  relataram ter conversado a respeito com alguém no trabalho. 
No Brasil e no Chile, 67% relatam tê-lo mencionado, em El Salvador 
55% e no Peru 50%; estas porcentagens, no entanto, caem no caso da 
Colômbia, onde apenas 36,4% dizem tê-lo mencionado a alguém no 
trabalho (Gráfico 46). Ao distinguir por gênero, as mulheres são mais 
propensas que os homens a denunciar este tipo de violência, 65% 
no caso das mulheres e 56% no caso dos homens, uma diferença de 
quase dez pontos percentuais (Gráfico 47). Isso poderia refletir a maior 
naturalização deste tipo de situações por parte dos trabalhadores 
masculinos, a dificuldade em buscar ajuda talvez devido à reprodução 
de valores tipicamente masculinos, como a masculinidade. É 
interessante notar que xs trabalhadorxs com um nível de educação 
superior são os que mais frequentemente relatam ter sofrido este 
tipo de situação; enquanto 52% dos que concluíram o ensino médio 
o fazem, este número aumenta para 67% no caso dxs trabalhadorxs 
com pós-graduação concluída (Gráfico 48). Ao longo da análise é 
possível observar como xs trabalhadorxs com credenciais educacionais 
inferiores sofrem em maior grau os vários tipos de violência; seria 
interessante pesquisar as possibilidades que esses coletivos têm de 
expressar e comentar as situações vividas em seus empregos, sem 
sofrer consequências trabalhistas que tendem a reproduzir suas 
vulnerabilidades. Dos trabalhadores que sofreram alguma situação 
de violência, 50% comentaram com seus colegas de trabalho, 26% 
com seus patrões e apenas 10,6% com seus representantes sindicais. 
O apoio social no local de trabalho é considerado uma dimensão 
psicossocial que pode afetar positiva ou negativamente a saúde dos 
trabalhadores. A possibilidade de se relacionar no trabalho, ainda mais 
em empregos cuja dimensão relacional é central como no caso do 
setor de saúde, e a possibilidade de ter o apoio de colegas e superiores 
é um fator protetor da saúde, na medida em que favorece a estima, 
o reconhecimento e o tratamento adequado. Vivenciar situações 
de violência e assédio no mundo do trabalho, como já apontamos, 
constitui um risco para a saúde e segurança dos trabalhadores, 
fato que é agravado se x trabalhadxr tiver um alto risco de violência 
e assédio. Tal risco aumenta elx não puder contar com apoio para 
comentar tais situações. São xs trabalhadorxs mais jovens, até 39 
anos de idade, os mais propensos a comentar essas situações com 
seus colegas (56,5%), em comparação com os de mais de 51 anos 
(44%). Em contrapartida, enquanto 17,2% dxs trabalhadorxs com 
mais de 51 anos de idade informam seu representante sindical 
sobre esta situação, apenas 6% dos trabalhadores com até 39 anos 
de idade o fazem. 

Enquanto 58,6% relataram ter recebido apoio nestas situações de 
violência, somente 36,5% foram recomendados para apresentar uma 
queixa e, finalmente, apenas 21,3% o fizeram. Se considerarmos que 
quase 80% dos trabalhadores sofreram algum tipo de violência ou 
violência psicológica, sexual, física ou doméstica, apenas um em cada 
cinco trabalhadores faz uma denúncia a esse respeito. Isto resulta 
em silêncio, invisibilização e reprodução não apenas de uma cultura 

de trabalho que admite a violência e o assédio, mas que também a 
esconde.

Na análise dentro de cada país, enquanto em El Salvador 50% dos 
trabalhadores foram orientados a apresentar uma denúncia, e no 
Brasil 47%, o número cai para 42% na Colômbia, 33% no Chile e 31% 
no Peru. Com relação à realização efetiva da denúncia, na Colômbia 
apenas 16,7% o fizeram, e no Peru apenas 13,8%, enquanto os países 
restantes permanecem próximos à média da amostra de 21,3%.

Quando questionados sobre o tipo de reclamação feita, 49,5% 
relataram ter feito uma denúncia administrativa, 21,4% fizeram uma 
denúncia sindical e apenas 16,4% fizeram uma denúncia através do 
sindicato. Como já esboçamos, e como veremos abaixo, o papel do 
sindicato tem que ser fundamental neste sentido, e uma fonte de 
referência e apoio para os trabalhadores. Segundo o estudo, poucos 
trabalhadores recorrem a suas organizações sindicais para enfrentar 
situações de violência e assédio no mundo do trabalho. É no Brasil 
onde foram feitas mais denúncias sindicais, 33% em comparação 
com 11,4% no Chile. No Chile, por outro lado, 57% dos trabalhadores 
relataram ter apresentado uma reclamação administrativa.

Quando foi perguntado aos trabalhadores se eles acreditavam que 
medidas para prevenir diferentes formas de violência e assédio 
são implementadas em seu trabalho, apenas 26,7% responderam 
afirmativamente. Este número sobe para 53% no caso da Colômbia, 
37% no caso do Peru, e 34% no caso de El Salvador, enquanto o Brasil 
(20%) e o Chile (22,7%) permanecem próximos da média da amostra. 
Quando questionados sobre o conhecimento que os trabalhadores 
têm das medidas e/ou ferramentas de prevenção que o sindicato 
disponibiliza sobre situações de violência e assédio no mundo do 
trabalho, apenas 36% dizem conhecê-las; no Brasil este número sobe 
para 44% e 41% no caso da Colômbia, enquanto nos outros países 
permanece próximo da média da amostra. O sindicato é um ator 
central que deve garantir a segurança e o bem-estar da população 
trabalhadora dentro das organizações de saúde, e é por isso que 
deve ser uma referência para os trabalhadores diante de situações 
de violência e assédio.
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 »GRÁFICO 46. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
RELATARAM VIOLÊNCIA E ASSÉDIO COM ALGUÉM NO 
LOCAL DE TRABALHO, POR PAÍS.

 »GRÁFICO 47.PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
RELATARAM VIOLÊNCIA E ASSÉDIO COM ALGUÉM NO 
LOCAL DE TRABALHO POR GÊNERO.

 »GRÁFICO 48. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
COMENTARAM UMA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO 
COM ALGUÉM NO LOCAL DE TRABALHO, DE ACORDO COM O 
NÍVEL EDUCACIONAL
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O setor de saúde 
no contexto de uma 

emergência sanitária

4



36 INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA SECTOR SALUD

A pandemia global que atualmente estamos vivendo tem um de 
seus epicentros no setor da saúde, considerado essencial e o que 
realiza as tarefas de atendimento. Na região da América Latina, a 
pandemia pôs em tensão as desigualdades de saúde já existentes 
e evidenciou as deficiências dos sistemas de saúde afetados pelas 
reformas neoliberais descritas anteriormente. Neste sentido, um dos 
coletivos mais afetados foi os dxs trabalhadorxs da saúde, que tiveram 
que enfrentar um panorama incerto, em condições de escassez de 
recursos humanos, falta de insumos, falta de elementos adequados 
de proteção individual, condições precárias de trabalho, entre outras 
questões que delinearemos na seguinte parte.

Como em crises anteriores, não faz parte das estratégias sanitárias 
melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde para que 
eles possam realizar seu trabalho adequadamente em um contexto 
de emergência. A grande quantidade de trabalhadores doentes pela 
COVID19, assim como de trabalhadores falecidos, diz claramente que 
a “essencialidade” declarada não parece coincidir com os cuidados 
prestados a esta população trabalhadora.

Na questão de gênero, a situação é muito mais preocupante. A 
sobrecarga de trabalho, a falta de equipamentos, os baixos salários 
e a falta de acesso aos direitos trabalhistas que fazem parte da vida 
cotidiana das trabalhadoras é notavelmente aumentada diante da 
crise sanitária decorrente da pandemia. As trabalhadoras de saúde 
sofrem uma carga de trabalho sem precedentes em sistemas de 
saúde deficientes, levados aos seus limites e em contextos de alta 
incerteza em relação ao fim da pandemia (ONU MULHERES 2020). 
Simultaneamente, a falta de políticas públicas com uma perspectiva 
de gênero e cuidado aumenta ainda mais o grau de vulnerabilidade 
das mulheres, da juventude e da diversidade em uma atividade que 
reproduz, por sua feminização, o patriarcado e a divisão sexual do 
trabalho. A pandemia não só aumentou a jornada de trabalho, como 
também resultou em uma maior carga de trabalho não remunerado 
em casa.

Segundo a OIT (2020), medidas de distanciamento e confinamento, 
ao encorajar as pessoas a permanecerem em casa e trabalharem em 
casa sempre que possível, aumentam a probabilidade de violência 
doméstica, particularmente contra as mulheres. A experiência de 
epidemias anteriores (por exemplo, Ebola e Zika) mostra que a violência 
contra as mulheres tende a aumentar em situações onde o movimento 
tem sido restrito (OIT, 2020).

1. AUMENTO DA VIOLÊNCIA

Quando um trabalhador percebe que as exigências de seu trabalho 
superam sua capacidade ou disponibilidade de recursos para enfrentá-
las, isso pode desencadear reações físicas, mentais e emocionais em 
resposta ao estresse (OIT, 2020). O estresse pode levar à frustração e 
à ira, levando a situações de violência e assédio (Chappel e Di Martino, 
2006). Assim, os riscos psicossociais aos quais os trabalhadores foram 
expostos durante a pandemia devido ao contexto de exigência e incerteza 
no qual tiveram que realizar suas tarefas de trabalho são fatores que 
têm contribuído para o aumento da violência no local de trabalho. Desta 
forma, as pessoas que trabalham em ambientes de trabalho estressantes 

têm muito mais probabilidade de sofrer violência e assédio no local de 
trabalho (Eurofound, 2015).

O estudo mostra que 46,6% dos trabalhadores relataram um aumento 
da violência em seu local de trabalho em situação de pandemia (Gráfico 
49). O que foi dito anteriormente ajuda a entender que embora possa 
haver grupos particulares que experimentam mais violência e assédio, 
é toda a organização de trabalho que absorve de diferentes maneiras 
este clima de maior estresse e hostilidade.

 »  GRÁFICO 49. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
RELATARAM UM AUMENTO DE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO 
CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE

No Brasil esse número sobe para 50%; no Chile 48,5% dos trabalhadores 
relataram um aumento na violência; 43,7% no Peru; 42,9% em El 
Salvador; e 31,4% na Colômbia (Gráfico 50).

 »  GRÁFICO 50. AUMENTO PERCENTUAL DE VIOLÊNCIA E 
ASSÉDIO DE ACORDO COM O PAÍS

Esse aumento da violência foi experimentado principalmente 
por trabalhadores mais jovens, de até 39 anos de idade, 49% em 
comparação com 43,8% dos trabalhadores com mais de 51 anos 
de idade (Gráfico 51). Isso possivelmente decorra do fato de que 
a população com mais de 60 anos de idade, considerada em risco, 
pode ter tirado licença ou realizado outros tipos de tarefas que não 
implicam sua presença na organização do trabalho; enquanto foram 
os trabalhadores mais jovens que enfrentaram a situação pandêmica. 
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O aumento da violência foi maior nos cuidados de saúde primários 
do que nos hospitais, com uma diferença de 9 pontos percentuais 
(51% e 42% respectivamente) (Gráfico 52).

 »  GRÁFICO 51. PORCENTAGEM DE AUMENTO DA 
VIOLÊNCIA E DO ASSÉDIO DE ACORDO COM A IDADE

 » GRÁFICO 52. PORCENTAGEM DE AUMENTO NA VIOLÊNCIA E 
ASSÉDIO DE ACORDO COM O LOCAL   DE TRABALHO

As mulheres são mais propensas do que os homens a relatar 
um aumento da violência em seus locais de trabalho, com uma 
diferença de cinco pontos percentuais. Em um trabalho feminizado 
com 78% de trabalhadoras, o aumento da violência em contextos de 
pandemia tem um forte impacto sobre esse coletivo de trabalhadoras. 
Seria interessante analisar as dinâmicas da violência dentro das 
organizações assistenciais, para tentar explicar como em contextos 
de grande incerteza, com falta de recursos humanos e suprimentos 
para enfrentá-la, podem ser desencadeadas situações de estresse e 
tensão nervosa que favorecem situações de violência e assédio, onde 
são principalmente as mulheres que sofrem este tipo de situação 
por parte de seus companheiros ou superiores homens. Como já 
argumentado, a feminização do setor de saúde ocorre através de 
formas de emprego atípicas ou precárias, caracterizadas como 
informais, com baixos salários e menor proteção social. Isto torna 
as mulheres particularmente vulneráveis à violência e ao assédio 
de vários tipos.

 »  GRÁFICO 53. PORCENTAGEM DE AUMENTO DE 
VIOLÊNCIA E ASSÉDIO POR GÊNERO

No estuo, 47% dxs trabalhadorxs relatam que este aumento da 
violência vem de seus superiores. A violência mostra aqui que ela 
ocorre sobretudo em situações desiguais de hierarquia e poder (Gráfico 
54).  Ao fazer uma análise dentro de cada país, o número sobe para 
57% no Peru, 51% no Brasil, 50% em El Salvador, 47,4% na Colômbia, 
e 44,5% no Chile (Gráfico 55). Se focalizarmos no tipo de organização, 
o aumento da violência dos superiores é mais pronunciado nos 
hospitais (55%) do que nas unidades básicas de saúde (39%) (Gráfico 
56). É possível que a atenção básica à saúde se caracterize por ter 
menos postos hierárquicos do que um hospital, o que apresenta 
maior complexidade neste sentido devido a sua própria estrutura.

 »GRÁFICO 54. PORCENTAGEM DE AUMENTO DA 
VIOLÊNCIA E DO ASSÉDIO DE ACORDO COM A ORIGEM DA 
VIOLÊNCIA

            

Ao fazer uma abordagem por gênero, a diferença percentual é bastante 
acentuada. Enquanto 48,4% das mulheres relataram que o aumento 
da violência proveio de seus superiores, foram 39,6% dos homens 
os que relataram isso (Gráfico 57). É interessante ressaltar que, 
assim como aconteceu ao analisar o assédio sexual, é no caso do 
relacionamento com os superiores que a brecha de gênero é ainda 
mais visível. Isto destaca a cultura patriarcal de subordinação à qual 
as mulheres são submetidas.                

O estudo mostra ainda que 22,8% dos trabalhadores relataram que 
este aumento da violência teve origem nos seus colegas de trabalho. 
Quando desagregados por país, são 36% em El Salvador, 24% no 
Chile, 21% na Colômbia, 19% no Peru e 15,8% no Brasil (Gráfico 55). 
Xs trabalhadorxs mais jovens, até 39 anos, relataram um aumento 
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da violência de seus colegas, em comparação com os trabalhadores 
com mais de 51 anos (28% e 21%, respectivamente) (Gráfico 60); 
e os trabalhadores pluriempregados (29%) (Gráfico 59). Iremos 
delineando que as desigualdades e iniquidades prévias à pandemia, 
como pudemos analisar na seção anterior com respeito aos jovens 
trabalhadores e àqueles com múltiplos empregos, parecem ser a 
base para o aumento da violência durante a pandemia.

Dos trabalhadores que participaram do estudo, 25,2% referiram que 
esse aumento da violência veio de pacientes. Tal tipo de violência é 
mais pronunciada na atenção básica de saúde (35,2%), com respeito 
à organização hospitalar (13,9%) ( Gráfico 56); e mais pronunciada no 
pessoal de enfermagem (31,4%) e apoio técnico (37,5%), com relação 
ao que acontece com os profissionais do núcleo de atendimento 
(19,8%), serviços de apoio (18%) e apoio administrativo (24,7%) que 
estão abaixo da média da amostra (Gráfico 59).

 »  GRÁFICO 55. PORCENTAGEM DE ORIGEM DO AUMENTO 
DO ASSÉDIO E DA VIOLÊNCIA POR PAÍS

 »  GRÁFICO 56. PORCENTAGEM DE ORIGEM DO AUMENTO 
DO ASSÉDIO E DA VIOLÊNCIA DE ACORDO COM O LOCAL DE 
TRABALHO

 »GRÁFICO 57. PORCENTAGEM DA ORIGEM DO AUMENTO 
DO ASSÉDIO E DA VIOLÊNCIA DE ACORDO COM O GÊNERO

 »GRÁFICO 58. PORCENTAGEM DE ORIGEM DO AUMENTO 
DO ASSÉDIO E DA VIOLÊNCIA DE ACORDO COM 
PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 59. PORCENTAGEM DE ORIGEM DO AUMENTO 
DO ASSÉDIO E DA VIOLÊNCIA POR IDADE
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 »GRÁFICO 60. PORCENTAGEM DE ORIGEM DO AUMENTO 
DO ASSÉDIO E DA VIOLÊNCIA POR IDADE

2. MODIFICAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DE TRABALHO

Devido à implementação de protocolos de atendimento, uso de 
equipamentos de proteção individual, estabelecimento de licenças de 
ausência e mudança geral no processo de trabalho, a modificação das 
condições de trabalho no setor de saúde foi uma das características 
marcantes da pandemia à qual os trabalhadores da saúde tiveram 
que se adaptar. Isso provoca um panorama de demandas físicas, 
mentais e emocionais que contribuem para o aumento do estresse 
e, portanto, para situações de violência e assédio no trabalho.

O estudo registra que 68% dos trabalhadores relataram mudanças 
em suas condições de trabalho a partir da pandemia (Gráfico 61). 
Quando desagregado por país, esse número sobe para 72% no Chile, 
69,5% no Brasil, 66,7% no Peru, 47,9% na Colômbia e 49,4% em El 
Salvador (Gráfico 62). Os que experimentaram maior número de 
mudanças foram xs trabalhadorxs pluriempregados (77%) (Gráfico 
63), da atenção primária (71%) (Gráfico 64), e em relação à categoria 
ocupacional, os profissionais do núcleo de cuidados (71%), enfermeiros 
(68%), pessoal administrativo (67%), e depois suporte técnico (62,5%) 
e serviços de apoio (59%) (Gráfico 65).

Entre as modificações nas condições de trabalho, 29,9% dos 
trabalhadores indicaram que sofreram mudanças em seu horário 
de trabalho habitual, 22,2% que sua carga de trabalho foi aumentada 
e 17,6% tiveram que se trasladar para outros lugares ou instalações 
(Gráfico 66).

É interessante destacar até certo ponto o viés de assistencial ao 
analisar as mudanças nas condições de trabalho. É o núcleo de 
cuidadores, aqueles trabalhadores que estão na linha de frente do 
atendimento ao paciente, tais como profissionais do grupo de cuidados 
e enfermeiros, que muitas vezes são priorizados diante das mudanças 
nas condições de trabalho impostas pela pandemia; no entanto, a 
covid-19 afeta todos os trabalhadores de uma organização de saúde.

 »GRÁFICO 61. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATAM MODIFICAÇÕES DE SUAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE

 »GRÁFICO 62. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATAM MODIFICAÇÕES DE SUAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE, 
POR PAÍS 

 »GRÁFICO 63. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATAM MODIFICAÇÕES DE SUAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE, 
DE ACORDO COM PLURIEMPREGO
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 »GRÁFICO 64. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATAM MODIFICAÇÕES DE SUAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE, 
POR LOCAL DE TRABALHO

 »GRÁFICO 65. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATAM MODIFICAÇÕES DE SUAS CONDIÇÕES DE 
TRABALHO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE 
POR OCUPAÇÃO

 »GRÁFICO 66. PORCENTAGEM DO TIPO DE MODIFICAÇÕES 
NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO REGISTRADAS PELXS 
TRABALHADORXS

• LICENÇAS

Durante o curso da pandemia, foram estabelecidas várias licenças 
para o pessoal de saúde considerado em risco, licenças para mulheres 
grávidas, para doenças pré-existentes e para aquelas com mais de 60 
anos de idade. No entanto, de acordo com os dados fornecidos pelo 
estudo, apenas 32,3% dos trabalhadores relataram que tais licenças 
foram estabelecidas em seu local de trabalho (Gráfico 67). No Peru este 
número chega a 55%, no Chile (33%), Brasil (30%) e El Salvador (24,4%) 
está próximo da média e na Colômbia (17,4%) está 15 pontos abaixo da 
média da amostra (Gráfico 68). O estabelecimento de licenças faz parte 
dos direitos trabalhistas, direitos que são violados em um contexto de 
emergência, como a atual pandemia. O fato de apenas um em cada 
três trabalhadores informar que sua organização tirou tais licenças 
reflete as deficiências dos sistemas de saúde na região, a escassez de 
recursos humanos e a falta de proteção para eles. O não-cumprimento 
em relação às licenças tem um forte impacto sobre as trabalhadoras da 
saúde, pois são elas as principais responsáveis pelo cuidado do lar, das 
crianças e dos idosos, e não ter tais licenças sobrecarrega seu trabalho.

 »GRÁFICO 67. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATARAM TER OU NÃO SAÍDO EM SEU LOCAL DE 
TRABALHO

 »  GRÁFICO 68. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATARAM TER OU NÃO SAÍDO EM SEU LOCAL DE 
TRABALHO, POR PAÍS
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• EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Um estudo da Organização Mundial da Saúde (2010) indica que o 
desenho e a manutenção de equipamentos e instalações de trabalho, 
bem como a exposição a agentes perigosos, podem desencadear 
estresse ou tensão nervosa e afetar a saúde psicológica e física dos 
trabalhadores. O ambiente físico de trabalho também pode aumentar 
o risco de violência e assédio no local de trabalho. A disponibilidade 
de equipamento de proteção individual é fundamental neste sentido.

Registrou-se que 40% dos trabalhadores relatam não possuir 
equipamentos de proteção individual, elementos necessários para 
enfrentar a pandemia. Os países que mais sofrem com a falta de 
equipamentos de proteção individual são Peru (52,5%), El Salvador 
(48,2%), Brasil (44,8%), Chile (38,8%) e, com uma diferença percentual 
mais acentuada, Colômbia (17,1%).

Enquanto 45% dos trabalhadores com ensino médio completo não 
possuem equipamento de proteção individual, este número cai para 
34% no caso de trabalhadores com pós-graduação completa. Quando 
desagregados por ocupação, 46,2% dos trabalhadores de apoio aos 
serviços, 43,8% dos trabalhadores de apoio administrativo e 40,8% 
dos trabalhadores de apoio técnico não possuem equipamento de 
proteção individual, enquanto que estes números caem para 38% 
no caso de enfermeiros e 37% no caso de profissionais do grupo de 
cuidados. Isto é consistente, até certo ponto, com as percepções 
sobre as mudanças nas condições de trabalho, e revela que para 
determinados grupos ocupacionais com menor peso e reconhecimento 
dentro da organização de saúde, como o do apoio de serviços, não 
são fornecidos os mesmos elementos de proteção individual que aos 
profissionais do núcleo de cuidadores e enfermeiros, gerando uma 
priorização e segregação dentro do setor de saúde.

 »GRÁFICO 69. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE RELATARAM POSSUIR OU NÃO EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COM O PAÍS

 »GRÁFICO 70. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE DISSERAM QUE POSSUÍAM OU NÃO EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO COM O NÍVEL 
EDUCACIONAL

 »GRÁFICO 71. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
DISSERAM QUE POSSUÍAM OU NÃO EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE ACORDO COM O PAÍS

• SEGURO DE RISCO OCUPACIONAL

Um em cada dois trabalhadorxs não tem seguro contra riscos no 
trabalho. 81,5% dos trabalhadores no Brasil dizem não ter seguro de 
risco, 56,6% dos trabalhadores em El Salvador, 43,4% no Peru, 39,8% 
no Chile e 23,4% na Colômbia.

Xs trabalhadorxs pluriempregados são os que tem menos seguro de 
risco, com uma diferença percentual de dez pontos em relação aos que 
têm apenas um emprego, e quando desagregados por ocupação, é o 
suporte de serviço que tem menos seguro de risco, com uma diferença 
percentual de 13 pontos em relação aos profissionais do núcleo de 
cuidado, e oito pontos em relação ao pessoal de enfermagem.
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 »GRÁFICO 72. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
RELATARAM POSSUIR OU NÃO SEGURO CONTRA RISCOS 
OCUPACIONAIS, DE ACORDO COM O PAÍS

 »GRÁFICO 73. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE DECLARARAM POSSUIR OU NÃO SEGURO DE RISCO 
OCUPACIONAL DE ACORDO COM PLURIEMPREGO

 »GRÁFICO 74. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES 
QUE DECLARARAM POSSUIR OU NÃO SEGURO DE RISCO 
OCUPACIONAL DE ACORDO COM A OCUPAÇÃO

• TREINAMENTO

Um em cada dois trabalhadorxs declarou não ter recebido o 
treinamento necessário para os requerimentos da pandemia. Com 
relação às variáveis sociodemográficas, os trabalhadores com níveis 
educacionais mais baixos são aqueles que declaram no geral não 
ter recebido mais treinamento, em relação a aqueles com níveis 
educacionais mais altos, com uma diferença de dez pontos percentuais 
entre os que concluíram o ensino médio e aqueles com pós-graduação 
completa (Gráfico 75). Enquanto 48,4% dos trabalhadores da atenção 
básica relatam não ter recebido treinamento, no caso de organizações 
hospitalares este percentual é de 41% (Gráfico 76).

 »GRÁFICO 75. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
RELATARAM TER RECEBIDO OU NÃO O TREINAMENTO 
NECESSÁRIO PARA AS EXIGÊNCIAS PANDÊMICAS POR 
NÍVEL DE EDUCAÇÃO

 »GRÁFICO 76. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
RELATARAM TER RECEBIDO OU NÃO O TREINAMENTO 
NECESSÁRIO PARA AS EXIGÊNCIAS DA PANDEMIA DE 
ACORDO COM O LOCAL DE TRABALHO
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3. CONTRAINDO COVID-19

Dos trabalhadores que participaram do estudo, 16% relataram ter 
ficado doentes com a COVID-19 (Gráfico 77). Ao desagregar por país, 
em El Salvador 36% dos trabalhadores contraíram COVID-19, no Peru 
30%, na Colômbia 27%, no Brasil 21,2% e no Chile apenas 9,3% dos 
trabalhadores (Gráfico 78). Em termos de grupos ocupacionais, 29,4% 
do pessoal de apoio aos serviços o contraíram, 18,6% do pessoal de 
enfermagem, 17,2% do pessoal administrativo, 16,9% do pessoal 
de apoio técnico e 10% dos cuidadores profissionais (Gráfico 79). 
Prosseguindo com a análise feita anteriormente, a diferença de vinte 
pontos percentuais entre os profissionais do núcleo de cuidado e os 
serviços de apoio denota as desigualdades na provisão de elementos 
de proteção individual já apontados, o que pode ser traduzido em 
maiores infecções pela COVID-19.

Quando questionados sobre as formas como os trabalhadores foram 
infectados, 47% relataram ter sido infectados através do atendimento 
ao paciente e 27,5% através do contato entre colegas (Gráfico 81). 
Em relação ao primeiro tipo de contágio, os enfermeiros (57%) e o 
apoio técnico (58%) são os que mais relatam este tipo de contágio, 
seguidos pelo apoio de serviço (53%) (Gráfico 82). Por sua vez, 71,4% 
dos trabalhadores de emergência que contraíram a COVID relatam 
tê-la contraído através de atendimento direto ao paciente, indicando a 
alta exposição dos trabalhadores em serviço (Gráfico 82). Com relação 
à infecção por contato entre colegas, o pessoal administrativo (39,4%) 
é o que mais relata este tipo de infecção (Gráfico 81). Praticamente 
todos os trabalhadores que participaram do estudo (90%) dizem 
conhecer um colega que contraiu a COVID-19 (Gráfico 83) e 29% 
conhecem um colega que morreu da doença (Gráfico 84).

 »GRÁFICO 77. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONTRAÍRAM COVID-19 POR PAÍS

 »GRÁFICO 78. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONTRAÍRAM A COVID-19 POR PAÍS

 »GRÁFICO 79. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONTRAÍRAM A COVID-19 POR OCUPAÇÃO

 »  GRÁFICO 80.PORCENTAGEM DE CAUSAS PELAS QUAIS 
OS TRABALHADORES CONTRAÍRAM COVID-19
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 »GRÁFICO 81. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONTRAÍRAM COVID-19 ATRAVÉS DO CONTATO ENTRE 
COLEGAS DE TRABALHO OU ATENDIMENTO DIRETO AO 
PACIENTE, POR PROFISSÃO

 »GRÁFICO 82. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONTRAÍRAM A COVID-19 POR CONTATO ENTRE COLEGAS 
DE TRABALHO OU ATENDIMENTO DIRETO AO PACIENTE, 
POR HORÁRIO DE TRABALHO

 »GRÁFICO 83. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONHECEM UM COLEGA DE TRABALHO QUE CONTRAIU A 
COVID-19, POR PROFISSÃO

 »GRÁFICO 84. PORCENTAGEM DE TRABALHADORES QUE 
CONHECEM UM COLEGA DE TRABALHO QUE MORREU 
POR COVID-19



    45 VIOLENCIA Y ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO CON PERSPECTIVA DE GÉNEROS: casos de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Perú 



46 INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA SECTOR SALUD



    47 VIOLENCIA Y ACOSO EN EL MUNDO DEL TRABAJO CON PERSPECTIVA DE GÉNEROS: casos de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y Perú 

5
Emergência 

sanitária, violência 
e assédio, um ciclo 

vicioso



48 INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA SECTOR SALUD

Como sustentam Chappel e Di Martino, (2006), os riscos psicossociais 
que causam estresse são fatores que contribuem para a violência no 
local de trabalho. Muitos estudos apontam para a existência de um 
ciclo vicioso de riscos psicossociais que levam à violência e ao assédio 
e depois novamente a riscos psicossociais (Azzi, 2017). Como pudemos 
observar através do presente estudo, os trabalhadores reconhecem um 
aumento da violência durante a pandemia. O que nos interessa agora 
analisar é se este aumento está relacionado às situações de violência 
e assédio psicológico, sexual e físico vividas pelos trabalhadores.

Dos trabalhadores que participaram do estudo, 46,4% relataram 
um aumento da violência durante a pandemia. Quando comparado 
ao assédio psicológico, podemos ver que 53% dos trabalhadores 
que sofrem assédio psicológico relatam este aumento da violência, 
enquanto apenas 22% dos trabalhadores que não sofreram assédio 
psicológico o relatam (Gráfico 85). Em um sentido semelhante, 56% dos 
trabalhadores que sofreram assédio psicológico por razões ideológicas 
ou políticas relatam um aumento da violência durante a pandemia, em 
comparação com 35% dos trabalhadores que não sofreram este tipo 
de assédio psicológico (Gráfico 86). Finalmente, enquanto 59% dos 
trabalhadores que sofreram assédio psicológico por motivos de classe 
ou contrato relatam um aumento da violência durante a pandemia, 
esse número cai para 32% entre os trabalhadores que não sofreram 
assédio psicológico por motivos de classe ou contrato (Gráfico 87).

 »GRÁFICO 85. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO ASSÉDIO PSICOLÓGICO EM RELAÇÃO 
AO REGISTRO DO AUMENTO DE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO 
CONTEXTO DE  EMERGÊNCIA SANITÁRIA

 »GRÁFICO 86. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO ASSÉDIO PSICOLÓGICO POR RAZÕES 
IDEOLÓGICAS/POLÍTICAS EM RELAÇÃO AO REGISTRO DO 
AUMENTO DE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO CONTEXTO DE 
EMERGÊNCIA SANITÁRIA

 »GRÁFICO 87. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO ASSÉDIO PSICOLÓGICO POR RAZÕES 
DE CLASSE/CONTRATO EM RELAÇÃO AO REGISTRO DO 
AUMENTO DE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO CONTEXTO DE 
EMERGÊNCIA SANITÁRIA

Ao analisar o aumento da violência em relação ao assédio sexual, 
podemos observar o seguinte: enquanto 61,3% dxs trabalhadorxs que 
sofreram assédio sexual por colegas de trabalho relatam um aumento 
da violência, esse número cai para 43,1% no caso de trabalhadorxs 
que não sofreram assédio sexual por parte de colegas de trabalho 
(Gráfico 88). Enquanto isso, 57% dos trabalhadorxs que sofreram 
assédio sexual por parte de pacientes relataram um aumento de 
tal violência, em comparação com o 42% que não sofreram assédio 
sexual por parte de pacientes (Gráfico 89). No caso do assédio sexual 
por parte dos superiores, 64,5% dos que sofreram este assédio 
relataram um aumento da violência, em comparação com 42,5% dos 
trabalhadores que não sofreram este tipo de assédio (Gráfico 90).

 »GRÁFICO 88. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO ASSÉDIO SEXUAL POR COLEGAS DE 
TRABALHO EM RELAÇÃO AO AUMENTO REGISTRADO DE 
VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA 
SANITÁRIA
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 »GRÁFICO 89. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO ASSÉDIO SEXUAL POR PARTE DE 
PACIENTES EM RELAÇÃO AO AUMENTO DA VIOLÊNCIA E DO 
ASSÉDIO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA

 »GRÁFICO 90. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO ASSÉDIO SEXUAL POR PARTE DOS 
SUPERIORES EM RELAÇÃO AO AUMENTO REGISTRADO DE 
VIOLÊNCIA E ASSÉDIO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS 
SANITÁRIAS

Em relação àqueles que sofreram violência física por parte dos 
pacientes, 58,4% relataram um aumento da violência durante a 
pandemia, enquanto 43% dos que não sofreram este tipo de violência 
relataram um aumento da violência (Gráfico 91).

 »GRÁFICO 91. PERCENTUAL DE TRABALHADORES QUE 
SOFRERAM OU NÃO VIOLÊNCIA FÍSICA POR PARTE DE 
PACIENTES EM RELAÇÃO AO AUMENTO DA VIOLÊNCIA E DO 
ASSÉDIO NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIAS 

Quando analisado por gênero, pode-se ver que as mulheres em 
alguns casos sofrem mais do que os homens. Enquanto 53,7% das 
mulheres que sofrem assédio psicológico registraram um aumento 
da violência, no caso dos homens este número cai para 49,7% (Gráfico 
92). No que diz respeito ao assédio psicológico por razões de classe 
ou contrato, 61,2% das mulheres que o sofreram relataram um 
aumento da violência durante a pandemia, enquanto este número 
cai para 50% no caso dos homens. 57,9% das mulheres que sofreram 
assédio psicológico por razões ideológicas ou políticas relataram 
um aumento da violência durante a pandemia, em comparação com 
48,5% dos homens.

Em relação ao assédio sexual por colegas, 62,6% das mulheres que 
foram assediadas sexualmente por colegas relataram um aumento 
na violência durante a pandemia, comparado a 52,9% dos homens 
(Gráfico 93); 59,1% das mulheres que foram assediadas sexualmente 
por pacientes relataram este aumento na violência comparado a 
45,2% dos homens (Gráfico 94) e 66,4% das mulheres que foram 
assediadas sexualmente por superiores relataram este aumento na 
violência comparado a 47,8% dos homens (Gráfico 95).

O que fica evidente são duas questões: em primeiro lugar, que o 
aumento da violência registrada nas organizações de saúde durante 
a pandemia tem um impacto maior sobre aquelxs trabalhadorxs que 
já sofriam situações de violência e assédio no mundo do trabalho, 
e que este aumento da violência é vivenciado mais pelas mulheres 
do que pelos homens.

 »GRÁFICO 92. PERCENTUAL DE MULHERES E HOMENS 
QUE RELATARAM UM AUMENTO DE VIOLÊNCIA E 
ASSÉDIO, NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA, 
ENTRE TRABALHADORES QUE SOFRERAM ALGUM TIPO 
DE ASSÉDIO PSICOLÓGICO.

 »GRÁFICO 93. PERCENTUAL DE MULHERES E HOMENS 
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QUE RELATARAM UM AUMENTO DE VIOLÊNCIA E ASSÉDIO, 
NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA, ENTRE 
TRABALHADORES QUE SOFRERAM ASSÉDIO SEXUAL POR 
PARTE DE COLEGAS DE TRABALHO.

 »GRÁFICO 94. PERCENTUAL DE MULHERES E HOMENS 
QUE RELATARAM UM AUMENTO DE VIOLÊNCIA E 
ASSÉDIO, NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA, 
ENTRE TRABALHADORES QUE SOFRERAM ASSÉDIO 
SEXUAL POR PARTE DE PACIENTES.

 »GRÁFICO 95. PERCENTUAL DE MULHERES E HOMENS 
QUE RELATARAM UM AUMENTO DE VIOLÊNCIA E 
ASSÉDIO, NO CONTEXTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA, 
ENTRE OS TRABALHADORES QUE SOFRERAM ASSÉDIO 
SEXUAL POR PARTE DOS SUPERIORES
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A partir dos resultados apresentados neste estudo, é necessário 
compreender a violência e o assédio no mundo do trabalho em estreita 
conexão com o contexto social e histórico atual. Tal como pudemos 
delinear no que diz respeito à situação em cada país, os sistemas 
de saúde da região caracterizam-se tanto pelo subfinanciamento, 
falta de recursos, avanço das privatizações e saúde mercantilizada, 
como também pelo aumento das formas precárias de contratação 
de trabalhadorxs, excesso de horas extras, pluriemprego e plantões 
prolongados. Ambas as situações apresentam um panorama de 
violação de direitos tanto para os usuários dos serviços de saúde 
quanto para os trabalhadores. Nesse contexto, a pandemia agravou 
ainda mais a situação no setor da saúde. Entre as deficiências na 
gestão da emergência sanitária que conseguimos evidenciar através 
da percepção dos trabalhadores podemos citar: a falta de licenças 
e seguro de risco de trabalho para o pessoal de saúde, escassez de 
equipamentos de proteção individual e treinamento para enfrentar as 
exigências da pandemia. Além disso, determinantes como a imposição 
de um ritmo de trabalho elevado devido à demanda existente, a 
falta de suprimentos e a falta de pessoal adequado, são fatores 
que também estavam presentes em todos os sistemas de saúde 
da região. De acordo com a percepção dos trabalhadores, houve um 
aumento da violência a partir da pandemia, portanto podemos inferir 
que as deficiências na gestão da saúde e segurança no trabalho 
mostraram sua influência nesse aumento. A falta de elementos 
de proteção individual ou a falta de informações sobre os riscos 
presentes são fatores fortemente ligados a situações de violência 
e assédio. Na atual situação de emergência sanitária, a OMS (OMS, 
2020) recomenda valorizar muito a gestão de recursos preventivos. 
Como resultado da pandemia COVID-19, em atividades essenciais, 
fatores de risco como falta de informação, número insuficiente de 
pessoal, equipamento ou elementos de proteção individual, bem 
como comunicação inadequada, mostram um recrudescimento de 
afetações psicofísicas à saúde e sintomas de ansiedade, sentimentos 
de raiva, culpa, insegurança e esgotamento. A violência e o assédio 
no trabalho afetam negativamente na saúde física e mental dxs 
trabalhadorxs e, portanto, na qualidade de seu trabalho. 

Compreendemos que as deficiências estruturais que têm arrastado os 
sistemas de saúde da região, fortemente impactadas pela pandemia 
global, constituem como um terreno propício para o aumento da 
violência e do assédio no mundo do trabalho. No entanto, tal violência 
é produzida e gerada em uma esfera particular: a organização do 
trabalho. É por isso que dizemos que a violência e o assédio no 
mundo do trabalho não se referem a situações isoladas ou individuais, 
e sim são endossadas e reproduzidas pela própria organização. 
Apesar da alta prevalência que observamos neste estudo – quase 
80% dos trabalhadores que participaram do estudo relataram ter 
vivido alguma situação de assédio psicológico – também é preciso 
estar atento à normalização da violência e do assédio no local de 
trabalho. Tal normalização refere-se a situações em que essas 
circunstâncias ocorrem com tanta frequência que passam a ser 
consideradas um aspecto cotidiano e inquestionável do trabalho. O 
setor de saúde, segundo a OIT (2020), é um dos setores no que se 
observa esta normalização. Acreditamos que a dificuldade em relatar 
este tipo de situação pode ser um viés para o presente estudo, e que 
provavelmente é necessária mais pesquisa, para que não fiquemos 
apenas com a ponta do iceberg. 

Através da exposição dos resultados pudemos evidenciar que a 
violência e o assédio psicológico, sexual, físico e doméstico afetam 
principalmente xs jovens trabalhadorxs, aquelxs que têm múltiplos 
empregos, trabalham em turnos duplos, têm jornadas de trabalho 

prolongadas, aquelxs que trabalham na emergência, têm menor 
formação escolar e são mulheres. Seria errôneo considerar que 
os profissionais de atendimento básico não sofrem situações de 
violência e assédio, e que eles não foram expostos ao aumento da 
violência envolvida no trabalho em condições de emergência sanitária, 
as prevalências são altas em todos os grupos ocupacionais. No 
entanto, ao destacar as dimensões mencionadas acima, acreditamos 
que se forma um crisol no qual determinados trabalhadores que 
ingressam no mercado laboral no setor da saúde, em condições de 
trabalho desiguais e precárias, acabam sendo vítimas de situações 
de violência e assédio, refletindo as assimetrias de poder dentro das 
organizações de sanitárias 

É importante ter em mente que as organizações de saúde são 
organizações complexas cuja produção de cuidados tem um caráter 
eminentemente relacional. Isto implica que as situações de violência 
e assédio presentes na organização do trabalho podem ter um 
impacto direto nas relações interpessoais entre xs trabalhadorxs 
e, portanto, na produção de cuidados. O processo de trabalho de 
saúde, por depender em grande parte dessas relações, é altamente 
sensível a situações de violência e assédio, que repercutem não só na 
saúde dos trabalhadores envolvidos, mas também na qualidade do 
atendimento, pois o produto final, para ser realizado, requer relações 
de cooperação, confiança e comprometimento. Neste sentido, a 
pandemia mostrou nxs trabalhadorxs da saúde uma capacidade 
reduzida de se beneficiar de apoio social devido à intensa jornada 
de trabalho, novas configurações de horário de trabalho, alerta e 
vigilância constantes, procedimentos rigorosos a serem seguidos que 
restringem a espontaneidade e autonomia (IASC, 2020) que podem 
favorecer a geração de episódios violentos. Os conflitos interpessoais 
que surgem no trabalho perpetuam padrões prejudiciais para os 
trabalhadores que redundam em situações de violência e assédio, 
e afetam negativamente a saúde dos trabalhadores e a qualidade 
de seu trabalho. 

Em nosso entendimento, este estudo nos permite visualizar como a 
violência é distribuída dentro do setor da saúde, em relação a suas 
estruturas de divisão do trabalho, técnicas, sociais e de gênero; 
marcando vários elementos determinantes como as relações verticais 
de organização do processo de trabalho, a importância dada ao 
conhecimento intelectual na estrutura organizacional, a feminização e 
a subvalorização dos atributos que provêm do feminino e do cuidado.  
Um elemento que consideramos necessário investigar com mais 
profundidade em estudos futuros é a discriminação com base na 
nacionalidade, raça e/ou classe, e sua relação com as cadeias globais 
de cuidado onde a mercantilização da organização social do cuidado 
é baseada no gênero, diversidade e migrantes. 
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• SUGESTÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
DE UM PROCESSO DE MUDANÇA COM UMA 
PERSPECTIVA DE GÊNERO NOS SINDICATOS:

Como evidenciamos neste estudo, a violência e o assédio no mundo 
do trabalho não se referem a situações isoladas ou individuais, mas 
são endossadas e reproduzidas pela própria organização de trabalho. 
Neste sentido, as organizações sindicais são atores sociais centrais 
na prevenção e erradicação da violência e do assédio no mundo do 
trabalho.  É essencial o empenho das organizações sindicais em 
políticas de prevenção, erradicação da violência e do assédio de 
gênero no mundo do trabalho e na promoção de ações que visem 
criar espaços livres de violência e assédio contra mulheres, lésbicas, 
travestis e trans, migrantes, por causa de sua classe, etnia, raça, 
religião, idade, assim como a promoção de políticas para garantir a 
igualdade de oportunidades e de gênero. Faz parte de seus desafios e 
objetivos políticos reduzir as lacunas existentes em termos de direitos 
no mundo do trabalho e prevenir situações de violência, assédio e 
discriminação que atentem contra a integridade das pessoas.

Para tanto é necessário trabalhar, agir e a promover coletivamente no 
nível dos poderes do Estado, de sua legislação e normas. O sindicato 
intervém em diferentes planos: histórico, social, político e cultural. 
Suas ações são coerentes com suas diferentes linhas de ação, tanto 
em termos de defesa dos direitos de seus trabalhadores como em 
termos de transformação dentro das próprias organizações sindicais.

Neste sentido, propomos algumas linhas de ação, que são necessárias 
para este processo de mudança sensível às questões de gênero.

A ratificação da Convenção 190 e da recomendação 206 (“a 
violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais, limitando total ou parcialmente à 
mulher o reconhecimento, gozo e exercícios destes mesmos 
direitos e liberdades” e reconhece a existência de “relações de 
poder historicamente desiguais entre mulheres e homens”.

Ao abordar de forma abrangente a violência e o assédio no mundo 
do trabalho, a Convenção 190 fornece elementos para limitar a 
reprodução das assimetrias e desigualdades que existem nas 
relações ali estabelecidas. Trata-se de contar com mecanismos 
para lidar com a violência de forma integral, tanto a que coloca os 
empregadores contra os trabalhadores nas relações laborais como 
a que faz parte das relações de dominação social que transcendem 
o mundo do trabalho.

A promoção da liberdade de associação e da livre participação.  
O estabelecimento de acordos coletivos de trabalho ou acordos 
empresariais, acordos coletivos de trabalho ou acordos trabalhistas 
com uma perspectiva de gênero cujas prioridades sejam a luta 
contra a precarização do trabalho, remuneração igual para tarefas 
de igual valor, igualdade de oportunidades de acesso ao trabalho 
e à hierarquia de empregos, políticas de cuidado onde o eixo seja 
uma nova reorganização do processo de cuidado. (Convenções 87, 
98, 151, 154, 154, 190, 189).

O diálogo social tripartite como mecanismo de resolução de 
conflitos entre empregadores (públicos, privados), trabalhadores 

e Estados. O diálogo social entre empregadores e trabalhadores 
pode ser um instrumento eficaz para fortalecer a proteção da saúde 
e bem-estar físico e mental dos trabalhadores e para prevenir e 
eliminar a violência e o assédio no trabalho.

A saúde ocupacional é um direito “inalienável”. Promover 
Comissões Mistas ou Comitês Mistos de Saúde e Segurança 
Ocupacional, com plena participação dos trabalhadores. 

É fundamental elaborar um quadro jurídico eficaz para prevenir, 
abordar e remediar a violência e o assédio no trabalho, adaptando, 
modificando ou criando regulamentações nacionais que estejam 
de acordo com as normas internacionais do trabalho e dos direitos 
humanos.

Las disposiciones de salud y seguridad en el trabajo sobre violencia y 
acoso contenidas en la legislación y las políticas nacionales deberían 
tener en cuenta los instrumentos pertinentes de la OIT sobre salud 
y seguridad en el trabajo, como el Convenio sobre seguridad y salud 
de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Convenio sobre el marco 
promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 
187) el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 
(núm. 161) y su Recomendación (núm. 171); la Recomendación 
sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194), 
Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado por 
la Comunidad Andina en 2004, La Declaración Sociolaboral adoptada 
por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en1998, reconoce que 
‘todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus actividades en un 
ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve su salud física y 
mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional’ (artículo 
17). el Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los 
Lugares de Trabajo de El Salvador. Aunque estos instrumentos no 
abordan específicamente la violencia y el acoso, huelga decir que 
tal conducta constituye un riesgo evidente para la salud. 

As disposições de saúde e segurança no trabalho sobre violência e 
assédio contidas nas legislações e políticas nacionais devem levar 
em conta os instrumentos relevantes da OIT sobre segurança e 
saúde no trabalho, como a Convenção sobre Segurança e Saúde dos 
Trabalhadores, 1981 (No. 155) e a Convenção promocional para a 
saúde e segurança no trabalho, 2006 (No. 187), a Convenção sobre 
serviços de saúde no trabalho, 1985 (No. 161) e sua recomendação 
(No. 171), a Recomendação sobre a lista de doenças ocupacionais, 
2002 (No. 194), o instrumento andino sobre segurança e saúde 
no trabalho, 2006 (No. 187), a Convenção sobre serviços de saúde 
no trabalho, 1985 (No. 161) e sua recomendação (No. 171), e a 
Recomendação sobre a lista de doenças ocupacionais, 2002 (No. 
194). 194), o Instrumento Andino de Segurança e Saúde no Trabalho, 
adotado pela Comunidade Andina em 2004, a Declaração Social e 
Trabalhista adotada pelo Mercado Comum do Sul (Mercosul) em 
1998, reconhece que “Todo trabalhador tem o direito de exercer 
suas atividades em um ambiente de trabalho sadio e seguro, que 
preserve sua saúde física e mental e estimule seu desenvolvimento 
e desempenho profissional” (Artigo 17), o Regulamento de Gestão 
de Prevenção de Riscos no Local de Trabalho de El Salvador. Embora 
estes instrumentos não abordem especificamente a violência e o 
assédio, é evidente que tal conduta constitui um claro risco à saúde.

Dentro das organizações sindicais de saúde e dos locais de trabalho, 
promover a elaboração e implementação de estratégias sustentadas 
que levem em conta as características e a complexidade do processo 
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de trabalho dos cuidados.

Aplicar o estatuto do sindicato. Definir os procedimentos do 
sindicato nestas circunstâncias. Dar a conhecer a posição expressa 
que o sindicato assume, tanto nas situações que ocorrem aos 
trabalhadores como naquelas que envolvem seus líderes e/ou 
delegados (como denunciantes ou denunciados).

Com relação ao empregador (público ou privado), trabalhar de 
forma consensual para garantir aos trabalhadores um local de 
trabalho livre de violência e assédio, divulgando o compromisso 
assumido, os canais de comunicação e denúncia e as medidas a 
serem tomadas no caso de ocorrerem situações desse tipo.

Dadas as características relacionais do processo de trabalho 
em saúde, torna-se necessário trabalhar no reconhecimento 
e cooperação entre toda a equipe de trabalho, favorecendo a 
autonomia dos processos de trabalho particulares, bem como a 
assunção de responsabilidades individuais e coletivas. Juntamente 
com isto, é necessário favorecer a discussão coletiva para a tomada 
de decisões. 

Trabalhar para melhorar os salários e a estabilidade laboral, a fim 
de desencorajar o pluriemprego. Além de promover o crescimento 
e as perspectivas de melhoria com enfoque de gênero.  

Definir que ações serão implementadas para fechar brechas, em 
que prazo, com que recursos, assim como os responsáveis por 
sua implementação, monitoramento e avaliação. Não apenas 
nas políticas de violência e assédio, mas também na avaliação do 
processo de trabalho e dos fatores de risco psicossociais.

Treinamento para transferir ferramentas e instrumentos conceituais 
que permitam aos trabalhadores identificar a existência de violência 
baseada em gênero, assédio laboral e/ou sexual, além de saber 
como lidar com os casos e encaminhá-los ao órgão competente, 
se necessário.

Prevenir, através de atividades de divulgação, tornar visíveis e 
desnaturalizar as situações, causas e efeitos da violência e do 
assédio no mundo do trabalho.

Promover regulamentos e procedimentos, tais como protocolos.

Atividades de pesquisa (pesquisas, grupos focais e observatórios).

Projetar diferentes mapas situacionais (mapa de perigos ou fatores 
de risco, mapas de danos ou de estado de saúde).

Os mapas são instrumentos que facilitam a discussão em grupo e 
a análise coletiva dos dados obtidos. Podem ser geradas propostas 
de intervenção preventiva ou reparadora. São instrumentos que, 
uma vez realizados, tornam possível avaliar as intervenções ou as 
mudanças que ocorrem ao longo do tempo.

• ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO

Políticas de reparação, punição e apoio às vítimas. Priorizando o 
conceito de “justiça”. “A justiça restaurativa nas disputas trabalhistas 
visa reconstruir as relações sociais, priorizando o tratamento dos 
danos causados e buscando reparações, em vez de culpar e punir 
os agressores, são considerados particularmente eficazes para a 
resolução de certos casos de violência e assédio no local de trabalho 
(Hutchinson, 2009, pp. 148-150). 

Política de saúde e segurança. Consenso sobre o papel pró-ativo da 
inspeção do trabalho e outros órgãos responsáveis pela aplicação 
da legislação nacional e internacional de segurança no trabalho. 
Gerar comitês mistos de saúde e ambiente de trabalho onde a 
violência e o assédio, e os fatores de risco psicossocial são tratados 
em cada local de trabalho (centros de saúde primários, hospitais).

Campanhas, ações locais e regionais que visibilizem datas 
relacionadas aos direitos dos trabalhadores (1º de maio), as lutas 
das trabalhadoras (8 de março), pela saúde da mulher (28 de 
maio), contra a violência contra a mulher e a diversidade (25 de 
novembro), 7 de abril “Dia Mundial da Saúde, 23 de junho Dia 
Mundial dos Serviços Públicos”.  

Finalmente, deve ser exigido dos Estados que garantam políticas 
públicas com orçamento e financiamento adequados para combater 
e erradicar as desigualdades e iniquidades no mundo do trabalho. 
O processo de mudança para a transformação rumo a um mundo 
de trabalho mais justo pode ser alcançado com serviços públicos, 
universais, de qualidade e sensíveis às questões de gênero.   
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

O questionário foi respondido por 1828 trabalhadores, 17,9% homens (327), 81,1% mulheres (1496) e 0,3% outras identidades 
(5). Com respeito à idade, 39,9% dos trabalhadores têm até 39 anos, 32,9% têm entre 40 e 50 anos e 27,8% têm mais de 51 
anos de idade. Continuando com o nível educacional: 24,6% dos trabalhadores têm uma pós-graduação completa, 38,2% uma 
universidade completa, 24,9% educação técnica completa, 11,4% ensino médio completo e 0,9% ensino médio incompleto. 
Passando às variáveis trabalhistas: 18% dos trabalhadores têm pluriemprego, 35% têm um contrato permanente em 
comparação com 65% que têm um contrato permanente; 76,2% trabalham durante o dia, 5% à noite, 16,5% em ambos os 
turnos e 2,4% na emergência. Com relação ao tipo de trabalho que não o de plantão, 67,1% trabalharam em turnos regulares, 
24,4% trabalharam em turnos e 8,5% trabalharam em ambos. Quanto ao local de trabalho, 48,7% trabalhavam na atenção 
primária e 51,3% em hospitais.

ANEXO

Notas metodológicas
 » 1. As variáveis assédio psicológico, assédio psicológico por nacionalidade, por ideologia e por política e por classe e contrato, 

os diferentes tipos de assédio sexual, violência física e doméstica foram dicotomizadas em Sim (incluindo as categorias de 
Sempre, Quase sempre, Às vezes, Quase Nunca) e Não (Nunca). A decisão de colocar as quatro categorias mencionadas na 
categoria Sim foi devido a uma tentativa de avaliar todos os tipos de violência e assédio percebidos pelos trabalhadores em 
todos os seus gradientes, levando em conta a possível tendência de naturalizar tal assédio e/ou a dificuldade em comentar 
tais situações.

 » 2. As categorias ocupacionais foram reagrupadas de acordo com a seguinte tabela que leva as contribuições de Merhy 
(2006) e PAHO (2005), em uma reelaboração realizada pelo Grupo de Estudos em Saúde Ambiental e Ocupacional (GESAL) 
da Universidade Nacional de Avellaneda.
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