
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES 

CICLO DE ESTUDOS  

Encontros com interessados, da comunidade 
universitária ou externa, a fim de discutir 

questões psicossociais no trabalho. 

 

AVALIAÇÕES/INTERVENÇÕES  

Ações sob demanda nas organizações com 
vistas a avaliar os riscos psicossociais e 

eventualmente, promover ações de melhoria. 

 

PLANTÃO PSICOLÓGICO 

Escuta psicológica para reflexão sobre 
sentimentos e vivências no trabalho. 

 

PALESTRAS MENSAIS SOBRE O RISCO E O 
DANO PSICOSSOCIAL 

Apresentação mensal sobre prevenção ou 
danos dos processos psicossociais do trabalho 

por um convidado. 

 
 
 

                   
 

CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS 
PSICOSSOCIAIS 

 Estresse; 

 Síndrome de Burnout; 

 Diminuição da motivação para o 
trabalho; 

 Irritabilidade; 

 Diminuição do rendimento; 

 Absetenismo e acidente no trabalho; 

 Uso de substâncias psicoativas; 

 Presenteismo. 

CONSEQUÊNCIAS PSICOPATOLÓGICAS 
ASSOCIADAS AO TRABALHO 

 Transtornos de humor (ex: distimia, 
ciclotimia, depressão e mania); 

 Transtornos de ansiedade (Ex: 
ansiedade generalizada, transtorno de 
pânico, fobias, hipocondria, TOC - 
Transtorno Somático Dissociativo); 

 Neurastenia; 

 Uso abusivo ou dependência de álcool; 

 Transtornos de ajustamento; 

 Transtornos psicóticos.            

                                   

                                        .  

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

Refere-se à interação entre aspectos 
ambientais, familiares, organizacionais, 
individuais que tem a capacidade de 
influenciar os eventos de vida. 

 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO TRABALHO 

Os fatores psicossociais do trabalho referem-se 
às interações entre características individuais e 
familiares, meio ambiente, condições de 
trabalho, condições organizacionais, funções e 
conteúdo do trabalho e esforços dos 
trabalhadores. 

 

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DO TRABALHO 

Avaliação na qual busca conhecer o 
trabalhador nos diversos contextos onde está 
inserido.  Contempla questões relacionadas a:  

 Saúde geral; 

 Satisfação com sua atividade laboral; 

 Motivação; 

  Necessidades; 

  Vulnerabilidade ao stress no trabalho; 

 Organização do trabalho; 

 Apoio familiar e social;  

Entre outros, com a finalidade de investigar a 
estrutura psicossocial e as expectativas dos 
trabalhadores. 
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As organizações têm passado por 
acentuadas transformações em suas 
estruturas, funcionamento e concepção de 
trabalho, o que traz implicações no que se 
refere ao significado e às condições de 
trabalho e na forma de como este se organiza. 
No bojo dessas transformações, o trabalhador 
também mudou e dele hoje é exigido 
multifuncionalidade, habilidade na resolução 
de problemas, iniciativa e proatividade. Neste 
contexto, é de se esperar que o impacto sobre 
a subjetividade do trabalhador seja 
considerável e, neste sentido, aspectos como 
as condições e a forma como se dá o trabalho 
tanto se configuram como geradores de 
crescimento e desenvolvimento pessoal e 
profissional quanto como fatores de riscos 
para a saúde e bem estar. 

 

E este projeto propõe o que? 

Discutir os riscos psicossociais a que 
são submetidos os trabalhadores, bem como 
intervir sobre tais riscos com a comunidade 
universitária e a sociedade, em geral. 

 

 

 


