
Mobbing (assédio psicológico), relações com transtomos mantais e 
coping em trabalhadores do gasoduto Brasil. Bolivia 

Mobbing (assédio pSicológico): relações 
com transtornos mentais e coping em tra
balhadores do gasoduto Brasil-Bolívia 

Liliana A. M. Guimarães' 
Éveli Freire Vasconcelos 2 

Paulo Renato Andrade 3 

Ignez Charbel Stephanini 4 

Renata Marques Rego 5 

Resumo 

o Mobbing (assédio psicológico no trabalho) tem sido considerado 
um importante fator psicossocial de risco à saúde física/mental do 
trabalhador. Pesquisas têm mostrado que características do traba
lhador/trabalho estão associadas ao desenvolvimento.do Mobbing. 
Este estudo objetiva determinar a prevalência e níveis de Mobbing 
e sua relação com a presença de Suspeição Transtornos Mentais 
(STM) e Coping. Uma amostra de 74 trabalhadores do gasoduto 
Brasil-Bolívia respondeu ao Leymann Inventory PsychoJogicaJ 
Terrorization (LIPT), ao Questionário de Morbidade Psiquiátrica 
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do Adulto (QMPA) e à Escala de Coping de Billings & Moos 
(BMCS). Encontrou-se uma elevada prevalência de STM (30,9%) 
e de Mobbing (19,1 %). A maioria dos participantes (80,9%) uti
lizou o método de Coping ativo-cognitivo (focado no problema) e 
este não foi correlacionado com presença de JV[obbinge de STM. 
O Mobbing no trabalho foi correlacionado significativamente 
com STM, o que indica que o mesmo está presente como fator 
psicossocial de risco para a ocorrência de Transtornos Mentais. 

Palavras-chave: Mobbing; assédio psicológico no tra
balho; assédio moral; coping; transtornos mentais. 

Mobbing: relationship between mental 
disorders and coping in Brazil-Bolívia gas 
pipeline workers 

Abstract 

Mobbing or psychological harassment in the workplace has been 
considered an important psychosocial risk factor, bringing harm
fui effects to the worker's physical/mental health. Researches 
have demonstrated that characteristics of the workplace/worker 
are associated with the development of Mobbing. This study 
aims to investigate the prevalence and levei of Mobbing and 
its relationship with Mental Disorders and Coping. A sam pie 
of 74 workers of the Brazil-Bolivia gas pipeline replied to the 
Leymann Inventory Psychological Terrorization (LIPT), the 
Adult Psychiatric Morbidity Questionnaire (QMPA) and the 
Billings and Moos Coping Scale (BMCS). High prevalence of 
Suspected Cases ofMental Disorders (SCMD) (30.9%) and Mob
bing (19.1 %) was found. Most of the participants (80.9%) used 
the cognitive - active Coping method focusing on the problem. 
Mobbing was significantly associated with SCMD, which indicates 
that the forme r is a psychosocial risk factor for Mental Disorders. 

Key_words: Mobbing; psychological terrorization; coping; 
mental disorders. 

1. Introdução 

1.1 Mobbing 

Mobbing (assédIO pSicológico): relações COm transtornos mentais e 
copingem trabalhadores do gaSOduto Brasil· Bolívia 

Uma nova concepção sobre o universo do trabalho supõe 
que, juntamente com os já bem estabelecidos riscos tradicionais 
para as doenças profissionais ou acidentes de trabalho do tipo 
traumático, novos riscos têm aparecido e que implicam em novas 
formas de adoecimento, os denominados fatores psicossociais de 
risco, relacionados diretamente à organização do trabalho. 

Alguns fatores de risco são mais dificeis de detectar e 
se manifestam através de processos psicológicos (e.g., estresse) 
podendo ocasionar conseqüências biopsicossociais deletérias ao 
trabalhador. Um fenõmeno que, nos últimos anos, tem colocado 
em evidência a necessidade da realização de avaliações dos riscos 
psicossociais nos ambientes de trabalho é o Mobbing, ou assédio 
psicológico no trabalho. 

Mobbingé um termo introduzido na década de 1980 por 
Leymann, na Suécia, e utilizado no contexto ocupacional, sendo 
uma forma de violência psicológica (Leymann, 1996; Leymann e 
Gustafsson, 1996). O Mobbingpode existir em todos os cenários 
ocupacionais, com variações, a depender da cultura e, em par
ticular da cultura organizacional (Hiriegoyen, 2001). 

São várias as expressões para designar o fenõmeno: Mob
bing (molestar) - Estados Unidos, países nórdicos, bálticos e da 
Europa Central; Assédio moral, assédio psicológico, Mobbing-Bra
sil; Harce/ement moral (assédio moral) - França; Bullying, Boss
ing, Harassment(tiranizar) - Inglaterra, Austrália; Murahachibu 
(ostracismo social) - Japão; Coacção mora/- Portugal; Acaso 
moral, acaso psicológico ou psicoterroâsmo - países hispânicos 
(Guimarães e Rimoli, 2005). 

Mobbing é 

[ ... ] o fenômeno em que uma pessoa ou grupo de pessoas 
exerce violência psicológica extrema, de forma sistemática 
e recorrente ao menos uma vez por semana e durante 
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no mínimo 6 meses-sobre outra pessoa ou grupC: de 
pessoas no local de trabalho, com o objetivo de destruir 
sua rede de comunicações. sua reputação, seu exercício 
profissional e conseguir que final mente essa(s) pessoa(s) 
acabe(m) se demitindo (Leymann, 1996, p.165). 

Esta definição exclui aqueles conflitos passageiros e loca
lizados em um momento concreto, dado que, esses são inevitáveis 
no contexto das relações humanas e, portanto, no contexto ocu
pacional. 

Existe Mobbingquando ocorre 1 ou vários dos 45 compor
tamentos hostis descritos no Leymann Invent01yofPsychoJogicaJ 
Terrol"Ízation (LIPT) - instrumento desenvolvido por Leymann 
em 1982. 

Leymann (1996) classifica as estratégias de Mobbing 
em cinco grupos: (1) limitação da comunicação - o assediador 
impõe com sua autoridade aquilo que pode ser dito ou não. À 
vítima é negado o direito de se expressar ou de se fazer ouvir; 
(2) limitação do contacto social- não se dirige a palavra à vítima, 
procurando além disso que ninguém o faça. São cortadas suas 
fontes de informação, e é imposto um isolamento físico de seus 
companheiros; (3) desprestigiar a pessoa perante seus colegas 
- brincadeiras, gozações e humilhações sobre a vítima, sua famí
lia, origens, antecedentes e meio; (4) Desacreditar a capacidade 
profissional - À vítima se atribui tarefas muito acima ou abaixo 
de sua capacidade, ou não lhe é permitido que faça nada, criti
cam-se seus menores erros ou defeitos, deprecia-se seu trabalho 
e suas competências; (5) comprometimento da saúde - além dos 
ataques diretos, a simples submissão a uma situação de Mobbing 
já tem efeitos negativos, psicológicos e psicossomáticos, embora 
o que se avalie no LIPT sejam as condutas do (s) assediador (es) 
e não sua repertussão no assediado. 

Uma prevalência de 3,5% de Mobbingna população tra
balhadora sueca foi identificada por Leymann e Tallgren (1989). 
Os estudos realizados pelos autores fizeram com que uma lei sobre 
as condições de trabalho, se viabilizasse na forma de um decreto 
específico sobre a vitimização no tr"abalho em 1994. O Mobbing 
é considerado um fator psicossocial de risco à Saúde Mental do 
trabalhador que tem apresentado uma incidência cada vez mais 

Mobbing(assédio pSicológico); relações com transtomos mentais e 
coplngem trabalhadores do gasoduto Brasil. Bolívia 

elevada (Piiiuel e Zabala, 2002; Di Martino, 2005; Chapell e Di 
Martino, 2001; Di Marino, Hoel e Cooper, 2003). 

O conceito continuou a ser difundido nos anos de 1990 
entre investigadores que trabalham no campo do estresse ocu
pacional, sobretudo nos países escandinavos e logo a seguir nos 
países de língua alemã. Em 1993, Leymann publica o livro" Mob
bing: a perseguição no trabalho", tendo o mesmo sido traduzido 
para vários idiomas, mas não para o português. 

Nos países escandinavos (Suécia, Dinamarca, Finlândia), 
na Suíça e Alemanha segue-se utilizando o termo Mobbinge esta 
linha de investigação continua ativa. Na Alemanha, o principal 
pesqUisador sobre Mobbingé o professor Zapf da Universidade de 
Frankfurt (Zapf, 1999; Zapf e Einarsen, 2003). O presente estudo 
adota, portanto, a denominação Mobbing da linha escandinava, 
a conceituação e abordagem original de Leymann (1996) sobre o 
fenômeno propondo, no entanto, algumas variações relacionadas 
à forma de correção e interpretação do LIPT. 

1 .2 Suspeição para Transtornos Mentais 
(STM) 

Nessa investigação, definiu-se Transtorno Mental como 
'l .. ] o conjunto de transtornos psiquiátricos incluídos e definidos 
na Classificação Internacional de Doenças - CID-lOª Revisão" em 
consonância com o Questionário de Morbidade Psiquiátrica do 
Adulto (QMPA), instrumento utilizado neste estudo para detectar 
STM. 

No Brasil, através da utilização do QMPA, validado para 
uso em populações ativas por Guimarães (1992) encontrou-se uma 
prevalência anual para suspeição de Transtornos Mentais (TM) 
de 15,8% em trabalhadores de mineração de ferro da cidade de 
Itabira, MG. Outro estudo em nosso meio utilizando o mesmo 
instrumento (com validação para população geral), em uma 
amostra de 108 trabalhadores de uma indústria farmacêutica da 
cidade de São Paulo, obteve 43,4% de prevalência para TM, sendo 
esta maior em mulheres (62,7%) do que em homens (25,5%). Não 
foi observada diferença na ocorrência de TM quando considera
dos a idade e os diferentes se tores da fábrica (Rêgo, 1993). 
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1.3 Copíng 

o Coping pode ser definido como 

[ ... ] estratégias utilizadas pelo indivíduo no enfrentamento 
de eventos estr-essantes, internos ou externos, com o 
objetivo de administrar suas reações de estresse ou 
modificar alguma ocorrência ambiental, avaliada 
pelo mesmo como excessiva para seus re 
cursos (Billings e Moos, 1991; Folkman, 1986, p. 992). 

Várias definições sobre Copingforam examinadas (Folk
man, 1986; Latack e Halvlovic, 1992; Lazarus e Folkman, 1984; 
Tamayo e Tróccoli, 2002) concluindo-se que existe consenso de 
que esse fenõmeno advém da interação pessoa-ambiente, quando 
o indivíduo avalia uma situação como estressante e seus recursos 
são avaliados como insuficientes para enfrentá-la (Latack e Hav
lovic, 1992). 

Existem três tipos de método de Coping, descritos a 
seguir: (1) ativo-cognitivo - ênfase no controle do valor da situa
ção de estresse (lado positivo/experiências anteriores) atitude 
positiva; (2) ativo-comportamental - ênfase no comportamento 
diretamente relacionado com a situação de estresse (vê o pro
blema e seus efeitos/tomada de decisão rápida); (3) evitação-fuga 
- ênfase na evitação do problema (evita confronto, busca meios 
alternativos para aliviar a tensão, comer, fumar, preparar-se para 
o pior, guardando seus sentimentos para si) (Billings e Moos, 
1991). 

Lazarus e Folkman (1984) consideram dois os focos de 
Coping: (1) focado no problema - utilização de esforços cognitivos 
e comportamentais para modificar ou administrar a origem do 
problema, analisando e definindo a situação, considerando os 
seus custos e beneficias, buscando alternativas para resolvê-las; 
(2) focado na emoção - utilização de esforços cognitivos e com
portamentais dirigidos a reduzir ou administrar o estresse emo
cional, objetivando manter a esperança e o otimismo, negando 
a situação quanto as suas conseqüências ou atuando COfiO se as 
circunstâncias não importassem. 

Mobbmg (assédio psIcológico): relações com transtornos mentais e 
copmgem tralmlhadores do gaSOduto BraSil. Bolivia 

Alguns autores (Gil-Monte e Peiró, 1997; Tamayo e Tróc
coli, 2002) referindo-se à relação entre Burnoute Copingafirmam 
que o uso de estratégias de Coping centradas no problema (de 
controle) previne o desenvolvimento do Burnout enquanto que 
a utilização de estratégias de escape, evitação ou centradas na 
emoção, facilitam sua aparição. Outros autores (Tamayo e Tróc
coli, 2002; Cordes e Dougherty, 1993; Guimarães e Vasconcelos, 
2004) acrescen.ram que a disponibilidade de recursos de Coping 
modera a relaçao entre os estressores (e.g., Mobbing) e a exaustão 
emocional. 
O o~j~tivo des~e estudo foi identificar a presença de Mobbing 
(assedIO pSlcologlCO no trabalho), de STM e os métodos e focos 
de Copingapresentados pela amostra de estudo, bem como, sua 
relação, utilizando-se escalas multifatoriais adaptadas à realidade 
brasileira. 

2. Casuística e Método 

2.1 Loeus de Pesquisa: Gasoduto 
Brasil-Bolívia 

O objetivoprincipal da construção do gasoduto foi'atender 
a necessidade de mudança da matriz energética brasileira, con
tribuindo para o aumento de consumo do gás natural. Entre as 
possíveis alternativas de importação analisadas pela Petrobrás, o 
gás natural boliviano mostrou-se a mais viável: abundância nas 
reservas do país, alto poder de queima do gás e a proximidade 
com o Brasil (Instituto Ethos, 2005). 

A construção do Gasoduto Bolívia-Brasil (GBB) atravessa 
135 municípios, 5 estados (Mato Grosso do Sul, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), num trecho de 
2.593 quilômetros de extensão do território brasileiro que entrou 
em operação emjunho de 1999. No Mato Grosso do Sul, o GBB 
corta 700 km do Estado, passando por quatro diferentes unidades 
ambientais: o Pantanal, a região do planalto, a região do cerrado 
e as áreas próximas ao rio Paraná (Instituto Ethos,2005). 
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Durante os quatro anos de sua construção, foram inves
tidos cerca de US$ 1.7 bilhão no projeto, em solo brasileiro, dos 
quais US$ 30 milhões em ações sócio-ambientais. A construção 
do GBB tem gerado 25 mil empregos diretos e indiretos e cerca 
de dez mil pessoas trabalharam diretamente na obra (Instituto 
Ethos, 2005). 

2.2 Sujeitos 

Participaram do estudo todos os 74 trabalhadores em linha 
(trecho Corumbá) do GBB, sediados em Corumbá, MS. Destes, 
97,3% são do gênero masculino e a maioria (23%) é composta por 
ajudantes gerais. 

2.3 Procedimentos 

Depois de obtida a autorização da empresa para a viabi
lização do estudo, os participantes foram contatados individual
mente pelos pesquisadores. Todos os trabalhadores foram convi
dados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Informado e 
preencher os 3 instrumentos de auto-aplicação (apresentados na 
próxima seção), em uma única etapa. Cabe ressaltar que quando 
ocorreram problemas relativos à compreensão do conteúdo das 
medidas aplicadas, ou o fato de o trabalhador ser analfabeto, a 
aplicação foi feita de maneira assistida. Não houve recusa quanto 
à participação. A coleta de dados em campo foi realizada no mês 
de junho de 2004. 

2.4 Instrumentos 

Leymann InventoryofPsychological Ten"Olization (LI PT) 
(Leymann e Tallgren, 1989): composto por 45 questões dicotômi
cas tipo S/No Detecta a ocorrência e os níveis de Mobbing. Um 
único comportamento assinalado entre os 45 apresentados (ocor
rido pelo menos I vez por semana, durante o período mínimo 
de 6 meses) coloca o participante como vivenciando Mobbing. 
Diferentemente, no presente estudo (parte integrante da amostra 

JULHO· DEZEMBRO 2005 p.15·34 
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composta para a validação brasileira que está sendo realizada pelos 
autores deste estudo) optou-se por classificar os níveis de Mobbing 
em: leve, moderado e grave, sendo que, o nível leve equivaleria 
na classificação de Leymann ao indivíduo estar exposto ao Mob
bing. 

Questionário de Morbidade Psiquiátrica para Adultos 
(QMPA) (Santana, 1992): validado para uso em populações ativas 
no Brasil, versão utilizada no presente estudo. Compõe-se de 43 
questões dicotômicas (tipo S/N) e seu objetivo é detectar a STM. 
Neste questionário, considera-se "Suspeitos" os indivíduos com 
escore global;" sete (7) ponto de corte e "Não suspeitos" todos 
os indivíduos com escores globais ". sete (7). Contêm questões 
que agrupam enfermidades em seis principais grupos sindrômi
coso neuroses, psicoses, alcoolismo e outras adições, síndromes 
orgânico-cerebrais, deficiência Mental (oligofrenias) e sem anor
malidade psiquiátrica evidente. 

Escala de Copingde Billings & Moos (BMCS) (Billings e 
Moos, 1991): traduzida, adaptada e validada para uso no Brasil 
(Guimarães, Coelho e Freire, 2005) em uma amostra composta 
por 466 estudantes universitários da cidade de Campo Grande/ 
MS. Obteve-se um a = O, 72, indicando uma boa consistência 
interna do instrumento. Tem por objetivo identificar o método 
e o foco de Coping utilizados no enfrentamento de eventos 
estressantes, tais como o Mobbing. Compõe-se de 19 questões 
dicotômicas (tipo S/N). 

2.5 Análise dos dados 

Realizou-se uma análise preliminar visando a identificação 
dos valores extremos. Foram identificados 3 casos (extremos) 
multivariados por meio da distância de Mahalanobis (a = 0,001) 
que não foram considerados nas análises. Foram também feitas, 
análise exploratória de dados, correlações lineares de Pearson e 
regressões múltiplas entre os instrumentos, o teste t de Swdent 
e a ANOVA para as análises comparativas. O software estatístico 
utilizado para a análise dos dados foi o MINITAB para Windows 
- versão 14.13. 
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2.6 Aspectos éticos 

o presente estudo, para sua viabilização, cumpriu todos 
os preceitos preconizados pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), Resolução n. O 16/2000, de 21 de dezembro de 2000 e pelo 
Conselho NaCIonal de Saúde para pesquisa junto a seres humanos 
e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) Re
solução n. 196, de IOde outubro de 1996. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB-MS). 

3. Resultados 

As correlações lineares de Pearson (Tabela 1) mostram que 
o Mobbmgno trabalho está correlacionado à STM (p < 0,05). As 
co;relações do LIPT e do QMPA com a Escala de Coping foram 
baIxas e não significativas. 

Tabela 1 - Distribuição das Médias (DP) e correlações entre os 
instrumentos 

A Tabela 2 mostra que a maior parte dos trabalhadores 
do gasoduto Brasil-Bolívia refere sofrer Mobbinu no trabalho 

b 

(79,4%), sendo 41 (60,3%) forma leve, 10 (14,7%) moderada e 
3 (4,4%) forma grave. A prevalência para STM foi de 30,9%. O 
método de Coping mais utilizado foi o ativo-cognitivo focado no 
problema (80,9%). 

Mobbing (assédio pSicológico); relações COm transtornos mentais e 
coping em trabalhadores do gasoduto Brasil. Bolívia 

Tabela 2 - Distribuição das Médias (DP) e porcentagens dos 
fatores do LIPT (Mobbing), QMPA (Suspeição pra Transtornos 
Mentais) e Coping. 

Sim 54 79,4 4,8 3,6 

Níl'el 

41 60,3 3,1 1,4 

Moder,u[u 10 14,7 8,6 2,0 

(;ravc 4,4 15,0 1,7 

SlIsl't'içâu PM",l "hanstornos :\lcnlais 
--"'-•..• _._-- ----

Sim 21 30,9 21.1 9,0 

NflO 47 69,1 5,3 4,9 

Copillg 

~Iétodo .-\Ii,'o Comportamental 

Evitaçâo I Esquiva 

AliwlC:ognitivo + Compnrtamcnal 

Focado na (,llloção 

Focado nu problema 

As correlações entre o instrumento de Coping e o LIPT 
foram muito baixas e não significativas, Para o QMPA, as cor
relações foram um pouco maiores, porém não significativas, Não 
foram encontradas diferenças significativas entre participantes 
suspeitos ou não para TM com relação ao Mobbing (teste t de 
Student; p = 0,096), Com relação às estratégias de Coping, não 
foram encontradas diferenças significativas entre a utilização de 
distintos focos (teste t de Student; p = 0,857) e métodos (ANOVA; 
p = 0,703) com relação à ocorrência de Mobbing. 

Também não foram encontradas diferenças significativas 
entre o método de Copingutilizado no enfí:entamento e manejo 
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do Mobbingcom relação a STM (ANOVA; p = 0,263). Também 
não foram encontradas diferenças significativas entre os focos 
de Copingutilizado no manejo do Mobbingcom relação a STM 
(teste t de Swdent; p = 0,426). 

Foi realizada análise de regressão linear múltipla para 
verificar o poder de predição da STM e métodos de Copingcom 
relação à ocorrência de Mobbing. A análise da primeira regressão 
linear múltipla (Tabela 3) evidencia que apenas 5,3% da variância 
do Mobbing no trabalho é explicada pelas variáveis STM e mé
todo-foco de Coping. Deve-se observar, no entanto, que apenas 
a variável STM contribuiu significativamente para a variância 
explicada. 

Tabela 3 - Regressão linear múltipla das variáveis preditoras 
Suspeição para Transtornos Mentais (STM) e Copinge a variável 
regressara Mobbing. 

0.10:\ 

R~- 0,082 

A análise da segunda regressão linear múltipla (Ta
bela 4) mostra que a variância do Mobbing não é explicada 
pelos fatores das variáveis STM, método-foco de Coping. 

Mobbmg (assé<Jio psicológico): relações com transtornos ~entais,e 
copmg em lrabalr.adores do gasodulo Brasil· Bolív'a 

Tabela 4 - Regressão linear múltipla dos fatores das variáveis 
preditoras Suspeição para Transtornos Mentais (STM) e Copmg 
com a variável regressara Mobbl11g. 

*p < 0,05. 

4. Discussão 

Foi encontrada uma prevalência anual de Mobbing de 
19,1 %, não tendo sido incluídos os casos com Mobbing leve (a 
maioria 60,3%). Obteve-se 14,7% de Mobbingmoderado e 4,:% de 
grave, índices considerados para o cálculo geral da preval~nCla. 

Cabe ressaltar que as investigações que têm SIdo reahzadas 
sobre o tema baseiam-se em diferentes conceltuações (Mobbl11g, 
violência no trabalho, bllllying, entre outros) e métodos, tornando 
dificil a realização de estudos comparativos. 
Estudo realizado na Espanha (Pifmel e Zabala, 2002) revela uma 
prevalência de 11,4%; a ILO (Di Martino, 2005; Chapell e DI 
Martino, 2001) uma taxa de 5% e em 2000, um aumento para 
7% (Di Martino, Hoel e Cooper, 2003). . .. 

A ElIropean FOllndation for the Improve~ent of L:vl11g 
and Working Condition (2005) refere que a avahaçao da vlOlenCla 
no trabalho entre 1996 e 2000, em sete países da União EuropéIa, 
(participantes do ElIropean Working Condirio:,s SlIrvey and 
National SlIlTeys) mostra consenso quanto ao genero femInIno 
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sofrer mais violência no trabalho que o masculino e que, houve 
um aumento da prevalência de 7% para 11%, sobretudo em 
ocupações ligadas à saúde e à educação. 

A prevalência de Mobbingidentificada no presente estudo 
(19,1%), portanto, é superior à encontrada em outros países, 
conclumdo-se por uma prevalência elevada. Se considerada a 
classificação original (Leymann, 1990) a prevalência teria que 
estar composta por todos os níveis (leve, moderado e grave) 
perfazendo 70,9%, índice não assumido como prevalência global 
encontrada no presente estudo, mas que aponta para o fato de 
que outras investigações deverão ser feitas com a mesma amostra, 
para confirmação ou não, dos altos índices obtidos. Em nosso meio 
inexistem estudos com conceituação e metodologia similar, invia
bilizando comparações com taxas de prevalência nacionais. 

Encontrou-se uma prevalência anual de STM de 30,9% na 
amostra estudada. Comparado a. estudos realizados com outros 
grupos ocupacionais, utilizando-se o mesmo instrumento (QMPA) 
e delineamento de uma etapa (screening), este índice foi aproxi
madamente o dobro daquele obtido por Guimarães (1992), 15,6% 
e menor do que o encontrado por Rêgo (1993) em trabalhadores 
de uma indústria farmacêutica do Estado de São Paulo (43,4%). 

Cabe acrescentar que a versão do QMPA utilizada no 
p~esente estudo foi validada para uso específico em populações 
atIVas, apresentando os seguintes índices: sensibilidade, 95,8%; 
especificidade, 97,1%; e Taxa de Classificação Incorreta, 3,1%, 
considerados robustos do ponto de vista psicométrico, o que talvez 
tenha possibilitado resultados mais fidedignos que aqueles obtidos 
por Rêgo (1993). Por outro lado, estudos internacionais (Kesessler 
e Frank, 1997; Lehtinen, Riikonen e Lehtinen, 2005) mostram 
uma prevalência entre 18,2 e 20% para TM em trabalhadores 
adultos., semelhante à obtida no presente estudo, podendo-se 
dizer que esta taxa (30,9%) foi efetivamente alta. 

Andreoli (1997) refere que os seguintes componentes 
- ansiedade, depressão, alcoolismo - mostram uma pobre capaci
dade de predição dos diagnósticos clínicos correspondentes, apre
sentando melhor desempenho quando as variáveis demográficas 
são incluídas no modelo de predição. Quanto aos resultados do 
QMPA, o autor acrescenta ainda que as manifestações psicopa
tológicas representadas pelos três componentes, anteriormente 
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citados, podem ser interpretadas como expressões de estresse 
não específico. 

No ent;mto, considerando-se a finalidade ea limitação 
do presente artigo, pode-se dizer que o QMPA foi utilizado em 
uma única etapa (de rastreamento para suspeição), não tendo 
sido realizada entrevista clínico-psiquiátrica (padrão-ouro) para 
confirmação da existência ou não de "caso psiquiátrico". Não 
foram também realizadas análises buscando-se associações dos 
instrumentos utilizados com as variáveis sociodemográficas e 
categorias ocupacionais, sendo estas, objetivo de próximas pu
blicações. 

O método de Coping mais utilizado pela amostra de es
tudo (80,9%) foi o ativo-cognitivo (tentativa de controle da situação 
estressora com base em experiências anteriores, com uma atitude 
positiva), com foco no problema (utilização de esforços cognitivos 
e comportamentais para modificar ou administrar a origem do 
problema, analisando a situação e considerando seus custos e 
benefícios, buscando alternativas para resolvê-la). Pode-se dizer 
que os trabalhadores da amostra têm enfrentado o Mobbing no 
trabalho, de forma ativa, buscando alternativas para resolvê-lo, 
o que pode ser considerado como bom prognóstico relacionado 
à sua Saúde Mental (Guimarães e Vasconcelos, 2004). 

O Copingtem duas funções: (1) modificar a relação entre 
a pessoa e o ambiente, controlando; ou (2) alterar o problema 
causador de distress (estresse negativo) adequando a resposta 
emocional ao problema (Lazarus e Folkman, 1984; Tamayo e 
Tróccoli, 2002). Um Coping com foco no problema, como o 
apresentado pela maioria dos participantes do presente estudo, 
é mais provável de ocorrer quando o evento estressor (no caso, o 
Mobbing) é avaliado como sendo de fácil controle e manejo. Um 
Coping centrado na emoção é mais passível de ocorrer quando 
há uma avaliação de que nada pode ser feito para modificar as 
condições de dano, ameaça ou desafio ambientais, o que não 
ocorreu nesta investigação. 

Dadas as propriedades psicométricas da Escala de Coping 
de Billings & Moos (Copinggeral) obtidas na validação brasileira, 
indicando uma boa consistência interna (a = 0,72) e sua rapidez 
de preenchimento através de 19 respostas dicotômicas (S/N), op-
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tou-se por sua utilização nesta amostra de trabalhadores, apesar 
de sua não especificidade em contextos ocupacionais. 

As medidas de Coping geral como a de Billings e Moos 
(1981) utilizada neste trabalho não levam em conta os fatores 
contextuais específicos e, quando o fazem, utilizam episódios 
de diferentes tipos, aos quais as pessoas devem se reportar para 
identificar a estratégia de Copingque utilizariam. A maior parte 
das medidas que avalia estratégias de Coping é aplicável a uma 
variedade de estressores da vida, não estritamente à área ocupa
cional (Terry, 1994). 

É possível, que a assertiva acima explique em parte os da
dos obtidos nesta investigação, que mostram que, tanto o método, 
quanto o foco de Coping utilizados pela amostra não estiveram 
associados a uma maior ou menor exposição ao Mobbinge à STM, 
o que seria esperado. Supunha-se, inicialmente, que o tipo de 
método e o foco de Copingutilizados poderiam atuar como fator 
de proteção ou de risco à maior ou menor exposição ao Mobbing 
e à STM. Pode-se considerar, portanto, que a não especificidade 
do instrumento de Coping para o contexto ocupacional, possa 
explicar em parte os resultados obtidos. Outros estudos deverão 
ser viabilizados utilizando medidas específicas de Copingocupa
cional. 

Nesta direção, no contexto ocupacional pode-se 
obter uma melhor compreensão dos processos adaptati
vos (Parkes, 1994), utilizando-se para tanto, instrumentos 
construídos especificamente para avaliar o Coping no tra
balho, como a Escala de Coping Ocupacional de Latack, 
já validada para nosso meio (Leiter, 1991; Latack, 1986). 

5. Conclusões 

Foi obtida uma alta prevalência de STM (30,9%) e de 
Mobbing (19,1 %). Encontrou-se associação significativa entre 
Mobbing no trabalho e STM, pois o primeiro pode contribuir 
para a ocorrência do segundo. O método e o foco mais utilizados 
pelos participantes do estudo foram o ativo-cognitivo, centrado 
no problema (80%). Neste estudo, tanto o método como o foco 
de Coping não foram identificados como fatores de risco ou de 
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proteção à exposição para a ocorrência ou não de Mobbing e 
STM. 

A alta prevalência de STM encontrada e a existência de 
correlação entre Mobbing e Suspeição para TM, alertam para a 
magnitude do problema do Mobbingna amostra de trabalhadores 
estudados, como uma, entre outras variáveis a serem consideradas 
no entendimento da dinâmica de interação trabalhador/trabalho 
e suas repercussões na Saúde Mental. 

Os achados obtidos poderão auxiliar os profissionais das 
áreas da Saúde Mental e do Trabalho, bem como as empresas, no 
refinamento do diagnóstico clínico e organizacional, individual 
e coletivo dos trabalhadores, e apontam para a necessidade da 
implantação de medidas e intervenções apropriadas para seu 
adequado enfrentamento. 

1
31 



"I 

Loliana A. M_ Guimarães Évell f",ire Vasconcelos 

Referências 

ANOREOLl, S. B. 
The factor structure ofthe adult 
psychiatry morbidity question
naire in a community sal11ple af 
Brazilian cities. Revista de Saúdé 
Pública, v. 28, n. 4, p. 249-260, 
1997. 

BILLlNGS, A. G.; MOOS, R. H. 
The role of Coping responses and 
social resources in attenuating 
the impact of stressfullife events. 
journal af Belwvioral Medicine \' 
4, p. 139-157, 1981. ' . 

CHAPPELL, O.; DI MARTINO 
V. ' 

Global workplace l'ioJence. 
Geneva : International Labour 
Offiee, 2001. 

COROES, C. L.; OOUGHERTY 
T. w. ' 
A review and integration of re
seat'Ch 011 job burnout. Acadewy 
ofkfanagement Rel'iew, v. 18, p. 
621-656, 1993. 

DI MARTINO, V. 
Violellce at the workplace: The 
global challenge. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/public/eng
lish/protection/safework!violencel 
violwk/violwk.htm>. Acesso em: 
12 jun. 2005. 

DI MARTINO, V.; HOEL, H.; 
COOPER,C. 
Pre,'enting l'iolence and lwrass
ment in the lI"orkplace. Dublin: 
European FOl~ndation for the lm
provement of Living anel 'Yorking 
Conditions,2003. Disponível em: 
< http://www.eurofound.eu.int/ 

publications/files/EF021 09EN. 
pelf>. Acesso em: 12 jun. 2005. 

EUROPEAN FOUNOATION 
FOR THE IMPROVEMENT OF 
UVING ANO WORKING CON
DITIONS. 
Violence, bullying and har,,?ssment 
in the workplace. Geneva, 2005. 

FOLKMAN, S. 
et aI. Dynamics of a stressful 
encounter: cognitive appraisal, 
Coping anel encounter outcomes. 
journal of Personality and Social 
Psychology, v. 50, p. 992-1003, 
1986. 

GIL-MONTE, P.; PEIRÓ, J. M. 
Desgaste psíquico en eJ tJ<1b;yo: eJ 
síndrome de quemarse. Madrid: 
Síntesis, 1997. 

GUIMARÃES, L. A. M. 
Saúde mental e trabalho em um 
segmento do opel<?rlado da in
dústria extratil'a de mineraç/io de 
ferro. 1992. Tese (Doutorado em 
Saüde Mental) - Faculdade de 
Ciências Médicas, V niversidade 
Estadual ele Campinas, Campinas, 
1992. 

GUiMARÃES, L. A. M.; COÊL
HO, A. E. L.; FREIRE, H. B. G. 
Validaçéio brasileira dil Escala 
de Coping de Billings e Moos. 
Campo Grande-MS: VCDB, 2005. 
no prelo. Apostila - Trabalho apre
sentado no Laboratório de Saúde 
Mental e Qualidade de Vida no 
-li-abalho. 

GUiMARÃES, L. A. M.; RIMOU, 
A. O. 
Mobbing no trabalho: fenô
meno multidimensional. Campo 
Grande-MS: UCDB, 2005. no 
prelo. Apostila - Trabalho apre
s'entado no Laboratório de Saüde 
Mental e Qualidade de Vida no 
Trabalho. 

GUIMARÃES, L. A. M.; VASCON
CELOS, E. F. 
Mobbing: assédio psicológico 
no trabalho. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL E 00 TRA
BALHO, 1.,2004. SalvadOl; BA. 
Anais ... Brasília: SBPO-r~ 2004. 

HlRIEGOYEN, M. F. 
Assédio moral: a violência per
versa do cotidiano. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand, 2001. 

INSTITUTO ETHOS. 
Gasoduto Brasil-Bolh'ia. Dis
ponível em: <http://www.ethos. 
com.br>. Acesso em: 21 jul. 2005. 

KESSLER, R. C.; FRANK, R. G. 
The impact ofps)'chiatric disor

ders on work loss days_ Psycho
logical Medicine, v. 27, n. 4, p. 
861-873, 1997. 

LATACK, J. C. 
Coping with job stress: Measures 
and future directions tor scale 
developrnent. journal of Applied 
Ps)'cl1010gy, v. 71, p. 377-385, 
1986. 

LATACK, J. C.; HAVLOVIC, A. J. 
Coping with job stress: a con- . 
ceptual evaluation framework 
for coping measures. joul1WJ of 
01gmúzational Behal'iom-, v. 13, 
p. 479-508, 1992. 

Mobbing (assédio pSicológico); relações com transtornos ment~is e 
copmgem trabalhadores do gasoduto Brasil _ Bolívia 

LAZARUS, S.; FOLKMAN, S. 
Stress, appraisal and coping. New 
York : Springer, 1984. 

LEITER, M. 
Coping patterns as predictor of 
Burnout: The function of control 
and escapist Coping patterns. 
journal ofOrganizational Beha\'
iO(l1; v. 12, p. 123-144, 1991. 

LEYMANN, H. 
Mobbing and psychological terror 
at workplace. Violence and Vic
tims, v. 5, p. 119-126, 1990. 

LEYMANN, H. 
The content and development of 
Mobbing at work. Europeanjour
nal of Work and Olganizational 
Psychology, v. 5, n. 2, p. 165-84, 
1996. 

LEYMANN, H.; GUSTAFSSON, 
A. 
How iii does one become of vic
timization at work? ln ZAPF, D.; 
LEYMANN, H. (Eds.). Mobbing 
and victimization at work: A spe
cial issue ofthe EuropeanJournal 
of Work and Organizational Psy
chology. Hove, UK : Psychology 
Press, 1996. 

LEHTINEN, V.; RIIKONEN, E.; 
LEHTINEN, E. 
Promotion ofmental health 011 the 
European agenda. Disponível em: 
< http://groups.stakes . fi/N R/rdo n
lyres/F7 44090C-6539-4840-A87 A-
36BFOFEOCACE/0/Promotion. 
pdf>. Acesso em: 12jun. 2005. 

LEYMANN, H.; TALLGREN, U. 
Undersokning av frekven-sen 
vuxenmobbning inom SSAB (In
\'estigation into the frequency of 

1 33 



34
1 

adult Mobbing in SSAB a S'wedish 
steeI company using the LIPT 
questionnaire). Arbete, miinniska, 
miljo, Y. I, p. lIa-1 15, 1989. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE. 
CID· lO - Classificação Internado· 
nal de Doenças. 10ª revisão. Artes 
Médicas, p. 191, 1998. 

PARKES, K. R. 
Personality and Coping as mod· 
erator ofwork stl'ess process: 
Models, methods and measures. 
Work & Stress, v. 8, p. 110-129, 
1994. 

PINUEL Y ZABALA, I. Informe 
Cisneros II. La incidencia del 
Mobbing o acaso psicológico en el 
trabajo en Espana. Spain: Univer. 
sidad de Alcalá de Henares, 2002. 

RÊGO, M. A. V. 
Saúde e tlL1balho numa indústria 
farmacêutica. Revista Brasileira 
de Saúde Ocupacional, v. 79, n: 
21, p. 39-47,1993. 

SANTANA, V. 
Estudo epidemiológico das doen· 
ças mentais em um bairro de Sal· 
l'adOl: Salvador, BA: Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia, 1982. 
(Série de estudos em saúde, 3). 

TAMAYO, M. R.; TRÓCCOLI, 
B. R. 
Exaustão emocional: relações com 
a percepção de suporte organiza
cional e com as estratégias de 
Coping no trabalho. Estudos de 
Psicologia, Natal, \'.-7, n. 1, p. 37-
46,2002. 

Renata Marques Rego 

TERRY,D. 
Determinants of coping: The role 
of stable and situational factors. 
journal of Personality and Sodal 
PsychoJogy, Y. 66, 11. 5, p. 895-910, 
1994. 

ZAPF, D. 
Organizational, work group 
related and personal causes of 
Mobbinglbullying at work. Intel'
national journal oFManpower, v. 
20, n. 1-2, p. 70-85, 1999. 

ZAPF, D.; EINARSEN, S. 
Individual antecedents ofbullying: 
victims and perpetrators. ln: EIN
ARSEN, S. et aI. (Eds.). BuJ/ying 
and emotional abuse in the wOl'k
place: International perspectives in 
research and practice. London: 
Taylor & Francis Books, 2003. 

Recebido: 08/05/06 
Revisado: 25/08/06 
Aceito: 20/1 0/06 

p,t5·34 




