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RESUMO 

 

O estresse ocupacional é um tema atual no contexto social, onde os trabalhadores, 

principalmente na área da saúde estão sujeitos no processo de trabalho. Este estudo tem como 

objetivo, identificar os possíveis fatores que geram o estresse em profissionais da área da 

saúde, bem como identificar o perfil destes profissionais e relacionar as consequências que 

esse estresse pode ocasionar no dia a dia dos mesmos. O estudo foi realizado por meio de uma 

pesquisa descritiva, com procedimento técnico de estudo de campo e abordagem quantitativa. 

A sobrecarga de trabalho, o trabalho exigir muito desses profissionais e o alto nível de 

aperfeiçoamento dos mesmos, foram alguns dos fatores causadores de estresse ocupacional. 

Os resultados apontam também que a ansiedade, a depressão e as dores de cabeça são 

constantes na vida desses profissionais, indicando fatores de estresse. Existem vários fatores 

estressores que podem ocasionar o estresse, no entanto, o diagnóstico é essencialmente clínico 

e baseado nos sintomas da doença, que podem ser físicos, psicológicos ou comportamentais e 

que é necessário analisar cada profissional de maneira diferente, pois um mesmo fator 

estressor responde de maneira variada.  

 

Palavras-chave: Estresse; Fatores Estressores; Saúde; Profissionais da Área da Saúde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há tempos, os trabalhadores vêm buscando um equilíbrio entre trabalho e qualidade 

de vida. Encontrar esse equilíbrio é viver com qualidade de vida, saber administrar as 

expectativas e também as necessidades do trabalho. Nos dias atuais, existem alguns desafios 

que agravam esse equilíbrio, tanto para o colaborador como para o empregador, pois a 

correria do dia a dia e as incertezas são colocadas em primeiro lugar, gerando o estresse 

ocupacional. 

A busca incessante por um melhor emprego e a estabilidade financeira são 

preocupações que surgem na vida do profissional. Esses dois fatores já representam, por si só, 

elementos determinantes para o estresse. Também existem alguns processos que podem 

corresponder ao estresse psicológico, tais como: afetivos, emocionais e intelectuais. Estes, por 

sua vez, geram episódios diversos na maneira de como o profissional se relaciona com outras 

pessoas e com o mundo ao seu redor. De acordo com os autores Souza et al. (2018) e 

Meneghini et al. (2011), no estresse ocupacional, o profissional compreende as exigências do 

trabalho como um fator estressor, se sobrecarregando e provocando respostas negativas, como 

dificuldades em relacionar-se, episódios de ansiedade, falta de concentração, frustações e 

cansaço.  

Sabe-se que o estresse se caracteriza especialmente pelo grau de desgaste do corpo e 

pelo psicológico, e que cada tipo de profissional pode sofrer distintas formas de estresse. O 

estresse ocupacional em profissionais da área da saúde é causado pelas excessivas jornadas de 

trabalho, pela demanda de muita responsabilidade e atenção com pacientes, dificuldades em 

relacionar-se com a equipe, pela falta de apoio durante o trabalho e com horários pouco 

flexíveis. Isso faz com que o trabalho do profissional seja afetado e que o estresse esteja 

presente, ocasionando a síndrome de Burnout e o absenteísmo. Desta forma, para Souza et al. 

(2018), o estresse está relacionado pelo fato de que esses profissionais terem que trabalhar 

com pessoas doentes, que precisam de atenção e empatia. E que os principais efeitos 

colaterais ocasionados pelo estresse são insônia, alienação, preocupação excessiva, 

dificuldades em relaxar, ira, doenças cardíacas, neurológicas e imunológicas, tornado o 

profissional vulnerável a doenças.  

O estresse ocupacional é considerado responsável por grande parte dos problemas 

atuais, levando o profissional à exaustão, ao estresse emocional e a insatisfação, podendo 

levá-lo a níveis altíssimos de desgaste físico e mental (SANTANA; TONON, 2020). 
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Desta forma, o presente trabalho tem por finalidade realizar um estudo de campo, a 

fim de identificar quais são os fatores estressores que geram o estresse ocupacional na 

percepção de profissionais área da saúde. Para isso, será identificado o perfil destes 

profissionais, o que esses profissionais percebem como elementos que geram estresse, e as 

possíveis consequências que esse estresse pode gerar, através de um questionário aplicado aos 

mesmos. Assim, busca-se atingir o objetivo da pesquisa e obter a resposta do problema 

proposto. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

Entende-se por estresse todo o problema causado pelo cotidiano, seja na parte 

profissional ou pessoal. Cada pessoa reage de uma maneira sobre o estresse, alguns não 

afetando seu psicológico, outros necessitando de ajuda médica psiquiátrica. 

A área da saúde é uma das que mais gera estresse, pois ocorrem inúmeros problemas 

e doenças que afetam o psicológico do profissional. Os trabalhadores desta área, precisam 

estar dispostos a resolver essas situações, buscando ajuda quando necessário, para que possam 

atender os pacientes com qualidade e profissionalismo.   

O estresse prejudica não apenas o profissional da área da saúde, mas a organização 

na qual está inserido, provocando prejuízos econômicos e humanos (absenteísmo e a 

rotatividade). Nesse sentido, os gestores das empresas, sejam elas hospitais ou clínicas, devem 

estar preparados para buscar estratégias de intervenções, com foco na organização e também 

no trabalhador, para trabalharem de forma conjunta, solucionando os problemas que possam 

vir a acontecer e evitando os fatores estressores. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 

Atualmente, grande parte das empresas sofrem com estresse de seus colaboradores 

no ambiente de trabalho. Isso ocorre devido às sobrecargas de trabalho, brigas entre equipes e 

gestores, salários baixos, entre outros. Essas situações geram momentos de estresse no 

trabalho e até mesmo a desistência por parte do profissional na instituição. 

Uma das áreas mais afetadas pelo estresse, são os profissionais da saúde, que 

trabalham várias horas do seu dia cuidando de pessoas e de seus problemas, gerando um 

desgaste físico e psicológico de grande valia. O estresse desses profissionais está cada vez 

mais presente, pelo fato de o trabalho ser mais complexo, desgastante e também pela sensação 
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de impotência diante de determinadas circunstâncias. Nesse sentido, busca-se saber: qual a 

percepção dos fatores estressores no trabalho e suas consequências para profissionais da 

saúde?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa possui um objetivo geral e quatro objetivos específicos, a saber: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os fatores estressores e suas consequências na percepção dos profissionais 

da saúde. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar o perfil dos profissionais pesquisados. 

b) Identificar fatores que geram estresse na percepção dos profissionais da saúde. 

c) Identificar possíveis consequências do estresse para os profissionais da saúde. 

d) Relacionar fatores e consequências do estresse para os profissionais da saúde.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Muito tem-se debatido em trabalhos científicos a respeito de estresse ocupacional em 

profissionais da área da saúde, justificando essa proposta de pesquisa. Uma das razões pelas 

quais a acadêmica escolheu este tema, estão fortemente ligadas ao fato de ter trabalhado 

diretamente com profissionais da saúde e ter vivenciado situações de alto nível de estresse, em 

que o desempenho destes profissionais sofre uma notável perda, podendo assim, refletir na 

integridade dos pacientes. 

É constante a recomendação pela busca de alternativas que reduzam os níveis de 

estresse gerados pelo trabalho. Nesse sentido, a pesquisa promove um estudo de critérios 

básicos a fim de analisar os fatores estressores no trabalho e suas consequências para os 

profissionais da área da saúde. O tema, torna-se relevante na perspectiva de que o estudo 

possa trazer de alguma forma, benefícios na área científica e social, contribuindo com a 

comunidade destes profissionais, e para o avanço do conhecimento da temática tanto para a 
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área da saúde, como para a área da gestão, despertando para uma maior preocupação dos 

gestores em relação a como esse tema pode gerar consequências negativas para a organização.  

Desta maneira, espera-se contribuir com o tema abordado, influenciando outros 

acadêmicos ou estudiosos do ramo a dar continuidade a esta abordagem, sendo que a 

qualidade de vida é um fator determinante para o aumento da produtividade e qualidade na 

gestão dos serviços prestados, garantindo assim uma contribuição mais eficaz para esses 

profissionais que cuidam da saúde. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A gestão de pessoas teve um grande processo de modificação no decorrer de sua 

trajetória. Na época da Revolução Industrial, não existia um controle fixo sobre os processos, 

tudo era na base da palavra. Logo após o surgimento da Teoria Clássica, houve a 

padronização da gestão, porém o principal mecanismo era o autoritarismo (CALDAS et al., 

2015). A partir disso, o processo foi lento para que as organizações mudassem suas formas de 

administrar uma empresa, pois os trabalhadores ainda eram vistos como máquinas ao invés de 

pessoas (COSTA, 2010). 

Com o decorrer dessas mudanças, as transformações foram ficando cada vez mais 

presentes no cotidiano. As organizações precisaram adaptar-se com a criação de novas 

tecnologias, deixando de serem apenas recursos para cuidar de pessoas, com isso os gestores 

começaram a olhar para seu funcionário com mais atenção, pois são fornecedores de 

conhecimentos, competências e de inteligência, a qual fornece decisões para alcançar o 

objetivo da organização, tornando assim cada vez mais bem sucedida (CHIAVENATO, 

2004). 

No entanto, [...] falar de gestão de pessoas é falar de gente, de 

mentalidade, de vitalidade, ação e pró ação. A gestão de pessoas é uma das áreas que 

mais tem sofrido mudanças e transformações nestes últimos anos. Não apenas nos 

seus aspectos tangíveis e concretos como principalmente nos aspectos conceituais e 

intangíveis. A gestão de pessoas tem sido a responsável pela excelência das 

organizações bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual que simboliza, mais 

do que tudo, a importância do fator humano em plena era da informação 

(CHIAVENATO, 2004, p. 5). 

A gestão de pessoas tem ampla responsabilidade dentro de uma organização, os 

colaboradores precisam atender a todas as demandas da empresa e principalmente, seu 

sucesso profissional. Os mesmos precisam coordenar, planejar e executar seus planos, bem 

como suas responsabilidades.  Para Chiavenato (2010, p. 9), “[...] Gestão de Pessoas é a área 

que constrói talentos por meio de um conjunto integrado de processos e cuida do capital 

humano das organizações”. 

Administrar pessoas não é uma tarefa fácil, principalmente pelo fato dos diversos 

desafios que as organizações impõem. Nesse sentido, é necessário que os profissionais sejam 

capacitados e atualizados, para que as estratégias no ambiente empresarial sejam 

intensificadas. Um bom gestor deve encontrar maneiras de manter seus colaboradores 
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saudáveis, felizes e seguros na sua profissão, uma vez que, no local de trabalho existem 

diversos fatores que contribuem de forma contraditória a isto, causando ansiedade, desânimo 

e cansaço em seus subordinados, que acabam diminuindo sua produtividade e aumentando os 

riscos de erros (MOTTA, 1998). 

Segundo Pereira (2007) com as mudanças que vêm ocorrendo no mundo empresarial, 

existe a necessidade de o funcionário estar motivado para a realização de suas tarefas. É 

notável que quando um funcionário trabalha satisfeito, dedica-se mais em suas atividades, 

entregando resultados melhores e mais eficientes. Caso contrário, quando algum colaborador 

se encontra incomodado com algo em sua rotina, é provável que venha a se perder em 

qualidade ou alguma meta diária. O humor de um profissional ou de uma equipe está 

diretamente ligado ao seu rendimento, para isso os gestores devem influenciar no clima 

organizacional e desta forma proporcionar aos seus colaboradores um estímulo a mais em 

suas atividades. 

Para Marinho et al. (2014), o clima organizacional em algumas situações, pode afetar 

diretamente a harmonia de uma empresa, e é nestas horas que uma boa gestão pode melhorar 

o desempenho do seu time, dando suporte no dia a dia, para que a equipe consiga focar nas 

próprias tarefas e cumprir suas metas, além disso, cuidar a comunicação e evitar sobrecarregar 

colaboradores com certas rotinas. 

Neste sentido, para que o ambiente de uma empresa seja inovador, é necessário criar 

algumas estratégias para alinhar as competências dos funcionários com os objetivos da 

organização. A gestão de pessoas refere-se aos colaboradores como pessoas, e não mais como 

um simples recurso para a empresa. É extremamente importante ressaltar que para um 

funcionário ter rendimento em sua função, precisa estar tranquilo e sentindo-se parte da 

instituição (CABRAL et al., 2010).  

 

2.2 ESTRESSE NO TRABALHO 

 

De acordo com Lazarus e Folkman (1984, [recurso eletrônico]), estudiosos da área 

definem estresse como “qualquer estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que 

taxe ou exceda as fontes de adaptação de um indivíduo ou sistema social, como um fator 

determinante da severidade do estressor”.  O estresse ocupacional caracteriza-se por diversas 

reações físicas ou mentais, relacionadas a ocorrências e atividades no ambiente de trabalho e 

que exigem respostas. Cada indivíduo dependendo de sua percepção atribui níveis de estresse 
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maiores ou menores, neste sentido, o cognitivo tem importante papel no processo 

(LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 

Para os autores Rickard et al. (2012), estresse ocupacional é uma resposta em que o 

profissional sofre, por trabalhar sob pressão ou por realizar tarefas em que não se sinta capaz. 

Todas as profissões estão sujeitas ao estresse, mas a profissão da área da saúde está mais 

propícia a isso, devido ao seu grau de responsabilidade. Os autores ainda afirmam que o 

estresse ocupacional tem maior agravamento quando não possui apoio da equipe e dos 

gestores.  

De acordo com Lipp (1996) existem dois tipos de estresse, o positivo chamado de 

eustress, onde a circunstâncias ainda irão acontecer, mas que não são prejudiciais, como por 

exemplo: o nascimento de um bebê e o estresse negativo, conhecido como distress, aquele que 

ocorre danos para a saúde do profissional, a morte desse bebê.  Porém, ambos os estresses são 

prejudiciais para a saúde e provocam desequilíbrio no organismo do colaborador, 

manifestando sintomas de doenças. 

Para Glina e Rocha (2014), estresse não deve ser considerado como uma doença, mas 

sim uma tentativa de adaptação do indivíduo ao seu cotidiano. Ele está diretamente ligado ao 

ambiente organizacional do sujeito e ao relacionamento com os gestores. Já para Moreno et 

al. (2011), o estresse é um esgotamento emocional e físico, por isso é considerado uma 

doença. 

Pessoas que sofrem com depressão e ansiedade possuem maiores chances de 

desencadear o estresse ocupacional nas organizações, devido a sua baixa autoestima e as 

excessivas sobrecargas de trabalho (CAVALCANTE et al., 2008). O estresse em demasia 

causa várias doenças na saúde do trabalhador, diminuindo o bem-estar, a produtividade e 

afetando diretamente a qualidade de vida do mesmo. O indivíduo que desencadeia o estresse 

possui grandes chances de possuir uma perda emocional e social, prejudicando a si mesmo e a 

empresa onde está inserido. 

Ao estudar a relação estresse e trabalho, nota-se a importância de os profissionais 

manterem um bom convívio entre equipe, pois as pessoas que trabalham passam a maior parte 

do tempo dentro da instituição e por esse motivo é necessário que as relações sociais sejam 

importantes. Quando o funcionário sente que possui “controle” em relação ao trabalho, ele 

determina o que fazer, como fazer e quando fazer, ocasionando estresse para os gestores, para 

a equipe envolvida e para si mesmo. Segundo Spector (2006), os baixos níveis de 

produtividade estão relacionados com os altos níveis de desgaste emocional, sintomas de 

saúde e até mesmo a vontade de abandonar seu emprego. 
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Muitos profissionais percebem o estresse em suas vidas, mas aceitam o mesmo como 

parte natural do trabalho, sentindo-se orgulhosos por isso. O estresse ainda é julgado como 

um sinal de fraqueza ou vergonha pelo profissional, fazendo com que a vítima procure 

escondê-lo e evitando ao máximo falar sobre o assunto. Para Dias e Di Lascio (2003), o 

profissional apenas se dá conta que está precisando de ajuda quando sua autoestima está 

baixa, ou seja, quando não possui mais controle sobre a situação. Nesse caso, é necessário 

manter o controle, mesmo quando não estiver sentindo-se bem, confiar em seu potencial e 

controlar a situação. 

Diante de situações de estresse, o profissional precisa recorrer há algumas formas 

para aliviar a tensão do momento, caso isso não venha a acontecer, o organismo fica 

debilitado, sem energia e propício a doenças, como: gripes, dores de estômagos, diarreia, 

problemas dermatológicos, entre outros. Lipp (2001) salienta que mediante a essas situações, 

o funcionário necessita de ajuda e cabe aos gestores auxiliarem nessa jornada. 

Existem 2 (dois) tipos de intervenções que são dedicadas ao estresse dentro de uma 

organização. Essas intervenções visam melhorar a qualidade de vida do profissional, e 

também são medidas adotadas para resolver, ou até mesmo em alguns casos, eliminar o 

estresse dentro de uma instituição (RICHARDSON E ROTHSTEIN, 2008). As intervenções 

classificam-se em primária e secundária. Nas intervenções primárias, é visto o que mais pode 

ser prejudicial ao profissional dentro da organização, prevenindo para que não aconteça o 

estresse ocupacional. Ela é focada na empresa e no indivíduo. Já as secundárias, focadas com 

maior atenção no profissional, são classificadas para o desenvolvimento das habilidades, onde 

auxiliam o funcionário a trabalhar em locais difíceis. São realizadas com respiração profunda, 

relaxamento, meditação e elaboração de metas. Isso faz com que diminua a ansiedade, a 

irritabilidade e que também, o mesmo deixe os pensamentos negativos e atraia pensamentos 

positivos e racionais (LAMONTAGNE et al., 2010).  

Quando o profissional que sofre com o estresse no trabalho, não possui suporte 

afetivo por parte dos colegas ou dos gestores, gera uma grande fragilidade emocional. Sem 

alternativa para contar seus medos e preocupações, o profissional acaba por aumentar seus 

níveis de estresse e desencadeia a Síndrome de Burnout. Para Cataldi (2002), esta síndrome 

está relacionada com a desistência do profissional no ambiente de trabalho que resulta em 

efeitos negativos, não apenas para o trabalhador, mas também ao empregador. Sinais de: 

tristeza, irritabilidade, mudanças de humor, uso abusivo de álcool, cigarro, entre outros, são 

sintomas desta síndrome. 
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Para os autores Camelo e Angerami (2004), o estresse no trabalho consiste em 3 

(três) fases: a fase do alarme, onde o profissional não identifica o estresse, mas já com 

sintomas, como: fadiga, taquicardia, palidez e falta de apetite. A fase da resistência, podendo 

durar vários anos, ocasionando a adaptação do estresse no corpo do indivíduo, onde o 

profissional começa a ficar em isolamento e as mudanças de humor começam a ficar 

repentinas. E por último, a fase da exaustão, esta por sua vez, ocasionada pelo cansaço e 

resistência, já apresentando sintomas de hipertensão arterial, ansiedade, problemas 

relacionados com o sono, alergias e infarto, prejudicando o profissional em todos os sentidos. 

Todas as fases do estresse são preocupantes e devem ser observadas pelos gestores, 

evitando assim de “perder” o funcionário. O trabalho não pode ser apenas uma opção que 

possibilite crescimento ou independência pessoal, mas deve ser algo prazeroso e satisfatório 

para o colaborador, evitando problemas como a insatisfação, o desinteresse e a irritação. Para 

os autores Jodas et al. (2009) os profissionais com maiores chances de desenvolverem as fases 

do estresse ocupacional e a síndrome de burnout são os profissionais da área da saúde, pois 

são os que possuem maior relacionamento afetivo com o doente e familiares, aspecto esse que 

propicia o estresse no indivíduo. 

 

2.2.1 Estresse nos profissionais da saúde 

 

Segundo Puerto et al. (2017), “entende - se por fator estressor todo o estímulo que 

ocasione uma resposta ou reação ao estressor.” O estresse é considerado uma patologia, com 

maior risco em atividades como a área da saúde, pois exige uma dedicação personalizada. A 

área da saúde precisa de profissionais habilitados, pois é necessário atender todas as 

necessidades do paciente associados a tecnologia, onde para os autores, isso pode ser 

prejudicial a este profissional por não possuir conhecimentos necessários. 

De acordo com Caraúna (2015), toda a atividade profissional está sujeita a níveis de 

estresse, contudo profissionais da saúde estão mais expostos a essas manifestações. O estresse 

está em qualquer ambiente de trabalho, mas a intensidade dele depende de cada indivíduo 

dentro da organização.  Para Cooper, Sloan e Williams (1988), o modelo dinâmico (Figura 1) 

ajuda a identificar os agentes causadores do estresse na instituição: 
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Figura 1 – Modelo Dinâmico 

 
  Fonte: Cooper, Sloan e Williams (1988, p. 95). 

 

Para os autores Soares et al. (2017), Tostes et al. (2017), Jacques et al. (2015) e 

Stumm et al. (2010), vários são os fatores estressantes dentro de uma organização, tais como: 

o horário noturno, a deficiência de materiais dentro de um hospital, a desvalorização 

profissional, salários baixos, altas cargas de trabalhos, a ausência de compromissos em 

relação aos horários e também a relação entre equipes. Isso faz com que o profissional da 

saúde se sinta desmotivado e aumente os riscos de estresse ocupacional no trabalho. Já para os 

autores Paglione et al. (2016), os fatores considerados estressantes são a falta de autonomia e 

a relação profissional satisfatória juntamente com a remuneração salarial.  Neste sentido, a 

questão da qualidade de vida dos profissionais da área da saúde fica comprometida, pois esses 

fatores acabam por impactar a vida do mesmo, levando ao estresse ocupacional e, por 

algumas vezes, até a morte desse profissional. 

Ferreira (2016) explica que são vários fatores contribuem para o estresse, mas 

quando ficam expostos aos agentes estressores, cada profissional reage a uma maneira, pois 

com os sintomas de estresse, a qualidade do atendimento pode vir a ficar comprometida. Já 

para os autores Mello et al. (2004), um dos fatores que contribuem para o estresse são as 

diferentes formas de organização dentro de uma instituição, como por exemplo, os diversos 

níveis de sofisticação tecnológica que podem desencadear o nível de estresse do profissional 

da saúde, deixando agitando e comprometendo seu atendimento com o paciente.  

O profissional estressado, na maioria das vezes, não assume estar precisando de 

ajuda e com isso busca uma solução mais rápida, se automedicando e controlando a 
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quantidade de medicamentos que vai ingerir, com uso de substâncias psicoativas para aliviar 

os sintomas de estresse e também os problemas. O uso desses medicamentos sem prescrição 

médica, pode vir a causar efeitos colaterais, como: tonturas, desmaios, vertigem, dores de 

cabeça, entre outros, prejudicando sua própria vida e colocando em risco a saúde de quem está 

sob seus cuidados (COSTA; SANTOS, 2018). Segundo Sholze et al. (2017), o profissional da 

área da saúde necessita conversar com o gestor e explicar o que está sentindo, este por sua 

vez, deve estar preparado para auxiliar o profissional da melhor maneira, organizando 

reuniões para discutir sobre o assunto, com o objetivo de amenizar o estresse e buscar uma 

melhor qualidade de vida para o mesmo. 

Um dos fatores responsáveis para o esgotamento profissional é constituído pela 

cobrança excessiva no trabalho e o tempo para a realização das atividades, como é o caso dos 

enfermeiros, que possuem um grau de exigência e responsabilidade muito alto, acarretando 

assim alterações de comportamento emocionais e que diminuem o bem-estar dos mesmos. 

Schmidt (2009) afirma que muitos enfermeiros optam por diminuir seu trabalho, levando a 

aposentadorias precoces, negligência e aumento de absenteísmo (ausência do profissional de 

forma não programada na instituição). Para Castro (2019) o absenteísmo está acarretando a 

agilidade dos profissionais da saúde na prestação de serviço, aumentando o trabalho dos 

demais, desencadeando cansaço na equipe.  

Silva e Marziale (2000) explicam que existem muitas causas para o absenteísmo e 

que podem estar ligadas a vários fatores, esses podem ser sociais e culturais, mas também 

existem os fatores internos e externos: carga excessiva no trabalho, o clima organizacional 

entre equipes na instituição, problemas familiares, ansiedade, depressão e a supervisão dos 

chefes. Desta forma, quando não cumprindo com assiduidade os horários, gera uma quebra na 

rotina e consequentemente a desordem no trabalho. 

Martinato et al. (2010, p. 27) explicam o absenteísmo conforme esquema mostrado 

na Figura 2: 
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Figura 2 - Absenteísmo 

 
Fonte: Martinato et al. (2010, p. 27). 

 

Já para Lipp (1996, p. 9): 

As fontes internas estão relacionadas com a maneira de ser do indivíduo, 

tipo de personalidade e seu modo típico de reagir à vida. Muitas vezes, não é o 

acontecimento em si que se torna estressante, mas a maneira como é interpretado 

pela pessoa. Os estressores externos podem estar relacionados com as exigências do 

dia-a-dia do indivíduo com os problemas de trabalho, familiares, sociais, morte ou 

doença de um filho, perda de uma posição na empresa, não concessão de um 

objetivo de trabalho, perda de dinheiro ou dificuldades econômicas, notícias 

ameaçadoras, assaltos e violências das grandes cidades, entre outros. Muito 

frequentemente, o estresse ocorre em função dos diversos tipos de cargos, de 

ocupações que a pessoa exerce. 

De acordo com Aguiar e Oliveira (2009), o absenteísmo é visto como um ponto 

negativo nas instituições, pois ele afeta a saúde financeira da mesma e dos colegas de equipe, 

demonstrando que o funcionário não está sabendo lidar com as pressões sofridas no seu 

cotidiano, acarretando problemas mentais e físicos, a insatisfação no trabalho e gerando 

atrasos na produtividade. Para Primo, Pinheiro e Sakurai (2007, p. 296): 

O absenteísmo é um fenômeno multicausal e deve ser analisado à luz da 

sua complexidade, contemplando fatores relativos à instituição e à classe de 

trabalhadores em seu ambiente e contexto organizacional e social, os riscos a que 

estão sujeitos. 



24 

 

Desse modo, para que não ocorra falta por absenteísmo, é necessário que o 

profissional se sinta valorizado pelos gestores e pelos companheiros da equipe, aplicando 

assim as suas estratégias e colaborando no ambiente de trabalho. Todo profissional precisa 

considerar-se parceiro da instituição na qual trabalha, pois com isso acaba gerando maior 

produtividade e também a satisfação dos gestores (PENATTI et al., 2012). 

O estresse nas organizações hospitalares pode ocorrer por diversas situações, uma 

delas é a demissão em massa dos enfermeiros e com isso a sobrecarga dos demais. Muitos 

profissionais são demitidos por dar ênfase ao cuidado com o paciente, já a administração dos 

hospitais com o corte de despesas e a produtividade, o que acaba causando estresse, ansiedade 

e desmotivação profissional. Paiva, Gomes e Helal (2015) relatam que altas taxas de estresse 

ocupacional também são consideradas quando um profissional é comparado a outro, pois cada 

indivíduo tem uma capacidade e um tempo para realização de tarefas, o que acaba gerando 

queda na produtividade. 

Araújo (2012) explica que existe o presenteísmo, onde o trabalhador da saúde mesmo 

não estando em condições de trabalhar, permanece na instituição, geralmente apresentando 

sintomas como: enxaquecas, tonturas, distúrbios e sintomas de estresse. Nestes casos, é 

necessário que o colaborador mensure que não está em condições adequadas para permanecer 

no local de trabalho, evitando elevar os níveis de estresse e fazer algo que prejudique a si e o 

paciente. Jesuísno (2014, p. 1) conclui sobre o presenteísmo: 

problemas como depressão ou outros emocionais por diversas vezes estão 

ligados à carga horária excessiva, a pressão no trabalho, ou algum desentendimento 

na área de trabalho. Elas podem acabar desenvolvendo no trabalhador um desânimo 

prolongado no convívio de trabalho, ocasionando uma tristeza profunda. 

Antecedendo a Jesuísno (2014), Paschoalin (2012, p. 49) apontou que: 

a depressão afeta a quantidade e a qualidade do trabalho de um 

funcionário, diminui a energia mental e física, impede a concentração e memória, 

diminui o tempo de reação, aumenta a irritabilidade e reforça atitudes negativas. Não 

só os trabalhadores com depressão sofrem com seus sintomas. Os colegas de 

trabalho e os pacientes pagam o preço pela falta de colaboração e erros cometidos. 

Segundo Carvalho (2007), o profissional de enfermagem é uma das categorias que 

possui maiores influências de estresse ocupacional, pois precisa estar tranquilo em relação a 

sua conduta de trabalho e a qualidade de seus atendimentos. Já Stacciarini (2001) diz que a 

profissão de enfermagem foi classificada pela Health Education Authority, como a quarta 

profissão mais estressante do setor público. Vários são os fatores para que isso aconteça, entre 
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eles estão as condições de trabalho insalubres para os profissionais da área e os riscos para a 

saúde. Os enfermeiros ficam estressados por trabalhar diretamente com a dor e o sofrimento 

de pacientes e a extensa carga de trabalho em hospitais. Para Ribeiro et al. (2018), as 

excessivas cargas de trabalho acabam por prejudicar não apenas o profissional da área da 

saúde, mas também aqueles que convivem com o mesmo, pois muitas vezes são deixados de 

lado para poder conciliar as várias jornadas, o que pode acarretar em irritabilidade e vir a 

acontecer acidentes de trabalho. 

Assim, para os autores Tostes et al. (2017), existem inúmeras consequências que 

evidenciam o estresse ocupacional nos profissionais da saúde, acometendo os sintomas 

físicos, como: dores de cabeça, diminuição da libido, impotência sexual, problemas de 

estômagos e de intestino, problemas respiratórios, infeções no aparelho urinário, sensação de 

cansaço, sensação de taquicardia e hipertensão arterial. Já os sintomas emocionais 

classificam-se em: tristeza, ansiedade, insônia, mau humor e dificuldades de concentração, 

prejudicando o profissional em todos os sentidos e ocasionando a falta do mesmo na 

instituição.  

Para Valle (2017), não existe apenas um fator que ocasione o estresse dos 

profissionais da saúde dentro de uma instituição, mas vários. O autor afirma, que a falta de 

reconhecimento e incentivo profissional, afetam o psicológico dos mesmos, ficando mais 

suscetível a doenças ocasionadas pelo estresse. “O estresse reduz a capacidade física e mental, 

afetando a resistência do organismo às doenças” (VALLE, 2017, p. 17). 

Apesar de o enfermeiro trabalhar diretamente com a dor dos pacientes, existem 

aqueles profissionais que atuam na sua área com mais exposição ao sofrimento, é o caso dos 

enfermeiros que cuidam da parte oncológica de hospitais, onde a prioridade é a cura e a 

longevidade destes pacientes, o que muitas vezes não é alcançada. Ueno et al. (2017) dizem 

que o fator que mais gera estresse e sofrimento nos profissionais é a morte dos mesmos. 

 Um estudo feito pelos autores Alves et al. (2009) afirmam que a morte de pacientes 

e a vivência com a dor dos mesmos também é uma das causas do estresse ocupacional na área 

da enfermagem. O cuidado destes profissionais é muito complexo, além de vivenciar o 

sofrimento destes pacientes ainda é preciso cuidar da fragilidade da família que ali se encontra 

no caso da perda. 

Para Alves, Ramos e Penna (2005) os enfermeiros que atuam nas áreas de urgência e 

emergência de instituições trabalham com todas as especialidades, como traumatismos e 

situações que não conseguem resolver sozinhos. Os profissionais precisam manter o domínio 

de que estão fazendo o certo e prevalecendo os aspectos éticos e legais do Código da Ética de 
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Enfermagem, cabendo ao profissional da saúde executar e avaliar os serviços de assistência de 

enfermagem. 

De acordo com Martins (2004), o serviço de emergência é o mais diferente das outras 

práticas hospitalares, pois o que vai chegar é sempre inesperado, os procedimentos precisam 

ser imediatos e os cuidados redobrados. Diante disso, os profissionais que trabalham neste 

local, algumas vezes, ministram as funções de médicos, cuidando de medicações até a 

evolução total do paciente. Os atendimentos de urgência e emergência estão crescendo cada 

vez mais e influenciando na saúde dos que trabalham, é preciso ter muita agilidade, prestar 

socorro para o paciente e conforto para os familiares. Farias et al. (2011) dizem que as 

urgências são fatores surpresas e que o profissional que atua nesse ramo pode sofrer vários 

sintomas de estresse, devido sua atividade diária. 

Rodriguez, Pedreros e Merino (2008) relatam que as Unidades de Emergência (UE) 

possuem cenários que testam a agilidade, a coragem e o esforço de cada profissional, pois 

cada segundo é salvo uma vida e uma decisão errada acaba comprometendo o sucesso 

profissional. Neste sentido, vale salientar que reconhecer o local adequado para trabalhar 

dentro da instituição é de grande importância, e com isso buscar soluções para amenizar e 

prevenir o estresse na carreira. 

Spindola (2000) apresenta que 80% dos enfermeiros com maiores níveis de estresse 

ocupacional são do sexo feminino, pelo fato de possuir segunda jornada, como as obrigações 

domésticas, cuidado com os filhos e o excesso de trabalho. As trabalhadoras, muitas vezes, 

sentem-se infelizes e incapazes nas múltiplas tarefas exercidas, sentindo-se sobrecarregadas, 

ocasionando crises de depressão, insônia e sentimento de impotência. Sendo que, estudos 

feitos por Saidel et al. (2007) mostram que para enfermeiros de ambos os sexos, quanto maior 

o tempo de serviço mais alto é o nível de insatisfação do trabalho e grau de estresse. Já para 

Santos e Cardoso (2010), os profissionais mais jovens apontam um nível de sobrecarga maior, 

gerando maiores níveis de esgotamento emocional. 

Carvalho e Malagris (2007) ressaltam que quem cuida da recuperação do paciente é o 

médico, porém, é o enfermeiro que fica diretamente ligado ao mesmo, estando mais próximo 

da dor e atendendo as necessidades básicas, gerando um desgaste emocional e físico para si 

próprio. Os profissionais da área da saúde, em especial médicos e enfermeiros, sofrem uma 

alta pressão psicológica e física, pois em ambientes como hospitais, necessitam realizar as 

tarefas com maior rapidez, agilidade e a responsabilidade de fazer tudo sem errar, além disso, 

com a convivência do dia a dia, também esses profissionais se desentendem entre eles, 

repercutindo nas condições do sono e do bem estar dos mesmos, gerando o cansaço e muitas 
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vezes, a desistência de trabalhar na instituição (TOSTES et al., 2017). No entanto, outros 

profissionais da área da saúde também podem ocasionar níveis de estresse, a exemplo disso 

temos os farmacêuticos, que não estão ligados diretamente com o paciente, mas que muitas 

vezes estão sobrecarregados no trabalho e com sintomas de estresse ocupacional. 

Muitos profissionais, não apenas da área da saúde, mas como um todo, quando 

atingem um alto grau de estresse enfrentam a síndrome de Burnout (doença que acomete 

profissionais que tem relação direta com pessoas), ocasionado pelo esgotamento emocional, 

físico e psíquico. Teodoro (2012) salienta que isso prejudica diretamente a capacidade 

produtiva dos profissionais, sem condições de exercer suas atividades rotineiras e que o 

desânimo e o pessimismo também são consequências desta síndrome. Nesse sentido, Correa 

(2018, p. 15) afirma que “a Síndrome de Burnout é uma das consequências do estresse 

profissional, considerada uma doença ocupacional e um problema de saúde pública, ela 

acomete as mais diversas profissões, sendo que aquelas em que se lida com o sofrimento 

alheio são as mais vulneráveis” 

A Síndrome de Burnout é resultante de alguns estressores interpessoais no trabalho e 

também, é causada pela falta de realização pessoal e profissional. Para Nogueira e Cardoso 

(2019), os sintomas mais comuns desta Síndrome são: distúrbios do sono, fadiga, dores nos 

músculos, falta de apetite, falta de atenção durante a realização de tarefas, alteração no humor, 

insatisfação e ansiedade.  

De acordo com Vasconcelos e Martino (2017), a maior parte dos profissionais da 

área da saúde é do sexo feminino, isso se dá pelo fato de elas ter mais cuidado com os 

pacientes, serem mais prestativas e menos competitivas. Entretanto, as profissionais vivem 

mais estressadas e possuem maiores chances de possuírem a síndrome de Burnout. 

Profissionais mais ativos também possuem uma probabilidade maior de adquirir esta 

síndrome, pois acreditam que possuem o total domínio da situação, encarando as dificuldades 

e sendo responsabilizados pelo sucesso ou insucesso. 

Os profissionais da saúde há um certo tempo atrás, não eram vistos como “pessoas 

que ficavam doentes”, mas sim, como aqueles que cuidam e que jamais podem ocasionar 

sintomas de estresse. Os enfermeiros que trabalham em hospitais, por cuidarem de pessoas 

doentes, tendem a sofrer maiores riscos de doenças, tanto físicas quanto psicológicas 

(CAVALCANTE et al., 2008). Na maioria das vezes, estão expostos a cargas excessiva de 

trabalho, prejudicando a saúde física e mental destes profissionais, predispondo ao estresse 

ocupacional.  
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Neste sentido, Carlotto et al. (2015) relatam informações da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que o estresse dentro das organizações tem aumentado a 

cada ano, e está sendo algo de muita preocupação para os gestores de hospitais. Os autores 

afirmam que os benefícios (auxílios) estão crescendo cada vez mais, principalmente em 

profissionais diagnosticados com o CID F43 (doença relacionada ao estresse grave e 

transtornos de adaptação). Além disso, o trabalho deve ser fonte de prazer e satisfação, caso 

contrário, torna-se um empecilho na vida do profissional, causando adoecimento, e 

consequentemente afetando a produtividade destes profissionais no ambiente de trabalho.  

Silva et al. (2015) em sua pesquisa com profissionais da saúde em uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), diz que profissionais da saúde que trabalham neste local têm maiores 

chances de sofrer estresse ocupacional. Pois há várias emergências, ruídos de aparelhos, 

sofrimento e dor de pacientes e a morte que é mais constante neste lugar, abala o dia-a-dia 

desses profissionais. Já para Ferreira e Lucca (2015), além desses fatores citados, o estresse 

ocupacional é gerado pelas divergências entre equipes com falta de ética e companheirismo e 

também, pelo profissional ser responsável por mais de um setor. 

É de extrema importância os profissionais da saúde em UTIs, como médicos, 

enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e nutricionistas, pois são a chave fundamental para 

o cuidado do paciente, onde devem possuir cautela, muita paciência e agilidade com o doente. 

Também devem estar sempre buscando novos conhecimentos para se adaptar com as 

tecnologias que vem se atualizando e a rápida tomada de decisões (GASPARINO; 

GUIRARDELLO, 2015). 

Jornadas de trabalhos noturnos também são um dos fatores que provocam o estresse 

ocupacional em muitos profissionais da área da saúde, a privatização do sono e as alterações 

de humor ficam cada vez mais prejudiciais. Andolhe et al. (2015, p. 25) afirmam, “a privação 

do sono é um fator negativo para a saúde do trabalhador da saúde, pois interfere na qualidade 

de vida, compromete as funções cognitivas e a capacidade para o trabalho, favorecendo a 

ocorrência de erros”. Seleghim et al. (2012) relatam que trabalhar a noite provoca várias 

causas de estresse, prejudicando consideravelmente o profissional da área da saúde, afetando 

diretamente o sono dos mesmos, mas também outros órgãos do corpo humano, como o 

estômago, ocasionando a má digestão e as funções metabólicas. Neste sentido, o expediente 

noturno é um grande risco e que precisa ser avaliado pelo profissional, para que este esteja 

preparado para enfrentar tal tarefa. 

Situações de estresse ocupacional não são apenas ocasionadas pelo paciente estar 

doente ou por estar à beira da morte para o profissional da saúde, mas também por assédio 
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moral, onde em certas ocasiões os trabalhadores são humilhados ou ficam em situações 

constrangedoras durante sua jornada de trabalho. Além disso, para Ramos et al. (2017), o 

assédio moral pode vir a acontecer entre equipes e chefes, com desrespeito e perseguição. 

Dentre os profissionais da saúde estão os socorristas do Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), categoria essa que também convive com muito estresse e 

ansiedade, pois os indivíduos geralmente estão em estado grave e em risco de morte 

(MARCELINO; FIGUEIRAS; CLAUDINO, 2012). Diante disso, os socorristas devem estar 

sempre atentos, sem perder o controle da situação, seja esse paciente amigo/familiar ou 

conhecido, para que com o estresse e a tensão do momento seja tomada a melhor decisão. 

Para Silva et al. (2016), um local não fixo de atendimento, afeta diretamente a 

qualidade de vida do profissional da saúde, pois a jornada de trabalho com diversas 

modificações, tanta de salas quanto de equipes, e sem nenhum intervalo durante o dia, acaba 

deixando suscetível a níveis de estresse e esgotamento profissional. Além disso, Scherer et al. 

(2016) correlacionam o estresse ocupacional e as jornadas de trabalho com as desmotivadas 

atividades remuneradas, pois para muitos profissionais é necessário conciliar seu trabalho 

com outros empregos para complementar sua renda. 

O descontentamento com a remuneração mensal é o aspecto que mais 

aumenta as cargas de trabalho [...]. Os profissionais também estão insatisfeitos com 

os auxílios creche e alimentação, e abordam a diferença salarial em relação a outras 

categorias funcionais, que são mais bem pagas do que os profissionais de saúde. A 

falta de plano de carreira para os profissionais e a necessidade de outro vínculo 

empregatício para aumentar a renda é um dos aspectos que eleva a sobrecarga de 

trabalho (SCHERER et al., 2016, p. 93).   

Não bastando todas as causas de estresse que os profissionais da saúde enfrentam, 

em dezembro de 2019 chegou a notícia que mais um vírus estava se aproximando. O alerta foi 

dado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que o chamado Coronavírus 2 ou COVID – 

19, estava provocando sintomas severos em pacientes e alguns levando à morte. A maneira 

como esse vírus se espalhou foi de grande velocidade, mudando a rotina de bilhões de pessoas 

e principalmente dos profissionais da área da saúde. 

Com o surgimento desse vírus, verificou-se que o mundo não estava preparado para 

vivenciar uma pandemia, e que os hospitais deixavam a desejar em questões de planejamento, 

preparação de equipes de saúde e aspectos de proteção dos profissionais envolvidos. Para o 

autor Mermikides (2020), devido a esses problemas, o profissional da saúde tem maiores 

chances de exposição à doença, crises de ansiedade e transtornos de pânico. 
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Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (2020), o vírus não prejudica apenas a saúde 

física do profissional da saúde, mas também a saúde psicológica dos mesmos. Depois do 

início da pandemia do coronavírus, percebeu-se um aumento de profissionais com maiores 

níveis de ansiedade, uso abusivo de álcool e drogas e clínicas psiquiátricas lotadas. O medo 

desses profissionais é ser infectado pelo vírus, ocasionando o afastamento do trabalho e o 

distanciamento da própria família. 

Os profissionais da saúde sempre desempenharam um papel importante para a 

sociedade, porém essa pandemia isso ficou cada vez mais evidente, deixavam de lado suas 

famílias para poder ajudar a todos que precisavam. Muitas vezes, esses profissionais não 

podiam dar um abraço em seus filhos, cônjuges ou pais, devido ao medo de estarem 

infectados e serem assintomáticos. Dessa forma, segundo Mo Y et al. (2020) pode-se afirmar 

que os profissionais da saúde representam a linha de frente no combate ao coronavírus, e que 

muitos exigem tanto de si, que permanecerão com “cicatrizes”, muitas vezes, irreversíveis ou 

até mesmo marcadas pelo óbito. 

Com a velocidade de transmissão do Covid – 19, muitos hospitais se mostraram 

despreparados para o atendimento, tanto com recursos financeiros como com profissionais. 

Para Arons MM et al. (2020), muitos desses profissionais, expuseram-se de maneira perigosa 

em seu trabalho, sem os equipamentos de proteção individual (EPIS) necessários, a 

contaminação era mais presente. Neste sentido, com o rápido crescimento do número de 

profissionais da saúde, infectados pelo vírus e todo o estresse devido a pressão, a saúde 

mental dos mesmos tem sido uma grande preocupação. 

Ainda de acordo com os autores, o medo para os profissionais da saúde estava cada 

vez mais constante. O isolamento estava ficando mais necessário e devido a isso, muitos 

profissionais não iam para sua casa, hospedam-se em hotéis ou no próprio hospital para 

reduzir a possibilidade de transmissão. Nesse contexto, com o isolamento, a preocupação com 

familiares e pacientes faz mais intensa e contínua a situação de estresse ocupacional.   

A pandemia do Covid – 19 transformou todas as organizações e modificou o 

ambiente de trabalho do profissional da área da saúde. Mesmo este sendo bem agitado, com o 

Coronavírus os hospitais ficaram lotados, várias mortes e pessoas infectadas. Muitos 

profissionais enfrentam inúmeras dificuldades para exercer sua profissão, pois executam 

várias tarefas ao mesmo tempo, de forma cansativa e contínua. Esses fatos afetam diretamente 

na saúde e na qualidade de vida do trabalhador, impossibilitando de efetuar seu trabalho com 

satisfação e prazer.   
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3 METODOLOGIA 

 

A fim de atingir os objetivos propostos, foram definidos os métodos que foram 

utilizados. Para Silva (2017, p. 25) “como a atividade científica procura a verdade, o uso do 

método facilita a sistematização dos objetivos pretendidos, bem como a segurança, a 

economia e a racionalidade para alcançar os fins desejados”. A partir disso, Aragão (2017) 

relata que metodologia é o estudo do método para se averiguar determinado conhecimento. 

Ainda de acordo com o autor, observa-se que não existe um único método e sim uma enorme 

diversidade de métodos que buscam entender as necessidades conforme o escopo de cada 

pesquisa.  

Para atender o objetivo desta pesquisa, a mesma foi caracterizada quanto à natureza, 

aos objetivos, ao tratamento e análise dos dados. Após foi definido onde foi a coleta dos 

dados, compondo a seleção da população e amostra. Posteriormente, foi definido a forma de 

coleta e também a forma de apresentação e análise dos resultados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa caracteriza-se como teórica e empírica. Segundo Demo (2000), a pesquisa 

teórica procura reconstruir teorias e conceitos a fim de aprimorar fundamentos teóricos e no 

que se refere a pesquisa empírica, produz e analisa dados de uma forma prática. Portanto, a 

base teórica sobre assuntos como níveis de estresse ocupacional nos profissionais da área da 

saúde, principais fatores estressores que geram esse estresse e como esses profissionais 

enfrentam seu trabalho, e oferece sustentação a esta prática, através dos dados coletados no 

campo.   

Quanto a sua abordagem o estudo tem caráter quantitativo, pois mensura o 

comportamento dos profissionais da área da saúde acerca do nível de estresse dos mesmos. De 

acordo com Duarte (2020), a pesquisa quantitativa relata tudo o que pode ser quantificável, ou 

seja, irá traduzir em números as informações, obtendo a análise dos dados e chegando a uma 

conclusão. 

De acordo com o objetivo, a pesquisa é de abordagem descritiva, pois busca 

descrever o comportamento dos profissionais de saúde pesquisados, identificar as possíveis 

consequências do estresse no trabalho, relacionando os fatores e as consequências do estresse 

para estes profissionais. Para os autores, Cooper e Schindler (2003), a pesquisa do tipo 

descritiva possibilita a descrição de fenômenos ou características associadas com a população-
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alvo, fazendo com que sejam identificadas relações entre diferentes variáveis, além de 

facilitar a análise do presente estudo. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população estudada compreende todos os profissionais da área da saúde: médicos, 

enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

técnicos em radiologia, técnicos em enfermagem, dentistas e biomédicos, conforme 

explicitado na classificação inicial deste estudo. A definição da população ou público alvo é 

fundamental para o andamento da pesquisa e, segundo Prodanov e Freitas (2013), tem 

impacto direto na generalização dos resultados. Os autores ainda relatam que a população 

pode ser definida como um conjunto de indivíduos com as mesmas particularidades. 

A partir da definição da população, tornou-se possível determinar a amostra da 

pesquisa. Para Prodanov e Freitas (2013, p. 98), a “amostra é a parte da população ou do 

universo, selecionada de acordo com uma regra ou um plano. Refere-se ao subconjunto do 

universo ou da população, por meio do qual estabelecemos ou estimamos as características 

desse universo ou dessa população”. 

A amostra final desse estudo foi baseada no critério de Kline (2005) que estabelece em 

que para cada variável de uma escala são necessários 5 (cinco) respondentes, atendendo assim 

o total de questionários respondidos pela acadêmica, totalizando 395 questionários, sendo 309 

casos válidos após a depuração da base de dados.  

O questionário não foi respondido completamente por 58 profissionais da saúde e 

também 28 questionários foram respondidos por profissionais de outras áreas (auxiliar 

administrativo, agricultor, executivo em vendas, auxiliar de produção, motorista, professor e 

corretora de seguros) sendo assim excluídos deste estudo.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A fim de dar andamento na pesquisa, torna-se imprescindível a etapa da coleta de 

dados. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 54) “quanto aos procedimentos técnicos, 

ou seja, a maneira pela qual obtemos os dados necessários para a elaboração da pesquisa, 

torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo dessa [...] que pode ser traduzido 

como delineamento, [...]”. Para os autores, a ferramenta mais importante para uma pesquisa é 

a coleta de dados. 
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A coleta de dados deste estudo deu-se apenas em uma etapa, onde atendeu os 

critérios da pesquisa quantitativa, através da aplicação de um questionário digital. 

Primeiramente foram compilados estudos científicos, a fim de verificar se alguma escala já 

era existente com os mesmos objetivos. Neste sentido, optou-se por utilizar as escalas: Escala 

de Estresse no Trabalho – EET (CASTRO, 2019) e Escala Versão Resumida da Job Stress 

Scale (ALVES et al., 2004), traduzida para o português. Para atender o perfil dos 

respondentes, todas as perguntas foram adaptadas e de fácil compreensão.  

Antes da coleta efetiva dos dados, o questionário passou pela validação do conteúdo 

com 3 (três) profissionais experts, uma especialista na área da saúde, e duas doutorandas da 

área de administração e com conhecimentos em pesquisas quantitativas, visando o integral 

entendimento do questionário, de acordo com a adaptação das escalas originais, assim como 

para a verificação do tempo de respostas, onde realizaram consideráveis mudanças para o 

aperfeiçoamento do mesmo. Após as considerações, a acadêmica realizou um pré-teste, com a 

aplicação do questionário para 3 (três) profissionais da área da saúde, uma fisioterapeuta, uma 

farmacêutica e uma enfermeira. As mesmas não ficaram com dúvidas em relação ao 

questionário e levaram em média de 07 a 10 minutos para respondê-lo.  

O questionário apresentou um conjunto de 35 perguntas fechadas e mais os dados do 

perfil de identificação dos respondentes, permitindo assim a caracterização social da amostra. 

Para a adaptação do questionário, adotou-se no presente estudo, a análise do embasamento 

teórico realizado, assim como a comparação com outros estudos utilizando as escalas 

mencionadas.  

A coleta do questionário deu-se início em 13 de agosto a 08 de outubro de 2021, 

através de meios digitais.  

 

3.3.1 Instrumentos de pesquisa 

 

Como instrumento de pesquisa, foi aplicado um questionário semiestruturado com 35 

perguntas fechadas, incluindo ainda com os dados de identificação do perfil dos respondentes 

(Apêndice A). Para Aragão (2017, p. 36) um questionário “[...] se caracteriza por um conjunto 

de perguntas dirigidas ao(s) provável(eis) informante(s), que pode ser enviado ao respondente 

com prazo certo de devolução ao coordenador da pesquisa[...]”. Para a aplicação do 

questionário foi utilizado o aplicativo Survey Monkey, uma ferramenta com mensalidades 

pagas, onde foi distribuído nas redes sociais da acadêmica: Instagram, Facebook, LinkedIn e 

Telegram, também foi enviado para os postos de saúde e hospitais da região. 
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O questionário utilizado nesse estudo teve como base a Escala de Estresse no Trabalho 

(EET) de Castro (2019) e a Escala Versão Resumida da Job Stress Scale de Alves et al. 

(2004) traduzida para o português. Tratam-se de escalas tipo likert de 7 (sete) pontos, sendo 1 

para “discordo totalmente”, 2 “discordo muito”, 3 “discordo”, 4 “não concordo nem 

discordo”, 5 “concordo”, 6 “concordo muito” e 7 “concordo totalmente”. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a conclusão da coleta de dados, os mesmos foram compilados e organizados 

com o objetivo de interpretá-los de forma clara, à fim de responder ao problema deste estudo. 

Conforme Prodanov e Freitas (2013) esta parte da pesquisa costuma ser a mais extensa e 

propõe-se a expor os resultados do estudo. Os autores ainda afirmam que é preciso ter clareza 

na análise dos resultados, na construção da explicação e na comparação de outras literaturas 

semelhante. 

Quanto ao questionário, primeiramente os dados foram exportados do formulário 

para uma planilha do Excel, onde foram filtrados e agrupados conforme gênero, idade, 

profissão, tempo na empresa e horas trabalhadas. A fim de proporcionar melhor o 

entendimento sobre as variáveis, foram utilizados os indicadores da média e do desvio padrão, 

sendo que a média representa o valor central de um conjunto de dados e o desvio padrão, 

representa a dispersão de um conjunto de dados, ou seja, quanto mais próximo a zero, mais 

homogêneas são as respostas. 

Para explanação dos resultados, a fim de proporcionar uma leitura mais dinâmica e 

com maior compreensão dos dados, utilizou-se de tabelas e textos.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão presentadas as respostas obtidas através do questionário 

aplicado aos profissionais da área da saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, técnicos em radiologia, técnicos em 

enfermagem, dentistas e biomédicos. Todas as respostas foram analisadas e interpretadas com 

o propósito de responder tanto o objetivo geral como os objetivos específicos. 

A amostra final dos participantes deste estudo foram 309 profissionais da área da 

saúde, incluindo: médicos, psicólogos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, 

dentistas, nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos, biomédicos, agente de saúde, 

atendente e auxiliar de farmácia, estudante de biomedicina (atuando na área na da saúde) e 

técnicos em radiologia.  

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA: PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Neste item apresentam-se as características da amostra profissionais pesquisados, 

como gênero, estado civil, idade, profissão, tempo de serviço e total de horas trabalhadas 

dentro da empresa. 

 

4.1.1 Perfil dos profissionais da área da saúde 

 

Para a apresentação destes resultados, optou-se pela descrição da frequência e do 

percentual acumulado nas respostas. Do total da amostra desta pesquisa, conforme Tabela 1, 

as mulheres correspondem a maioria das entrevistadas (86,01%). A predominância da faixa 

etária está entre 30 a 39 anos (40,13%) e a maioria dos profissionais da área da saúde são 

casados (42,07%).  
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Tabela 1 – Gênero, estado civil e idade dos respondentes   

Gênero 

 n % 

Feminino 266 86,01 

Masculino 42 13,59 

Não responderam 1 0,40 

Estado Civil 

 n % 

Casado 130 42,07 

Solteiro 115 37,71 

União Estável 48 15,21 

Divorciado 16 5,18 

Idade 

 n % 

De 20 a 29 anos 97 31,40 

De 30 a 39 anos 124 40,13 

De 40 a 49 anos 67 21,70 

De 50 a 61 anos 18 5,81 

Não responderam  3 0,96 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Quanto a profissão, ao tempo de empresa e as horas trabalhadas, a Tabela 2 

contempla as distribuições de frequência absoluta e de frequência relativa. 

 

Tabela 2 – Profissão, tempo de empresa e horas trabalhadas 

Profissão 

 n % 

Médico (a) 18 5,82 

Psicólogo (a) 28 9,06 

Técnico (a) de enfermagem 49 15,85 

Enfermeiro (a) 78 25,24 

Fisioterapeuta (a) 58 18,77 

Dentista (a) 13 4,20 

Nutricionista 17 5,50 

Farmacêutico (a) 8 2,59 

Fonoaudiólogo (a) 22 7,12 

Biomédico (a) 2 0,65 

Agente de saúde 1 0,32 

Atendente de farmácia 1 0,32 

Auxiliar de farmácia 1 0,32 
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Estudante de biomedicina 1 0,32 

Técnico (a) radiologia 12 3,88 

Tempo de Empresa 

 n % 

De 2 meses a 9 meses 17 5,50 

De 1 ano a 10 anos 168 54,38 

De 11 anos a 20 anos 101 32,68 

De 21 anos a 34 anos 23 7,44 

Horas Trabalhadas 

 n % 

De 6h a 100h 123 39,81 

De 110h a 200h 165 53,40 

De 210h a 940h 20 6,48 

1 cursando 1 0,32 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Conforme dados da Tabela 2, constatou-se que a maior parte das respostas do 

questionário foram obtidas dos profissionais enfermeiros (25,24%), seguidos dos 

fisioterapeutas (18,77%), técnicos de enfermagem (15,85%), e o menor número de respostas 

ficaram entre farmacêuticos (2,59%), biomédicos (0,65%), atendente de farmácia, auxiliar em 

farmácia, acadêmico de biomedicina e agente de saúde (0,32%).  

A maioria dos respondentes está na empresa entre 1 a 10 anos (54,38%), seguidos 

pelos que estão na empresa entre 11 a 20 anos (32,68%). E a jornada de trabalho dos mesmos 

está na média de 110h a 200h (53,40%) mensais.  

 

4.2 FATORES QUE GERAM ESTRESSE NOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

 

Com o objetivo de identificar quais os fatores que geram estresse nos profissionais da 

área da saúde, o questionário da pesquisa abordou 14 (quatorze) assertivas relacionadas aos 

fatores que geram estresse segundo a percepção destes profissionais. Os resultados fazem 

parte da análise das respostas medidas em uma escala, apresentada de 1 a 7, considerando que 

o ponto de corte para a medida das respostas é de 4,5 pontos, sendo que de 1,00 até 4,49 é 

considerada baixa, e de 4,5 até 7,00, média alta. Para as médias altas (acima de 4,5), as 

respostas são consideradas positivas.  

Na primeira assertiva (Tabela 7), foi questionado aos respondentes se as atividades 

por eles exercidas possuíam algum tipo de pressão. A média alcançada ficou em 4,5, isto 

significa que os profissionais concordam que as atividades por eles realizadas exercem 
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pressão e ainda que o trabalho exige muito deles, com média 6,10. Também quando 

perguntados sobre o alto nível de aperfeiçoamento dos profissionais da área da saúde, a média 

ficou em 5,84, o que significa que para esses profissionais o aperfeiçoamento deve ser 

constante, representando mais um fator que contribui para um trabalho em constante 

atualização. Soares et al. (2017) ressaltam que a organização deve possuir estratégias para 

zelar pela saúde do funcionário e que valorize o mesmo em sua função, onde suas atividades 

não precisam ser exercidas sob pressão e que execute as mesmas com motivação.  

Ao serem questionados sobre a falta de tempo, esses profissionais demonstraram 

média baixa 4,42. Já sobre a sobrecarga de trabalho, entende-se que não está relacionado com 

a falta de tempo, pois a média ficou em 4,60. Percebe-se que os profissionais da saúde 

possuem maior sobrecarga de trabalho, especialmente durante a pandemia da Covid-19, que 

por muitas vezes faziam horas extras, sem intervalos, onde ficavam várias horas sem 

descanso, e que era necessário o afastamento dos familiares para evitar possíveis 

contaminações.   

A sobrecarga de trabalho interfere negativamente na saúde do trabalhador, podendo a 

elevar as taxas de estresse no organismo e resultar em diversas doenças, prejudicando a 

função cognitiva e psicológica do indivíduo (SOARES et al., 2017). Mesmo o profissional 

estando motivando a trabalhar na instituição, durante a pandemia observou que muitos 

profissionais encontraram-se com uma demanda de trabalho exaustiva e com muitas medidas 

cautelosas de proteção.  

Quando falado sobre como é o convívio dentro do ambiente de trabalho, com as 

assertivas que falam “Possui falta de comunicação da equipe”; “A competitividade entre 

colegas tem me deixado irritado”; “Fico incomodado quando não recebo responsabilidades”; 

“Possui discriminação/favoritismo no meu trabalho” e “A forma como é distribuída as tarefas 

me deixa nervoso”, com suas respectivas médias: 3,64 ,3,12, 2,87, 3,81 e 3,80, ficaram com 

média baixa. Nessas assertivas para esses profissionais, o ambiente de trabalho é um local de 

boa comunicação e também não existe favoritismo entre colegas, identificando-se a presença 

de trabalho em equipe, boa comunicação e liderança. Isso pode ser confirmada pela média do 

questionamento da assertiva sobre apoio dos colegas que ficou em 4,91, em que os 

respondentes concordam que podem contar com o apoio dos colegas. Para Spector (2006), é 

necessário o bom convívio entre equipes, pois passam a maior parte do tempo dentro da 

instituição, sendo necessário para as relações socias.  

Outros dois fatores geradores de estresse são a falta de habilidades para desempenhar 

tarefas, com média de 4,92, e a falta da capacidade técnica para realizar essas tarefas, com 
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média de 4,88. O profissional sente-se incapacitado deixando o mesmo estressado e sentindo-

se incapaz. Essa assertiva pode levar a uma análise de que a falta de recursos, sejam técnicos, 

humanos ou materiais, são fatores importantes para os profissionais da saúde. Soares et al. 

(2017) relatam que a deficiência de recursos dentro de uma organização é um dos fatores que 

deixa o profissional estressado, prejudicando a qualidade de vida do mesmo e também o 

atendimento com o paciente.  

Diante da falta de informações, a falta de autonomia no trabalho e se durante a 

jornada de trabalho o profissional possui alguma exigência contraditória, foram assertivas que 

tiveram valores abaixo da média, 3,20, 3,20 e 3,57, significando que o profissional da saúde 

possui todas as informações necessárias para poder cumprir seu papel e trabalhar sem 

estresse.  

A Tabela 3 apresenta as médias das assertivas e demostram as variações das respostas 

em relação aos fatores geradores de estresse segundo a percepção dos profissionais.  

 

Tabela 3 – Média e desvio padrão: fatores que geram estresse 

Questões Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Realizo as atividades com pressão 1 7 4,50 1,81 

Meu trabalho exige muito de mim 1 7 6,10 1,31 

A falta de tempo tem me deixado irritado 1 7 4,42 2,06 

Sobrecarga de trabalho tem me causado impaciência 1 7 4,60 2,14 

Forma como é distribuída as tarefas me deixa nervoso 1 7 3,80 1,92 

Falta de informações me deixa incomodado 1 7 3,20 2,08 

Fico desconfortável quando não possuo capacidade técnica para 

realizar tarefas 

1 7 4,88 2,17 

Fico incomodado quando não tenho habilidades para 

desempenhar atividades 

1 7 4,92 2,12 

Meu trabalho exige alto nível de aperfeiçoamento 1 7 5,84 1,63 

Posso contar com o apoio dos colegas de equipe 1 7 4,91 1,96 

O trabalho tem exigências contraditórias ou discordantes 1 7 3,57 2,10 

Possui falta de comunicação na equipe 1 7 3,64 2,19 

A competitividade tem me deixado irritado 1 7 3,12 2,01 

A falta de autonomia tem me deixado nervoso 1 7 3,20 2,05 

Fico incomodado quando não recebo responsabilidades 1 7 2,87 2,05 

Possui discriminação/favoritismo no meu trabalho 1 7 3,81 2,88 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Ao analisar os respondentes deste estudo, notou-se que as médias mais altas dos 

fatores para o estresse foram a sobrecarga de trabalho (4,60), a realização das atividades com 

pressão (4,50) e a falta de habilidades para desempenhar as tarefas (4,92). Essas questões 

podem estar ligadas ao fato de a maior parte dos respondentes dessa pesquisa serem 

enfermeiros, pois devido a covid-19, estavam na linha de frente, agravando a situação dos 

mesmos, ficando sem tempo para exercer as atividades e consequentemente, aumentando a 
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sobrecarga de trabalho. Em consideração ao apoio dos colegas, este mostrou-se positivo 

(4,91), o que favorece um bom convívio entre equipes, possibilitando melhor apoio quando 

necessário e deixando de ser um fator para estresse. 

Desse modo, percebeu-se que os respondentes da pesquisa, possuem em algumas 

assertivas, níveis altos para estresse ocupacional no trabalho, podendo assim, prejudicar seu 

desempenho no atendimento para com os pacientes. Além disso, possuem todas as 

informações necessárias, o que possibilita melhor convívio com a equipe e a organização.  

 

4.3 CONSEQUÊNCIAS DO ESTRESSE PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE  

 

Para os respondentes dessa pesquisa, questionou-se quais são as consequências do 

estresse ocupacional, segundo a percepção dos mesmos. As respostas foram medidas em uma 

escala de 7 pontos, variando de 1 a 7.  

 

Tabela 4 – Consequências do estresse para os profissionais 

Questões Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Mudanças de humor no decorrer das atividades 1 7 3,94 2,11 

Mau humor por trabalhar várias horas seguidas 1 7 3,50 2,14 

Dificuldades para dormir 1 7 3,87 2,35 

Tenho irritação com a falta de valorização 1 7 4,16 2,35 

Fico nervoso quando recebo ordens 1 7 3,92 2,28 

Tenho dificuldades em me acalmar 1 7 3,82 2,15 

Tenho dificuldades em ter iniciativas 1 7 2,88 2,01 

Fico desanimado e confuso quando as coisas não dão certo 1 7 4,85 1,97 

Sou intolerante quando as coisas não saem como planejo 1 7 3,72 1,96 

Sou sensível com o que os outros pensam 1 7 4,31 2,01 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Conforme Tostes et al. (2017) várias são as consequências que evidenciam o estresse 

ocupacional em profissionais da saúde: dores de cabeça, mudanças repentinas de humor, 

dificuldades em se acalmar, dificuldades para dormir, absenteísmo, entre outras. A partir 

disso, no presente estudo, percebeu-se que as principais consequências do estresse são o 

desânimo e que os profissionais ficam confusos quando as coisas não dão certo, com média de 

4,85, prejudicando o desempenho desses profissionais em suas atribuições. Entretanto, 

quando entrevistados sobre serem sensíveis com o que os outros pensam, com média de 4,31, 

e também nem intolerantes quando os planos não saem como esperados, com média 3,72, 

percebe-se que para estes profissionais o pensar dos outros está tranquilo em relação a eles e 

isso não os afeta e nem os prejudica com momentos de estresse.  
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Quando questionados sobre as mudanças de humor durante as várias horas 

trabalhadas e também no decorrer das atividades, para esses profissionais a média ficou, 3,50 

e 3,94, ou seja, não são consideradas consequências de estresse no trabalho. Em relação aos 

questionamentos sobre ter dificuldades em se acalmar, dificuldades para dormir e dificuldades 

para ter iniciativas, os respondentes demostraram estarem tranquilos em relação a essas 

assertivas, onde a média das respostas são de 3,82, 3,87 e 2,88, respectivamente. 

Nas assertivas onde refere-se sobre a falta de valorização e também sobre o 

profissional da saúde ficar nervoso quando recebe ordens, estas obtiveram médias de 4,16 e 

3,92, ficando assim abaixo da média. Para estes profissionais, as organizações estão     

oferecendo a devida valorização que o profissional merece. Segundo Valle (2017) é de 

extrema importância que a organização reconheça o profissional da saúde, pois a falta de 

reconhecimento e o incentivo profissional, afetam o psicológico do mesmo, ficando mais 

suscetível a doenças ocasionadas pelo estresse.  

Diante das análises realizadas e as médias obtidas dos respondentes, entende-se que 

para esses profissionais as organizações são acessíveis para se trabalhar e que o profissional 

consegue colaborar de forma adequada com o ambiente de trabalho. 

 

4.4 RELAÇÃO ENTRE OS FATORES E AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Com o objetivo de realizar uma comparação entre fatores e consequências sobre 

estresse em profissionais da saúde, foi perguntado para estes profissionais sobre uso de 

medicamentos, se são portadores de doenças e se já realizaram teste para a Covid – 19. 

Quando questionados sobre uso de medicamentos, percebe-se que 38,51% destes 

profissionais não fazem uso de nenhum tipo de medicação. No entanto, nota-se que a 

ansiedade (29,77%) e o excesso de peso (10,68%) são dois fatores relevantes e que estão 

interligados. Esses resultados instigam para buscar entender a origem destes sintomas de 

estresse, e se estão negligenciando os sintomas ou não tendo percepção da relação que esses 

podem ter com as suas atividades cotidianas. Profissionais com autoestima baixa possuem 

maior disponibilidade de desenvolver os sintomas de depressão e ansiedade, e com isso 

prejudicar a saúde do trabalhador (CAVALCANTE et al., 2008). 

Na Tabela 5, são apresentadas as distribuições de frequência absoluta e frequência 

relativa quanto ao uso de medicamentos e ao tipo de doenças.  
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Tabela 5 – Medicamentos e tipos de doenças 

Uso de Medicamentos 

 n % 

Afecção dermatológica inflamatória 4 1,29 

Alergias 15 4,85 

Alterações metabólicas 5 1,62 

Artrites reumáticas ou reumatoides 1 0,32 

Doenças renais 2 0,65 

Dores de cabeça 57 18,45 

Gastrite 20 6,47 

Pressão arterial 21 6,80 

Medicamentos para relaxar 33 10,68 

Outras 30 9,71 

Não faço uso de medicações 119 38,51 

Não responderam 2 0,65 

Tipos de doenças 

 n % 

Altos níveis de colesterol 3 0,97 

Ansiedade 92 29,77 

Depressão 11 3,56 

Diabetes 2 0,65 

Doenças respiratórias 5 1,62 

Excesso de peso 33 10,68 

Hipertensão 19 6,15 

Outra 14 4,53 

Não possuo nenhuma doença 128 41,42 

Não responderam 2 0,65 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Um dos dados que chamam a atenção é referente ao teste da Covid – 19, conforme 

mostra a Tabela 6, onde percebe-se que a grande maioria dos profissionais da saúde 

realizaram o teste para a Covid – 19 (83,81%), entretanto 67,63% dos respondentes não foram 

positivados, o que se entende que esses profissionais obtiveram todos os cuidados necessários 

em relação ao coronavírus. Conforme os autores, Arons MM et al. (2020), referenciados nesta 

pesquisa, confirma-se que as organizações utilizam dos equipamentos de segurança para que a 

contaminação seja a menor possível, atendendo a legislação, mas também ao cuidado com os 

profissionais da saúde.  

 

 



43 

 

Tabela 6 – Realização e resultado do teste para Covid - 19 

Realizou teste para Covid - 19 

 n % 

Sim 259 83,81 

Não 50 16,18 

Resultado 

 n % 

Positivo 100 32,36 

Negativo 209 67,63 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Na Tabela 7, são apresentadas as distribuições de frequência absoluta e frequência 

relativa quanto as mudanças e alterações na rotina de trabalho com a Covid – 19. 

 

Tabela 7 – Alterações na rotina de trabalho com a Covid - 19 

Mudança na rotina de trabalho com Covid - 19 

 n % 

Sim 289 93,53 

Não 20 6,47 

Alterações no trabalho 

 n % 

Estresse no trabalho 33 10,68 

Instabilidade emocional 61 19,74 

Instabilidade financeira 50 16,18 

Menos horas de sono 11 3,56 

Sobrecarga de trabalho 99 32,04 

Outra 33 10,68 

Não responderam 22 7,12 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Em relação as mudanças e alterações na rotina dos profissionais da saúde, estas 

foram bem significativas, com destaque para a sobrecarga de trabalho (32,04%), confirmando 

os dados mencionados anteriormente na análise. Outro fator foi a instabilidade emocional 

(16,18%), que pode estar associada ao grande número de mortes de pacientes ocasionadas 

pela Covid – 19. As situações trazidas pela pandemia não prejudicam apenas a saúde física do 

profissional, mas também a saúde psicológica, ocasionando o afastamento do trabalho e o 

distanciamento da própria família (FUNDAÇÃO OSWLADO CRUZ, 2020). Quanto aos 
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motivos não satisfatórios, conforme Tabela 8, a falta de profissionais (18,71%) foi um fator 

relevante, o que revela como consequência a sobrecarga de trabalho dos demais. 

Um dos maiores motivos não satisfatórios referentes a pandemia, deu-se na assertiva 

sobre “risco da doença” com 30,10%. O vírus até então desconhecido, estava causando a 

incerteza de uma possível infeção, a percepção de medidas inadequadas e a vivência da morte 

de um próximo paciente pela Covid – 19, mostrou-se como risco elevado para o 

desenvolvimento de estresse psicológico no profissional.  

 

Tabela 8 – Motivos não satisfatórios referente a pandemia da Covid - 19 

Motivos não satisfatórios referente a pandemia da Covid - 19 

 n % 

Altos índices de morte 17 5,50 

Desconhecimento da doença 18 5,83 

Excesso de trabalho 60 19,42 

Falta de recursos 20 6,47 

Poucos profissionais capacitados 58 18,71 

Risco da doença 93 30,10 

Não identifico motivos 30 9,71 

Outra 11 3,56 

Não responderam 2 0,65 

Fonte: dados da pesquisa (2021). 

 

Quando realiza-se a análise, percebe-se que a falta de recursos/equipamentos, a 

pressão psicológica e o excesso de trabalho, para estes respondentes, contribuem para o 

avanço da ansiedade, a depressão e as dores de cabeça. Fatores esses que ao perguntarem aos 

entrevistados nas assertivas citadas, ficam com porcentagem superior. Percebe-se assim, que 

os profissionais da área da saúde podem estar com sintomas de estresse, porém ainda não 

perceberam os sintomas ou estão negligenciando os mesmos.  

Profissionais da área da saúde são constantemente expostos a situações estressantes 

no seu dia a dia, durante a pandemia da covid – 19, esses fatores foram mais constantes. A 

sobrecarga de trabalho, a realização das atividades com maior precisão e a capacidade técnica 

foram exigidas ao máximo, o que pode ocasionar sintomas de depressão e ansiedade 

(BOLLER, 2018). 

Para os profissionais da área da saúde do presente estudo, verificou-se (Quadro 1) 

que a sobrecarga de trabalho, a instabilidade emocional, a realização das atividades com 

pressão, o alto nível de aperfeiçoamento destes profissionais, as dores de cabeça, a ansiedade 
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e o excesso de peso são fatores e consequências que ocasionam o estresse ocupacional, 

prejudicando assim sua capacidade física e psicológica, podendo assim alterar o 

comportamento desses profissionais em relação ao atendimento com os pacientes.  

 

Quadro 1 - Principais fatores estressores para os profissionais da área da saúde 

Fatores/Consequências  Descrição 

Sobrecarga de trabalho Para os profissionais pesquisados, a sobrecarga de 

trabalho é um dos fatores mais agravantes do estresse 

ocupacional, pois prejudica o físico e psicológico dos 

mesmos, afetando muitas vezes o atendimento com os 

pacientes. 

Instabilidade emocional Para esses profissionais, a instabilidade emocional é 

um fator de estresse, principalmente durante a 

pandemia da Covid – 19, pois perderam muitas 

vítimas desse vírus, como foi o caso dos enfermeiros, 

a maior parte dos respondentes dessa pesquisa.  

Realização das atividades com pressão Por estarem sobrecarregados, muitos profissionais 

precisam realizar as atividades com pressão, atingindo 

níveis de estresse. 

Alto nível de aperfeiçoamento Para os profissionais deste estudo, o nível de 

aperfeiçoamento é um dos fatores de estresse 

ocupacional, pois precisam estarem sempre se 

aperfeiçoando e com isso também se sobrecarregando 

de tarefas. 

Dores de cabeça, ansiedade e excesso de peso Esses fatores interferem diretamente na vida do 

profissional, e por muitas vezes, o mesmo não possui 

uma percepção que seja um sinal de estresse e 

negligencia os sintomas.  

Fonte: dados da pesquisa (2021).  
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5 CONCLUSÃO  

 

O principal objetivo desse estudo foi identificar quais eram os fatores estressores que 

ocasionavam estresse ocupacional em profissionais da área da saúde e as consequências que 

esse estresse pode ocasionar nesse profissional. Desta forma, observou-se que trabalhar em 

um ambiente que possa trazer riscos e sofrimento para a saúde do profissional, piora a 

qualidade de vida do mesmo, elevando assim os níveis de estresse, ansiedade e depressão.  

Destacou-se o cuidado dos profissionais da área saúde, que devem estar sempre se 

aprimorando e que também devem estar com sua saúde em dia para conseguir trabalhar de 

maneira a não se prejudicar e nem prejudicar o paciente e organização. Mostrou-se ainda, que 

é de extrema importância um bom convívio entre equipes, pois bons resultados dependem de 

um trabalho saudável.  

Nota-se que cada profissional, possui um nível de estresse e que é preciso analisar 

cada indivíduo de maneira diferente, já que o mesmo estressor pode causar respostas variadas. 

Também, acredita-se que a sobrecarga de trabalho interfere negativamente para a saúde desses 

profissionais, ocasionando sintomas de estresse ocupacional.  

Para a organização, é de fundamental importância que os gestores possuam qualquer 

tipo de conhecimento sobre fatores estressores e suas consequências, para buscarem 

mecanismos que visem a minimizar as fontes geradoras de estresse, com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida desses profissionais. Também, se faz necessário atentar-se para 

o comportamento de cada membro da equipe, procurando observar cada condição em que o 

profissional se encontra, buscando resolver os conflitos para que haja um ambiente saudável, 

podendo assim prestar um bom trabalhado por toda a equipe.  

As limitações deste estudo deram-se pela Covid-19, onde a acadêmica não conseguiu 

realizar nenhuma entrevista com profissionais da área da saúde. Todos os questionários foram 

enviados pelas redes sociais da mesma. Em outro momento que não fosse pandêmico, isso 

poderia ser uma forma de verificar outros fatores geradores de estresse. Também devido a este 

contexto de pandemia, percebeu-se o desenvolvimento de maiores transtornos de ansiedade e 

depressão, observando que os mais acometidos foram os que atuavam na linha de frente de 

combate ao vírus, e que obtiveram maiores respostas nesse estudo, os enfermeiros e técnicos 

de enfermagem. Dessa forma, é essencial que os cuidados da saúde metal sejam praticados, 

bem como uma devida assistência aos profissionais que necessitam de ajuda.  

Por fim, permitiu debater algumas formas de estresse ocupacional dentro das 

organizações, apresentando alguns conceitos básicos que ocasionam o adoecimento dos 
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profissionais da saúde, tendo como base, o posicionamento de diversos estudiosos, referente a 

esta questão que ainda precisa ser melhor estudada, para beneficiar da melhor forma essas 

pessoas que dedicam suas vidas a cuidar de outras. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação 

em Administração da FAT – Faculdade e Escola pela acadêmica Carlise Costa, sob orientação 

da Prof. Me. Lidiane Cássia Comin. O objetivo desta pesquisa é analisar os fatores estressores 

e suas consequências na percepção dos profissionais da saúde. As respostas obtidas serão 

analisadas de forma anônima e conjunta.  

Agradeço por sua resposta e qualquer dúvida fico a disposição para esclarecimentos 

através do WhatsApp: (54) 9 9946.9113, Email: carlisecosta@outlook.com ou pelo Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/carlise-costa-083443217. 

 

Perfil do respondente: 

Sexo: (  ) Feminino   (  ) Masculino   (  ) Outro 

Idade: _______ 

Estado civil: (  ) Casado (a)   (  ) Solteiro (a)  (  ) União Estável   (  ) Divorciado (a) 

Profissão: ______________________ 

Qual seu tempo de atuação em sua profissão? __________ 

Qual a carga horária mensal de trabalho que você realiza? _____ 

 

Responda as afirmações abaixo, indicando um grau de concordância de 1 (um) à 7 (sete), a 

frequência que descreve melhor sua experiência sendo: 

(1) Discordo totalmente  

(2) Discordo muito 

(3) Discordo  

(4) Não concordo nem discordo 

(5) Concordo  

(6) Concordo muito 

(7) Concordo totalmente  

 

1. Realizo minhas atividades com pressão de prazos. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

mailto:carlisecosta@outlook.com
https://www.linkedin.com/in/carlise-costa-083443217
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(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

2. Meu trabalho exige muito de mim. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

3. Meu trabalho possui um controle tão alto que me deixa irritado. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

4. A forma como é feita a distribuição das tarefas me deixado nervoso. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

5. A frequente falta de informações sobre minhas tarefas me deixando incomodado. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 
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(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente  

 

6. Sinto-me desconfortável quando não tenho capacidade técnica para realizar as minhas 

tarefas. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

7. Sinto-me incomodado quando não tenho habilidades para desempenhar minhas 

atividades. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

8. A falta de tempo para execução das tarefas tem me deixado irritado. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 
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9. A sobrecarga de trabalho tem me causado impaciência. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

10.  Meu humor muda muito ao decorrer da realização das minhas atividades. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

11. Tenho dificuldades para dormir ou crises de insônia ao decorrer de uma semana. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

  

12.  Fico de mau humor por trabalhar várias horas seguidas. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 
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(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

13.  Meu trabalho exige um alto nível de aperfeiçoamento. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Nem concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

14.  Posso contar com o apoio dos meus colegas de equipe sempre que preciso. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

15.  O meu trabalho apresenta exigências contraditórias ou discordantes. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

16. Sinto-me irritado com a falta de valorização do meu superior. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 
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(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

17.  Fico nervoso quando meu superior me dá ordens contraditórias. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

18.  A falta de comunicação entre minha equipe de trabalho tem me deixado irritado. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

19.  A competitividade no meu ambiente de trabalho está me deixando de mau humor. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

20.  A falta de autonomia em meu trabalho tem me deixado angustiado. 
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(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

21. Fico incomodado quando meu superior não me designa responsabilidades importantes. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

22. A discriminação ou o favoritismo em meu ambiente de trabalho me deixam incomodado. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

23. Tenho dificuldade de me acalmar depois da agitação do dia a dia. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 
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24. Tenho dificuldade de ter iniciativas. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

25.  Sinto-me desanimado e confuso quando as coisas não dão certas. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito] 

(  ) Concordo totalmente 

 

26. Costumo ser intolerante quando as coisas não acontecem da forma como planejo. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

27. Sinto-me muito sensível ao que os outros pensam. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 
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(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

28. Tenho dificuldade em relaxar. 

(  ) Discordo totalmente 

(  ) Discordo muito 

(  ) Discordo 

(  ) Não concordo nem discordo 

(  ) Concordo 

(  ) Concordo muito 

(  ) Concordo totalmente 

 

29. Atualmente você toma algum tipo de medicamento? Abaixo seguem algumas opções das 

quais você pode assinalar quantas forem sua situação, ou indicar “Outra” caso não seja 

nenhuma das alternativas. 

 (  )  Pressão arterial alterada 

 (  ) Gastrite 

 (  ) Úlceras digestivas 

 (  ) Artrites reumáticas ou reumatoides  

 (  ) Afecções dermatológicas inflamatórias 

 (  ) Doenças renais  

 (  ) Alterações metabólicas 

 (  ) Alergias 

 (  ) Infecções  

 (  ) Dores de cabeça  

 (  ) Medicamento para relaxar 

 (  ) Outra: _____________________ 

 

30. Você possui algum tipo de doença como: 

(  ) Hipertensão  

 (  ) Diabetes  

 (  ) Cardiopatias  

 (  ) Doenças respiratórias  
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 (  ) Excesso de peso  

 (  ) Altos níveis de colesterol 

 (  ) Depressão 

 (  ) Ansiedade 

 (  ) Transtorno 

 (  ) Outra: ___________________ 

 

31. Você já realizou teste para a Covid 19? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

  

32. O resultado foi positivo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

33. Você acredita que a pandemia COVID-19 contribuiu para alterar sua rotina de trabalho? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

34. Se você respondeu sim na questão anterior, quais? 

(  ) Sobrecarga de trabalho 

(  ) Menos horas de sono 

(  ) Instabilidade financeira 

(  ) Instabilidade emocional 

(  ) Estresse no trabalho 

(  ) Outra: _________________ 

 

35. Quais motivos você identifica como não satisfatórios em seu ambiente de trabalho diante 

da situação da pandemia COVID-19: 

(  ) Falta de recursos 

(  ) Alto índice de mortes 

(  ) Desconhecimento da doença 

(  ) Excesso de trabalho 
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(  ) Poucos profissionais capacitados para trabalhar  

(  ) Riscos da doença 

(  ) outros: Quais:____________________________________ 


