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RESUMO 

 
O contexto de atuação dos gestores da área da Saúde configura-se como fonte de 
tensão para estes indivíduos, podendo ocasionar manifestações de estresse, em 
decorrência do trabalho, e comprometer a saúde física, mental e emocional. Nesse 
sentido, torna-se importante realizar estudos em ambientes cuja finalidade de 
prestação de serviços se relacione à saúde da população. Este estudo teve por 
objetivo descrever e analisar as manifestações associadas ao estresse no trabalho, 
na percepção dos gestores de um hospital filantrópico que atende ao SUS e à rede 
privada na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Em termos metodológicos, 
realizou-se uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Como método de 
pesquisa, utilizou-se o estudo de caso. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 8 gestores dos níveis estratégico e intermediário do hospital. 
As categorias de análise definidas tiveram como referência o Modelo teórico de 
explicação do estresse ocupacional em gerentes (MTEG), desenvolvido e validado 
por Zille (2005), adaptado para este estudo: fontes de tensão no trabalho, sintomas 
de estresse, impactos no trabalho e estratégias de enfrentamento ao estresse. Os 
dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo. Os resultados 
revelaram que o contexto de trabalho dos gestores possui importantes fontes de 
tensão, capazes de provocar estresse ocupacional nos gestores. As principais fontes 
de tensão identificadas no ambiente de trabalho foram: situação financeira da 
instituição, aspectos relacionados às mudanças organizacionais, pressão e 
cobrança, em seus diversos contextos, sobrecarga de trabalho e administração de 
situações imprevisíveis e/ou complexas. Identificou-se, também, que essas fontes de 
tensão promovem alterações físicas e psíquicas nos indivíduos, como: insônia, 
fadiga, dores no estômago, ansiedade, nervosismo e irritabilidade. Também foram 
observadas algumas manifestações orgânicas que podem estar relacionadas ao 
quadro de estresse ocupacional, como: gastrite, psoríase, pressão alta e síndrome 
do pânico. Os indicadores de impacto no trabalho mais frequentes foram: desgaste 
nos relacionamentos interpessoais no trabalho e/ou fora dele, dificuldades 
relacionadas a concentração e/ou a memória e interface casa/trabalho. As 
estratégias de enfrentamento (coping) ao estresse utilizadas com frequência pelos 
gestores foram: equilíbrio entre trabalho e vida privada, busca do autocontrole, 
centralidade do trabalho e prática de atividades físicas. 

Palavras-chave: Estresse ocupacional. Gestores da área da Saúde. Hospital 
filantrópico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The context of action of health managers is a source of tension for these individuals, 
which can cause manifestations of stress arising from work and compromise 
physical, mental and emotional health. In this sense, it becomes important to develop 
studies in environments whose purpose of providing services relates to the health of 
the population. The purpose of this research was to describe and analyze the 
manifestations related to stress at work, according to the perception of the managers 
of a philanthropic hospital that works to the SUS system and also the private network 
in the central-west region of Minas Gerais state. The methodology was a descriptive 
research using a qualitative analysis about a case study developed. In total, 8 
strategic and mid-level managers of that hospital has been interviewed using a semi-
structured interview. The defined categories of analysis had as reference the 
theoretical model of occupational stress in managers (MTEG) proposed by Zille 
(2005), adapted for this study, which were: sources of stress at work, stress 
symptoms, impacts at work and stress coping strategies. The data collected has 
been analyzed using the content analysis technique. Such results revealed that the 
work context and environment of those managers has important sources of tension 
that can induce the occupational stress in the managers. The main causes of tension 
identified in the work environment were: financial situation, organizational changes, 
pressure and demands in its various aspects, work overload and administration of 
unexpected and/or complex situations. It was also noticed that these sources of 
tension promote physical and psychic changes in individuals, such as: insomnia, 
fatigue, stomach pains, anxiety, nervousness and irritability. There were also some 
organic manifestations that may be related to occupational stress, such as: gastritis, 
psoriasis, high blood pressure and panic disorder. The most frequent indicators of 
impacts on the work observed were: attrition in interpersonal relationships at work 
and/or outside, difficulties related to concentration and/or memory and home/work 
interface. The strategies coping with stress frequently used by managers were: work-
life balance, self-control, centrality of work and physical activities. 

Keywords: Occupational stress. Health managers. Philanthropic hospital. 
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1 INTRODUÇÃO  

Ao longo da história, o trabalho tem se constituído em uma condição fundamental 

para a realização do homem, por possibilitar-lhe a satisfação de suas necessidades, 

sejam elas materiais ou intelectuais. Por meio do trabalho, o homem se socializa, 

descobre suas capacidades e qualidades e transforma tanto a matéria, ou objeto, 

quanto o próprio sujeito em sua subjetividade. Ao viabilizar a relação do indivíduo 

com o meio e promover a socialização humana, o trabalho imprime as facetas de 

uma sociedade que se apresenta, ao mesmo tempo, excludente, individual e 

exploradora, mas que, de outro lado, propicia o desenvolvimento de novos valores 

voltados para a liberdade, a participação e a cidadania (SARRETA, 2012).  

 

Metzker, Moraes e Zille (2012) consideram o trabalho como uma das principais 

formas de organização da sociedade, autorrealização humana, manutenção das 

relações interpessoais e satisfação das necessidades de sobrevivência. Contudo, o 

sentido do trabalho extrapola essas dimensões principalmente por oportunizar ao 

indivíduo a realização de registros corporais e a mobilização de sua personalidade 

na construção de subjetividade, dando sentido a sua existência (ZANELLI; SILVA; 

SOARES, 2010).  

 

De acordo com Modesto Filho, Vieira e Garcia (2013), a subjetividade do indivíduo, 

entendida como algo que vai além de sua consciência, perpassando por seus afetos 

e vínculos afetivos, é construída levando-se em consideração o contexto social e a 

atuação do sujeito no meio em que está inserido. Com efeito, o trabalho exerce 

papel importante em relação aos vínculos grupais que são estabelecidos, aos 

processos de produção e à ideologia a que o indivíduo se submete. 

 

Tolfo e Piccinini (2007, p. 40) explicam que “o trabalho é rico de sentido individual e 

social”. Na visão dos autores, o nível de importância que o trabalho assume na vida 

de uma pessoa é compreendido como centralidade do trabalho. 

 

Nessa mesma direção, Ulhôa et al. (2010) consideram que o trabalho pode ser um 

fator preponderante para, simultaneamente, promover o avanço da cultura humana, 
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gerando bens e riquezas, e constituir-se em um agravante para a saúde dos 

indivíduos. Quando oferece riscos inerentes à saúde do trabalhador, pode constituir-

se em fonte de sofrimento, insatisfação e adoecimento. 

 

As exigências cada vez mais rigorosas por parte das organizações acabam por 

deteriorar a qualidade de vida dos indivíduos. Nesse contexto, o estresse configura-

se como uma variável importante, visto que um número elevado de indivíduos é 

atingido por essas mudanças (ULHÔA et al., 2010). 

 

As transformações contemporâneas que vêm ocorrendo no mundo do trabalho 

exigem profissionais altamente qualificados e competitivos, capazes de atingir a 

excelência na produção. Nessa configuração, o trabalho torna-se cada vez mais 

complexo, intelectualizado, polivalente e autônomo, haja vista os avanços 

tecnológicos e as constantes necessidades de lidar com o novo e com o incerto no 

cotidiano. Além disso, as transformações societárias nos âmbitos social, político, 

econômico e cultural que atingem o mundo do trabalho requerem a adequação das 

estratégias profissionais às demandas emergentes (SARRETA, 2012).  

 

Para Zille (2005), os trabalhadores são vítimas da tensão excessiva decorrente das 

pressões vivenciadas em um ambiente marcado pelas constantes inovações 

tecnológicas e pela insegurança crescente, o que pode levá-los ao desenvolvimento 

do estresse ocupacional.  

 

No Brasil, os gastos estimados com as consequências do estresse chegam a 3,5% 

do PIB nacional/ano. Estudo realizado pela International Stress Management 

Association (ISMA) ─ Brasil apontou que 70% dos brasileiros economicamente 

ativos sofrem tensão excessiva no dia a dia do trabalho. Assim, a grande maioria 

dos trabalhadores brasileiros encontra-se em situação favorável ao desenvolvimento 

de quadros de estresse ou já os possui. O estresse proveniente do ambiente de 

trabalho causa efeitos fisiológicos adversos e insatisfação para os indivíduos, 

gerando ônus significativo para as empresas, devido a absenteísmo, problemas de 

produtividade, rotatividade, entre outros (ROSSI, 2009).  
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No âmbito das organizações públicas de saúde, evidencia-se uma realidade 

caracterizada por condições de trabalho precárias, situações de atendimento 

deficitário e escassez de recursos. Uma importante razão para isso é a falta de 

investimento governamental tanto na infraestrutura das instalações físicas quanto na 

quantidade e qualidade de recursos humanos (SARRETA, 2012).   

 

Essa realidade ficou evidenciada em pesquisas realizadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2007), as quais constataram que os trabalhadores da área 

da Saúde são afetados por fatores relacionados a condições de trabalho precárias, 

insuficiência de recursos humanos, falta de investimento público, burocracia, 

interferência política, entre outros. Oliveira, Araújo e Maia (2010) acrescentam as 

exigências institucionais por produtividade, disponibilidade, eficiência e agilidade.  

 

O adoecimento sistemático desses profissionais trata-se de um fenômeno não 

apenas nacional, mas também mundial. Tendo em vista essa situação, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) elegeu o decênio 2006-2016 como a 

“Década de valorização do trabalho e dos trabalhadores da área da Saúde” 

(BROTTO; DALBELLO-ARAÚJO, 2012). 

 

Verifica-se, portanto, que a profissão exercida no âmbito da saúde é contornada por 

diversos fatores que influenciam a capacidade laboral dos trabalhadores. Assim, o 

trabalho pode constituir-se em uma fonte de estresse para esses indivíduos, 

comprometendo sua saúde física e emocional (OLIVEIRA; ARAÚJO; MAIA, 2010). 

Nesse sentido, torna-se oportuno discutir e investigar o adoecimento desses 

profissionais. 

 

1.1 Problematização 

Estudos sobre estresse ocupacional apontam que as percepções dos indivíduos são 

mediadoras do impacto do ambiente de trabalho. Prepondera a ideia de que, para 

considerar um fator relacionado ao trabalho como um agente estressor, antes, ele 

precisa ser percebido pelo trabalhador como tal. Nessa ótica, o estresse ocupacional 

pode ser definido como o processo em que o indivíduo percebe as demandas 

relacionadas ao trabalho como estressores e que estes, ao excederem sua 
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capacidade de enfrentamento, provocam reações negativas no indivíduo 

(PASCHOAL; TAMAYO, 2004).  

Considera-se que o estresse no trabalho pode ser provocado pela exposição 

constante aos fatores de tensão no ambiente organizacional. Cargas excessivas de 

pressão, situações ameaçadoras, baixa autoestima, relações interpessoais e 

condições de trabalho, entre outras, constituem fontes de tensão no ambiente 

laboral. Deve-se considerar, ainda, o caráter destrutivo do estresse, que acarreta 

outros tipos de problemas, como aumento do consumo de álcool e drogas, 

insatisfação, diminuição da produtividade e do nível de comprometimento dos 

trabalhadores, aumentando o índice de afastamento do trabalho (TAMAYO, 2008). 

Embora esteja presente em várias ocupações, o estresse ocupacional pode ser mais 

facilmente identificado naquelas em que as demandas e pressões são 

características destes postos de trabalho, como é o caso dos gestores das 

organizações (COSTA; HONÓRIO, 2009). O profissional de nível gerencial, inserido 

na nova realidade de mudanças constantes, pertence a uma cultura empresarial na 

qual se trabalha mais horas e mais arduamente, visando ao sucesso pessoal e à 

obtenção de recompensas materiais. Assim, a rotina do gerente da atualidade é 

mais desgastante e propicia tensões importantes decorrentes do ambiente de 

trabalho (ZILLE; BRAGA; ZILLE, 2011). 

 

O interesse deste estudo sobre o estresse ocupacional centra-se na categoria de 

gestores da área da Saúde. Estes profissionais têm sido alvo dos impactos das 

transformações tecnológicas e organizacionais, da precarização, da competitividade 

e da individualidade presentes no ambiente de trabalho (SARRETA, 2012). O estudo 

do estresse em trabalhadores da área da Saúde permite uma melhor compressão de 

suas causas, contribuindo para elucidar questões do cotidiano relacionado à saúde 

mental dessa categoria de profissionais (ZANATTA; LUCCA, 2015). 

 

Na visão de Dussault (1992), a área da Saúde envolve variáveis biofísicas e 

psicossociais, além da dimensão ética ligada ao sigilo e do direito do usuário, entre 

outras. Em relação à função do gestor que atua nesta área, Silva e Roquete (2013) 
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destacam a capacidade de lidar com adversidades, conflitos e instabilidades no 

cotidiano de trabalho. Martins e Waclawovsky (2015) acrescentam que o trabalho do 

gestor na área da Saúde requer competência para administrar problemas, por vezes, 

bastante complexos relacionados a planejamento, alocação de recursos escassos e 

padronização de procedimentos, entre outros.  

 

Há que se considerar, ainda, alguns aspectos específicos do ambiente de trabalho 

destes gestores, que, no caso deste estudo, trata-se de um hospital filantrópico. 

Segundo Bernardes et al. (2010), hospitais com características filantrópicas sofrem 

com a falta de recursos, o que pode gerar situações de total insolvência financeira. 

O atendimento obrigatório a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), imposto 

pela Lei 12.101/09, obriga a destinação de 60% da capacidade de seus 

atendimentos ao convênio firmado com este sistema. Tal condição pode acarretar 

prejuízos financeiros à organização, devido aos baixos valores de ressarcimento 

pagos pelos serviços prestados. 

 

Acerca da gestão dessas organizações, há uma perceptível distorção na 

interpretação de rotinas organizacionais, ocasionada por diferentes visões da cúpula 

administrativa – presidente, médicos e administrador. Nessas instituições, o 

administrador, ou gestor hospitalar, se posta entre duas estruturas que estão acima 

de sua capacidade de gestão, não subordinadas a ele: a diretoria, eleita; e o corpo 

clínico, formado pelos médicos. As decisões, muitas vezes, são influenciadas por 

questões impostas pela área médica ou pela política interna (diretoria, presidência, 

patronos, instituidores ou provedoria), podendo dificultar as ações do administrador 

hospitalar (BERNARDES et al., 2010).  

 

Em organizações públicas de saúde, as discussões que dizem respeito a qualidade 

dos serviços prestados, acesso e escuta qualificada e solução de problemas, entre 

outros aspectos, estão cada vez mais proeminentes. Nesse sentido, a gerência 

assume papel determinante no processo de organização dos serviços de saúde e de 

efetivação das políticas públicas, sendo considerada um instrumento estratégico 

para a consolidação dos princípios do SUS. No entanto, para a realização de suas 

atribuições, os gestores de unidades púbicas de saúde encontram dificuldades de 
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diversas naturezas ligadas a estrutura, excesso de burocracia e sobrecarga de 

atividades, causando o estresse entre os trabalhadores, com reflexos na 

comunidade assistida (FERNANDES; MACHADO; ANSCHAU, 2009). 

 

Pesquisa realizada por Gonçalves (2015) com 52 gestores administrativos de um 

hospital público universitário identificou que a maioria possui quadros de estresse 

instalados. Os sintomas identificados foram: dor nos músculos do pescoço e 

ombros, fadiga, nervosismo acentuado, ansiedade e dor de cabeça por tensão. Além 

disso, foram identificadas fontes de tensão decorrentes do trabalho dos gestores, 

como: realização de várias atividades ao mesmo tempo com alto grau de cobrança e 

realização do máximo de trabalho com o mínimo de recursos. Manifestações 

orgânicas, como hipertensão arterial, gastrite, depressão, entre outras, também 

foram apontadas neste estudo. 

Evidenciou-se, portanto, que o contexto de atuação dos gestores da área da Saúde 

configura uma fonte de estresse para estes indivíduos. A partir da compreensão do 

estresse como um fator comprometedor da saúde do trabalhador e de seu 

desempenho, torna-se importante promover estudos orientados, principalmente, em 

ambientes cuja finalidade seja a prestação de serviços ligados a saúde da 

população (ZANELLI, 2010; LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2011).  

 

Os estudos que abordam as questões relacionadas ao estresse ocupacional no 

âmbito da saúde, em sua maioria, referem-se às categorias de profissionais que 

atuam em áreas assistenciais. Portanto, o foco deste estudo recai-se nos gestores. 

 

Diante do contexto apresentado até aqui, este estudo busca responder à seguinte 

questão de pesquisa: Como podem ser explicadas as manifestações de estresse no 

trabalho envolvendo gestores que atuam na área da saúde? 

 

1.2 Objetivos 

Apresentam-se, a seguir, os objetivos, geral e específicos, do estudo. 
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1.2.1 Objetivo geral 

Descrever e analisar as manifestações associadas ao estresse no trabalho, na 

percepção dos gestores de um hospital filantrópico que atende ao SUS e à rede 

privada localizado na região Centro-Oeste de Minas Gerais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Descrever e analisar as fontes de tensão vivenciadas pelos gestores no 

desenvolvimento de seu trabalho; 

b) Identificar os principais sintomas físicos e psíquicos manifestados pelos gestores 

decorrentes da ambiência do trabalho; 

c) Identificar os possíveis impactos no trabalho dos gestores decorrentes das 

manifestações de estresse; 

d) Identificar as estratégias de enfrentamento ao estresse (coping) utilizadas pelos 

gestores.    

 

1.3 Justificativa 

A relevância desta pesquisa está inserida nos planos acadêmico, institucional e 

social, uma vez que o estresse ocasionado pelo trabalho vivenciado pelos gestores 

pode afetar sua saúde e prejudicar o ambiente de trabalho, de modo a atingir as 

demais categorias de trabalhadores da organização, além de impactar as relações 

familiares e sociais.  

No âmbito acadêmico, este estudo mostrou-se relevante por possibilitar a discussão 

das manifestações de estresse ocupacional em uma perspectiva menos discutida, a 

abordagem qualitativa, em contextos relacionados aos gestores com atuação na 

área da Saúde. Por meio da abordagem do estudo, foi possível aprofundar o tema, 

principalmente, buscando entender o estresse ocupacional na perspectiva dos 

próprios gestores. Dessa forma, acredita-se que este estudo poderá contribuir para 

despertar o interesse de pesquisadores no desenvolvimento de pesquisas futuras. 
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No âmbito institucional, considera-se que, a partir de uma compreensão maior sobre 

a importância da saúde do trabalhador, dos fatores de adoecimento no ambiente de 

trabalho e de suas consequências, as organizações da área da Saúde podem atuar 

de maneira preventiva na diminuição dos reflexos que vêm ocorrendo em relação 

aos aspectos psíquicos e orgânicos relativos aos gestores e buscar a redefinição 

e/ou a implementação de políticas voltadas para um ambiente mais saudável, 

sobretudo, em relação à atuação destes trabalhadores. De acordo com Rossi 

(2009), é importante entender o estágio que o excesso de tensão no trabalho pode 

atingir e, assim, buscar desenvolver estratégias que contemplem novas formas de 

realização. 

No contexto social, acredita-se que, a partir da compreensão das situações de 

trabalho vivenciadas pelos gestores da área da Saúde e do desenvolvimento de um 

ambiente institucional mais equilibrado, do ponto de vista das relações humanas do 

trabalho, tem-se o aumento da satisfação do corpo funcional, sobretudo dos 

gestores, refletindo positivamente no desempenho da instituição e no atendimento 

da sociedade usuária do sistema. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, incluindo esta Introdução. No 

segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, no qual se abordam os 

conceitos de estresse, suas abordagens e tipologias e os aspectos relacionados ao 

estresse ocupacional e à função gerencial. No terceiro capítulo, descreve-se o 

percurso metodológico do estudo. No quarto capítulo, descreve-se a ambiência da 

pesquisa. No quinto, procede-se à descrição e análise dos resultados. No sexto 

capítulo, formulam-se as considerações finais. E, por fim, têm-se as referências, os 

anexos e os apêndices.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, abordam-se os conteúdos que embasam a temática em estudo. 

Inicialmente, formulam-se os conceitos de estresse, suas diferentes abordagens e 

tipologias; em seguida, focaliza-se o estresse ocupacional; e, finalmente, tecem-se 

algumas considerações sobre a função gerencial. 

2.1 Estresse: conceitos e visão geral 
 

A origem da palavra stress está no latim stringere, que significa “espremer”. Passou 

a ser utilizada nos séculos XVIII e XIX no inglês para designar “pressão, desconforto 

e adversidade” (COOPER; SLOAN; WILLIAMS, 1988).   

 

Para definir cientificamente o termo, Selye (1959) partiu daquilo que não significa 

estresse. Segundo o autor, não se trata de uma tensão nervosa e tampouco de 

resultados de certas lesões, reação de alarme ou desequilíbrio da homeostase. Ele 

enfatiza que quando submetido a estímulos de qualquer natureza que ameaçam seu 

equilíbrio, o organismo reage com respostas específicas, constituindo uma 

síndrome, que denominou stress. Na perspectiva biológica, Selye define estresse 

como “o estado manifestado por uma síndrome específica, que consiste em todas as 

mudanças não específicas induzidas em um sistema biológico” (SELYE, 1959, p. 

64).  

 

Ao longo dos anos, sob óticas diferenciadas, porém complementares à abordagem 

biológica proposta por Selye, outros autores desenvolveram novas definições sobre 

o tema.  

 

Na visão de Couto (1987, p. 16), o estresse pode ser definido como 

 

[...] um estado em que ocorre um desgaste anormal da máquina humana 
e/ou uma diminuição da capacidade de trabalho, ocasionados basicamente 
por uma incapacidade prolongada do indivíduo tolerar, superar ou se 
adaptar às exigências da natureza psíquica existentes no seu ambiente de 
vida. [...] Em outras palavras, stress é o ritmo de desgaste ocasionado pela 
inadaptação prolongada às exigências psíquicas da vida. 
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Nessa definição, consideram-se dois fatores: o tempo e a intensidade. O autor 

acrescenta que “o estresse tem origem na relação desproporcional entre as 

exigências psíquicas do ambiente em que a pessoa vive e a estrutura psíquica do 

indivíduo” (COUTO, 1987, p. 16). Enfatiza, ainda, que o estresse não se refere a 

uma reação na qual o organismo busca a adaptação, mas trata-se de um estado 

decorrente da falta de adaptação ou da inexistência do equilíbrio psíquico. 

 

Na visão de Lazarus e Folkman (1984), o estresse pode ser definido como uma 

relação entre o indivíduo e o meio, percebida pelo indivíduo como prejudicial ao seu 

bem-estar. Para esses autores, o estresse ocorre pela desproporção entre os 

recursos disponibilizados pelo indivíduo e a demanda por ele percebida, envolvendo, 

portanto, cognição e enfrentamento ao estímulo estressor. 

 
Limongi-França e Rodrigues (2011, p. 36) esclarecem que o estresse pode ser 

entendido como 

 
[...] uma relação particular entre uma pessoa, seu ambiente e as circunstâncias as 
quais está submetida, que é avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo que 
exige dela mais que suas próprias habilidades ou recursos e que põe em perigo 
seu bem-estar ou sobrevivência. 

 

O estresse está relacionado, portanto, à maneira como a pessoa avalia e enfrenta 

um estímulo estressor, considerando suas características individuais e o contexto no 

qual ela está inserida (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2011). 

 

De acordo com Kilimnik et al. (2012), o estresse denota tanto os estímulos que 

geram uma quebra na homeostase do organismo como a reposta comportamental 

gerada por esse desequilíbrio. Os autores salientam que o tema é bastante 

controverso ao delimitar sua significação, haja vista que é utilizado ora para 

denominar uma condição, causa ou estímulo desencadeante de uma reação, ora 

para descrever seus efeitos no organismo. 

 

O estresse pode ser desencadeado por fatores internos ou externos. São fatores 

internos aqueles relacionados à personalidade do indivíduo e à maneira como ele 

reage à vida. Dessa forma, nem sempre o acontecimento em si é estressante, mas 

sim a maneira como a pessoa o interpreta. As fontes externas podem estar 
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relacionadas às dificuldades enfrentadas no cotidiano, como aquelas ligadas a 

trabalho, família, vida social, morte, doenças de pessoas próximas, perda de um 

cargo na empresa e dificuldades econômicas, entre outras (LIPP; TANGANELLI, 

2002).  

 

Para essas autoras, quando os indivíduos são submetidos a estímulos estressores, 

internos ou externos, o estresse ocasionado por essas situações pode produzir 

efeitos negativos no organismo, como fadiga e tensão muscular. No entanto, nem 

sempre o aparecimento de sintomas está relacionado a experiências negativas, 

podendo ocorrer, também, em situações diversas da vida do indivíduo, como 

mudança de emprego, realização de muitas tarefas em um pequeno período de 

tempo, pressão constante no trabalho, entre outras. A ocorrência de sintomas é 

determinada pela capacidade do organismo de suportar as exigências do meio, que 

é influenciada pelas estratégias de enfrentamento, ou coping, disponibilizadas pelo 

indivíduo.  

 

Segundo Lazarus e Folkman (1984), as estratégias de coping podem ser entendidas 

como as formas práticas de lidar com situações estressantes, com foco na solução 

de problemas. Isso implica o desenvolvimento de ações voltadas para minimizar ou 

eliminar as situações de ameaça. Tais estratégias podem também estar orientadas 

para a emoção e têm como função principal promover a regulação da resposta 

emocional ao agente estressor. Seidl, Tróccoli e Zannon (2001) consideram que as 

estratégias com foco na emoção podem, por vezes, ser traduzidas em atitudes de 

afastamento, como a negação ou a esquiva, em relação ao agente estressor. 

 

Pesquisas revelam algumas complicações decorrentes de quadros acentuados de 

estresse, como arteriosclerose, distúrbios do ritmo cardíaco, infarto, derrame 

cerebral, diabetes, câncer, úlceras, gastrites, doenças inflamatórias, colites, 

problemas dermatológicos (micoses, psoríase, queda de cabelo), obesidade e 

problemas sexuais (LIPP; TANGANELLI, 2002). 

 

Para uma melhor compreensão sobre o estresse, a seção seguinte apresenta as 

diferentes abordagens sobre o tema. 
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2.1.1 Diferentes abordagens sobre o estresse 

A literatura apresenta três abordagens teóricas, complementares e interligadas, para 

a compreensão e análise do estresse: a abordagem bioquímica, proposta por Selye 

(1959), que considera o estresse em seu aspecto fisiológico; a psicológica; e a 

sociológica (VELOSO, 2000). 

 

Selye (1959) foi o primeiro pesquisador a analisar as reações do corpo sob o ponto 

de vista bioquímico. Para o autor, o estresse é um estado que se manifesta por meio 

da Síndrome Geral de Adaptação (SGA), descrita por ele como uma reação 

fisiológica do organismo quando exposto a qualquer estímulo ou agente agressor. A 

SGA apresenta-se em três estágios: reação de alarme – constitui o estágio inicial de 

mobilização do corpo para a luta ou fuga, caracterizado pelas manifestações 

agudas; resistência ─ ocorre quando a situação não é prontamente solucionada e o 

indivíduo continua predisposto a enfrentá-la, podendo ocorrer alguns sintomas, 

como, irritabilidade, insônia, distúrbios da libido e úlceras pépticas; e exaustão ─ 

quando o indivíduo não consegue encerrar essa batalha, seu nível de resistência vai 

diminuindo aos poucos, verificando-se grande dispêndio de energia e, 

consequentemente, declínio nos níveis de prontidão anteriores, podendo levar o 

indivíduo ao desenvolvimento de algumas doenças e, até mesmo, à morte. 

  

Apesar de ser considerado um avanço nos estudos sobre o tema, o trabalho de 

Selye recebeu críticas por considerar exclusivamente a visão biológica do estresse, 

O modelo proposto ignorava aspectos do impacto psicológico no indivíduo quanto às 

estratégias de enfrentamento ao estresse (COOPER; COOPER; EAKER, 1988).  

 

A abordagem psicológica dos estudos sobre estresse obteve significativas 

contribuições de Cooper, Cooper e Eaker (1988) no início do século XX, com base 

no desenvolvimento da psicossomatização e nas indagações sobre as emoções do 

indivíduo e seu estado de saúde. Tal abordagem centra-se na compreensão do 

comportamento do indivíduo e na maneira como ele percebe e interpreta 

determinada situação. As vertentes decorrentes desses estudos são as seguintes: 
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psicossomática, interacionista, behaviorista, psicopatologia do trabalho e psicologia 

social (VELOSO, 2000).  

 

a) Psicossomática ─ considera que fortes situações emocionais são 

desencadeadoras do estresse nos indivíduos, podendo gerar doenças de ordem 

biológica ou psicológica (KAPLAN; SADOCK, 1993, apud VELOSO, 2000).1 

 

Limongi-França e Rodrigues (2011) enfatizam a profusão de estudos médicos e 

psicológicos que comprovam a dificuldade que o ser humano tem para lidar com 

estímulos estressores ambientais, socioeconômicos e culturais da sociedade 

industrial e urbana. À luz desta perspectiva, podem emergir várias doenças, 

principalmente aquelas que mais acometem o homem contemporâneo, no que se 

refere à forma de viver do indivíduo, sua qualidade de vida e maneira como interage 

com o mundo, como as doenças cardíacas, mentais, epiteliais, gastrointestinais, 

entre outras. 

 

b) Interacionista ─ busca compreender o estresse como uma relação entre o 

indivíduo e o ambiente, influenciada pelos mecanismos psíquicos. Há uma inter-

relação entre as vertentes interacionista e psicossomática, sendo que a primeira 

estabelece uma relação entre corpo e mente, enquanto a segunda relaciona mente e 

ambiente. A base desta vertente está fundamentada na psicologia experimental, que 

aprofunda a abordagem psicológica nos estudos sobre o estresse (VELOSO, 2000). 

 

Lazarus (1974), citado por Veloso (2000)2, é um dos precursores dos estudos sobre 

o estresse, considerado um marco importante para o desenvolvimento da 

abordagem psicológica. Ele aponta que a reação individual da pessoa depende de 

como ela percebe o significado de uma ameaça ou desafio proveniente do ambiente.  
                                            

1 KAPLAN, H. I.; SADOCK, B. J. Compêndio de psiquiatria: ciências comportamentais/psiquiatria 
clínicas. 6ª ed. Dayse Batista (trad). Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1993. 
 
2 LAZARUS, R. S. Personalidade e adaptação. 3ª ed. Álvaro Cabral (trad). Rio de Janeiro: Zahar, 
1974. 
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Assim, determinada ameaça pode se constituir em um fator estressante para um 

indivíduo, mas não para outro. Dessa forma, é possível explicar a vulnerabilidade ao 

estresse do ponto de vista psíquico do indivíduo.  

 

c) Behaviorista ─ Veloso (2000) destaca os estudos dos cardiologistas americanos 

Friedman e Rosenman sobre a relação entre determinados tipos de comportamento 

e problemas cardíacos. Os autores desenvolveram as terminologias “comportamento 

tipo A” e “comportamento tipo B”, que se contrastam, as quais foram incorporadas à 

literatura da medicina e da psicologia.  

 

Com base nos estudos de Friedman e Rosenman, Couto (1987) relaciona algumas 

características dos indivíduos que apresentam o “estilo de vida A”, evidenciando, 

principalmente os executivos e os gerentes: impetuosidade verbal, movimentação 

constante, impaciência, tendência a dominar a conversa, fazer ou pensar duas 

coisas ao mesmo tempo, assumir vários compromissos em pouco tempo e 

sentimento de culpa nos períodos de descanso. Geralmente, são pessoas 

impacientes, agressivas, altamente competitivas e que se preocupam com números 

e com aspectos materiais da vida.  

 

Os indivíduos que apresentam o “estilo de vida B” possuem senso de 

responsabilidade, maior equilíbrio pessoal, respeitam seus limites, administram 

melhor o tempo, vivem com menos pressa, são confiantes e seguros de si, aceitam 

os conflitos de forma positiva e encaram as mudanças como um processo natural 

(COUTO, 1987; ZILLE, 2005). De acordo com Zille (2005), de modo geral, os 

indivíduos se comportam dentro de um continuum entre os dois extremos de 

comportamento, podendo apresentar características tanto do comportamento tipo A 

quanto do comportamento tipo B.  

 

Os estudos de Friedman e Rosenman contribuíram sobremaneira para a formação 

da vertente behaviorista, uma das principais abordagens de pesquisa sobre o 

estresse, considerando que os aspectos comportamentais dos indivíduos estão 

associados ao estresse e às doenças relacionadas (ZILLE, 2005). 
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d) Psicopatologia do trabalho – recebeu as contribuições de integrantes da 

psiquiatria social francesa, Paul Sivadon e seu contemporâneo Louis Le Guillant, 

apesar de suas perspectivas teóricas serem fundamentalmente diferentes (LIMA, 

1998). Esta corrente possui seus enfoques centrados na preocupação com os 

aspectos relacionados à doença mental e apresenta novos conceitos relacionados 

ao estudo do estresse (VELOSO, 2000). 

 

Sivadon foi o primeiro a empregar o termo psicopatologia do trabalho. Ele trouxe 

uma grande contribuição para o campo da saúde mental ao apresentar a ergoterapia 

como uma nova forma de abordar a saúde mental. Além de concentrar seus estudos 

no reconhecimento do valor terapêutico do trabalho para o tratamento de doenças 

mentais, constatou o potencial patogênico de certas formas de organizar o trabalho 

(LIMA, 1998).   

 

Le Guillant desenvolveu abordagens sobre os impactos do trabalho no psiquismo 

humano, apoiando-se em disciplinas que buscavam explicar os determinantes 

sociais da doença mental, considerando, também, a dimensão psicológica do 

indivíduo. Suas reflexões apontavam para o entendimento de que apenas após o 

resgate das condições de existência do indivíduo e de sua forma de trabalhar é que 

se pode compreender seu psiquismo e os distúrbios que ele apresenta (LIMA, 1998). 

 

De acordo com Zille (2005), esta corrente ganhou força no Brasil com os trabalhos 

de Dejours (1996, 1998) e Dejours, Abdoucheli e Jayet (1994). Segundo Lima 

(1998), a investigação de Christophe Dejours, que tem o sofrimento como objeto de 

estudo, está voltada para as consequências mentais do trabalho. Dejours (1998) 

considera que nem sempre é possível alcançar o equilíbrio entre as exigências 

impostas pela organização e as necessidades fisiológicas e psicológicas do 

trabalhador, o que pode ocasionar o sofrimento e, por consequência, desajustes em 

sua saúde mental. Para o autor, a grande importância não está na doença mental 

em si, mas nas estratégias de que o indivíduo dispõe para conseguir evitar a 

doença. A partir desse enfoque, o autor propõe a mudança do nome da disciplina 

para “Psicodinâmica do trabalho”. 
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A psicopatologia do trabalho não considera o estresse ocupacional como foco 

principal. Porém, essa corrente permeia os estudos sobre estresse como uma 

alternativa do adoecimento mental (ZILLE, 2005). Na visão de Dejours (1998), o 

estresse pode ser desencadeado a partir de determinadas situações no trabalho, 

consideradas pelo indivíduo como mentalmente opressoras. Assim, o autor enfatiza 

a importância da análise da subjetividade na compreensão do estresse. 

 

e) Psicologia social – segundo Veloso (2000), esta vertente estuda a forma como as 

pessoas influenciam umas às outras, não se preocupando em saber como o 

estresse se manifesta individualmente, mas como ele afeta as relações coletivas e 

como o grupo reage. Também importa entender como o estresse se manifesta 

coletivamente ou epidemicamente em virtude de vários fatores, por exemplo, 

contexto de trabalho, forma como as relações são estabelecidas, cultura das 

organizações, ambiente coletivo dos trabalhadores e rituais de transmissão. Zille 

(2005) comenta que, assim como a psicopatologia, a psicologia social considera 

aquilo que ocorre dentro dos grupos como um amplo campo de pesquisa para a 

compreensão da relação do indivíduo com o trabalho e com a organização. 

 

Dentre as vertentes apresentadas relacionadas à análise do estresse, os estudos da 

psicologia social são considerados incipientes no Brasil, sendo mais desenvolvidos 

em outros países da Europa, como a França (ZILLE, 2005). 

 

Com relação à abordagem sociológica do estresse, Veloso (2000) argumenta que o 

indivíduo é dependente da estrutura social em que vive, a partir da qual constrói um 

universo simbólico, criando uma cultura individual, que lhe servirá de base para 

interpretar os fatos a seu redor. Nos dias atuais, a presença do estresse social 

revela uma alteração sociocultural que influencia o mecanismo psíquico, provocando 

alteração no mecanismo biológico do indivíduo.  

 

Levi (2003, 2005) afirma que, para se compreender o estresse, é necessário 

entender não apenas o mecanismo psicológico do indivíduo e seu ambiente, mas 

também seu meio social, no que se refere aos valores e a suas transformações. Isso 

requer a compreensão dos movimentos de transformações sociais que ocorrem 
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continuamente, bem como das novas variáveis que se estabelecem, para, a partir 

daí, interpretar as fontes de pressão que emergem da criação dessa nova realidade. 

Para o autor, o surgimento de novas tecnologias, a mundialização e as novas formas 

de organização do trabalho têm contribuído para a intensificação do estresse. 

 

Nessa direção, Rio (1995) considera que a introdução de novos valores sociais, 

como, incentivo à competitividade, pressão do tempo, ética do lucro, necessidade de 

mudanças constantes e consumo compulsivo, pode constituir-se em importante 

fonte de pressão para a vida dos indivíduos. 

 

As abordagens conceituais apresentadas, com destaque para a biológica e a 

psicológica, constituem base teórica importante para este estudo, que visa 

compreender, sobretudo, o estresse relacionado ao ambiente de trabalho de 

gestores que atuam na área da Saúde.   

 

2.1.2 Tipologias do estresse 

O estresse pode manifestar-se no indivíduo de forma positiva ou negativa. Quando 

ocorre uma reposta produtiva do organismo, em que ele reage na forma de 

superação e prazer, trata-se do eustresse, ou estresse positivo, relacionado à 

garantia da sobrevivência, dos desafios da vida e do trabalho. De outro lado, o 

distresse é o estresse em seu aspecto negativo, em sua forma mais conhecida, 

considerado como o estresse da derrota, não saudável, nocivo ao indivíduo. Ambas 

as formas representam uma reação do corpo a estímulos externos. Embora 

possuam significados distintos, do ponto de vista fisiológico essas formas de 

reações são iguais (COUTO, 1987).  

 

Há, também, o estresse de sobrecarga e o estresse de monotonia. O primeiro ocorre 

quando a estrutura psíquica do indivíduo não consegue suportar as exigências do 

meio, acarretando diminuição de seu desempenho. Situações como sobrecarga 

psíquica no trabalho, problemas familiares e tensão podem desencadear o estresse 

de sobrecarga. Inversamente, quando o indivíduo é dotado de certa estrutura 

psíquica e esta é pouco estimulada, pode ocorrer o estresse de monotonia. Tal 
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situação pode ocorrer em determinadas circunstâncias, como a aposentadoria, ou 

quando se exige do indivíduo a realização de tarefas abaixo de sua capacidade 

psíquica ou, mesmo, o exercício de uma atividade dotada de monotonia (COUTO, 

1987).  

 

Outra tipologia relaciona-se à duração do estresse. Segundo Couto (1987), quando 

o estresse permanece por um breve período (dias, horas ou poucas semanas) e 

depois se dissipa, é caracterizado como estresse agudo. Já o estresse crônico é 

mais duradouro e, por não encontrar mecanismos de desativação eficientes, provoca 

consequências prejudiciais à saúde do indivíduo, colocando-o em permanente 

estado de tensão ou alerta.  

 

Para os propósitos deste estudo, será considerado o estresse disfuncional, ou 

distresse, conforme definido por Couto (1987), gerado pelo trabalho, produzido ao 

longo do tempo e que traz consequências negativas para a saúde e o bem-estar dos 

indivíduos.  

 

Quando os estressores estão relacionados ao ambiente de trabalho do indivíduo, 

constituem-se no que se denomina “estresse ocupacional”, o qual ocorre quando o 

ambiente de trabalho torna-se uma ameaça ao trabalhador e sua estrutura psíquica 

se mostra inadequada para enfrentar as mudanças que o envolve, não conseguindo 

internalizá-las de forma positiva (FRENCH, 1983).  

 

2.2 Estresse ocupacional  

As exigências das organizações por melhor desempenho e produtividade, somadas 

às constantes mudanças na natureza do trabalho, podem acarretar o estresse no 

ambiente ocupacional (TAMAYO, 2008). No contexto laboral, utilizam-se as 

terminologias estresse no trabalho ou estresse ocupacional para referir-se às 

situações que ocorrem quando 

 

[...] a pessoa percebe seu ambiente de trabalho como ameaçador a suas 
necessidades de realização pessoal e profissional e/ou a sua saúde física 
ou mental, prejudicando a interação desta com o trabalho e com o ambiente 
de trabalho, à medida que esse ambiente contém demandas excessivas a 
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ela, ou que não contém recursos adequados para enfrentar tais situações 
(LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2011, p. 36). 
  

Paschoal e Tamayo (2004) afirmam que o estresse ocupacional ocorre quando o 

indivíduo percebe as demandas laborais como estressoras. Quando essas 

demandas excedem as habilidades de enfrentamento do indivíduo, podem ocorrer 

reações negativas, capazes de, até mesmo, interferir na produtividade do 

trabalhador. 

 
Para Rosh (2008), as causas das pressões e do estresse ocupacional variam de 

acordo com as ocupações. Porém, a maioria dos estressores relacionados ao 

trabalho se encaixa nas seguintes categorias: forma como o trabalho e as tarefas 

estão organizados; estilo de gerenciamento; relacionamentos interpessoais; 

preocupações com o emprego ou carreira; preocupações ambientais; discriminação 

e violência; e abuso físico e mental. 

Um importante estudo sobre estresse no trabalho, desenvolvido por Cooper, Sloan e 

Williams (1988), aponta que os agentes estressores, ou fatores de pressão, estão 

presentes continuamente em qualquer ambiente de trabalho. Os autores classificam 

esses agentes em seis grandes grupos:  

 

a) Fatores intrínsecos ao trabalho ─ estão relacionados a: condições de trabalho 

empobrecidas, realização de trabalho em turnos, extensas jornadas, atividades de 

risco, viagens, adoção de novas tecnologias, excesso de trabalho ou trabalho 

monótono.  

 

b) Papel do indivíduo na organização ─ está ligado ao conflito de papéis e ao nível 

de responsabilidades dentro da organização.  

 

c) Relacionamento interpessoal ─ envolve: pressões exercidas pelos superiores 

hierárquicos, isolamento, rivalidades, pressão política, falta de suporte social com 

relação aos colegas, conflitos e falta de cooperação.  
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d) Carreira e realização ─ considera-se a satisfação pessoal obtida pela 

possibilidade de crescimento profissional e realização, ou seja, congruência de 

status e segurança no trabalho.  

 

e) Estrutura e clima organizacional ─ relaciona-se aos fatores que ameaçam a 

integridade do indivíduo, colocando em risco sua liberdade, autonomia, 

individualidade e identidade, por exemplo, falta de senso de pertencimento e 

comunicação.  

 

f) Interface casa/trabalho ─ refere-se à conciliação entre vida profissional e vida 

familiar. Ao deslocar tempo e energia para a carreira, outras esferas da vida fora do 

ambiente laboral podem ser prejudicadas, constituindo, assim, potenciais fontes de 

pressão para o indivíduo. 

 

Cooper, Sloan e Williams (1988) consideram, ainda, que os fatores individuais que 

envolvem características de personalidade, atitudes e indicadores demográficos 

podem ser elementos desencadeadores do estresse. 

 

Além dos agentes estressores e do contexto do trabalho, a vulnerabilidade individual 

é um importante fator que contribui para que alguns indivíduos desenvolvam 

sintomas de estresse em determinadas situações de tensão, enquanto outros, sob 

condições semelhantes, mantêm-se em equilíbrio (COUTO, 1987). 

 

Para Chanlat (2005), embora submetidos às mesmas situações de tensão no 

ambiente de trabalho, as pessoas são afetadas de maneiras diferentes. O autor 

explica que as reações são muito particulares e estão relacionadas às 

características pessoais de cada um. Importante ressaltar que tanto os fatores 

ambientais como os individuais requerem estratégias de enfrentamento do indivíduo 

para que o quadro de estresse seja descontinuado (LIMONGI-FRANÇA; 

RODRIGUES, 2011).  

 

Zanelli (2010) afirma que o ambiente de trabalho pode constituir-se em desgaste 

físico e mental para o indivíduo quando apresenta alguns pontos de desequilíbrio, 
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como, excesso de trabalho, falta de controle, remuneração insuficiente, ausência de 

equidade e valores conflitantes. Esse estado de desequilíbrio pode ser decorrente 

do conflito entre as necessidades e exigências do trabalho e as necessidades e 

expectativas pessoais do trabalhador.  

Em relação aos fatores presentes no ambiente de trabalho que podem interferir na 

saúde mental do trabalhador, o MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL esclarece: 

 

A contribuição do trabalho para as alterações da saúde mental das pessoas 
dá-se a partir de ampla gama de aspectos: desde fatores pontuais, como a 
exposição a um determinado agente tóxico, até a complexa articulação de 
fatores relativos à organização do trabalho, como a divisão e parcelamento 
das tarefas, as políticas de gerenciamento das pessoas a estrutura 
hierárquica organizacional. Os transtornos mentais e do comportamento 
relacionados ao trabalho resultam, assim, não de fatores isolados, mas de 
contextos de trabalho em interação com o corpo e aparato psíquico dos 
trabalhadores (BRASIL, 2001, p. 161). 
 

Lazarus e Lazarus (1994) consideram como fatores de tensão relacionados ao 

estresse ocupacional: sobrecarga de trabalho, prazos curtos na execução das 

tarefas, interrupções constantes, ambiguidade de prioridades, incerteza futura, níveis 

de autoridade e autonomia, além da convivência com indivíduos insatisfeitos. 

 

Quando o trabalho é a causa do estresse no indivíduo, ele pode se tornar 

adoecedor. Assim, doenças psicossomáticas, cardiovasculares e hipertensão podem 

ser decorrentes de situações de estresse no ambiente de trabalho. Alguns sintomas 

podem estar relacionados a esse quadro, como ansiedade, insônia, fadiga e dores 

musculares (COUTO, 1987; COOPER et al., 1988; LEVI, 2005; ZILLE 2005; 2011; 

2014; COUTO; VIEIRA; LIMA, 2007). 

 

Goldberg (1986) afirma que quando as situações de tensão excessiva no trabalho 

são experimentadas por um longo período podem acarretar como consequências 

diversos tipos de doenças, como, infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, 

quadros psiquiátricos, colites, úlceras, manifestações psicológicas diversas, distúrbio 

do sistema imunológico e câncer. 
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Além de problemas físicos e mentais, o estresse pode levar o indivíduo à diminuição 

dos índices de concentração e memória, com a consequente queda da 

produtividade. Adicionalmente, podem ocorrer: diminuição do interesse pelo 

trabalho, distúrbios do pensamento, depressão, redução dos níveis de energia, 

mudanças nos traços de personalidade, cinismo em relação aos colegas e aos 

clientes e superficialidade na resolução de problemas relacionados ao trabalho 

(LIPP; TANGANELLI, 2002). 

 

O desgaste causado pelo estresse pode desencadear a síndrome de burnout, 

comum em profissionais que desenvolvem atividades que exigem alto grau de 

contato com as pessoas. Os quadros de burnout são caracterizados por sintomas 

como: exaustão física, psíquica e emocional, cansaço extremo, alteração da pressão 

arterial e nos batimentos cardíacos, insônia e alterações no peso. Além disso, o 

burnout chega a afetar a vida pessoal e familiar do indivíduo. Comportamentos como 

isolamento, cinismo, sensação de perseguição no trabalho, agressividade, apatia, 

depressão e ansiedade excessiva são comuns no indivíduo que é acometido por 

essa síndrome (LEVI, 2003; ZILLE, 2005). 

 

Segundo Lipp (2005b), as consequências do estresse para o indivíduo podem ser 

traduzidas na forma de: licenças médicas, absenteísmo, queda na produtividade, 

desmotivação, irritação, impaciência, dificuldades interpessoais, problemas nas 

relações afetivas, divórcios, doenças físicas, depressão, ansiedade e insatisfação na 

vida pessoal. No âmbito do trabalho, o estresse pode levar a: depressão, desânimo, 

falta de envolvimento com o trabalho e com a organização, faltas e atrasos 

frequentes, excesso de visitas ao ambulatório médico e dependência de 

medicamentos, entre outras. 

 

2.2.1 Modelos teóricos explicativos do estresse ocupacional 

A análise do estresse no ambiente de trabalho é de grande importância para as 

organizações. Para os propósitos desta análise, foram desenvolvidos alguns 

modelos, os quais serão apresentados nesta subseção (COUTO, 1987; COOPER; 
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SLOAN; WILLIAMS, 1988; LAZARUS; FOLKMAN, 1984; KARASEK et al., 2000; 

ZILLE, 2005).  

 

O Modelo básico de origem do estresse, proposto por Couto (1987), relaciona as 

variáveis contexto do indivíduo, agentes estressantes no trabalho e vulnerabilidade.   

O autor considera que as exigências psíquicas do meio podem estar relacionadas às 

experiências ligadas tanto ao trabalho (agentes estressantes) quanto ao contexto do 

indivíduo, cujas experiências não estão relacionadas com o trabalho. A 

vulnerabilidade relaciona-se à estrutura psíquica do indivíduo. O estresse ocorre 

quando as exigências psíquicas do meio em que o indivíduo se encontra são 

superiores àquela que sua estrutura psíquica consegue suportar. Assim, este 

modelo demonstra que o estresse ocasionado pelo trabalho ocorre quando há a 

superposição dos agentes estressantes no trabalho e a vulnerabilidade do indivíduo, 

conforme observado na FIG. 1. Existem, ainda, casos de estresse não relacionados 

ao trabalho que ocorrem quando as variáveis contexto do indivíduo e vulnerabilidade 

se sobrepõem. Também pode acontecer a superposição das três variáveis, tendo 

como resultante o estresse. 

 
Figura 1 - Modelo básico de origem do estresse 

 
    Fonte: Couto (1987, p. 35). 
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Papel na 

organização 

O Modelo dinâmico do estresse ocupacional, apresentado na FIG. 2, considerado 

como referência para os estudos sobre estresse, foi desenvolvido e validado por 

Cooper, Sloan e Williams (1988). Os autores consideram que os agentes 

estressores estão presentes em todas as atividades profissionais, classificando-os 

em seis importantes categorias: fatores intrínsecos ao trabalho; papel na 

organização; relacionamentos no trabalho; desenvolvimento na carreira; estrutura e 

clima organizacional; e interface casa/trabalho. O modelo preconiza a 

vulnerabilidade individual como um fator determinante em relação ao grau em que 

os agentes estressores afetam os indivíduos. Desse modo, a percepção individual 

determina o mecanismo de superação dos fatores de pressão, podendo ou não levar 

o indivíduo a intensificar o estresse ocupacional (ZILLE, 2005; KILIMNIK et al., 

2012). 

Figura 2 - Modelo dinâmico do estresse ocupacional 
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Fonte: Cooper, Sloan e Williams (1988, p.95). 
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função cognitiva do indivíduo, esta abordagem concebe que a percepção de uma 

situação estressante depende da forma como é interpretada e das reações que 

provoca no indivíduo (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2011). Também conhecido 

como “Relacional”, o modelo proposto por Lazarus e Folkman (1984) busca 

compreender o estresse considerando estímulos ambientais e respostas pessoais 

como uma transação e analisando a dinâmica do processo de estresse e coping, de 

forma que cada indivíduo se ajuste continuamente ao cotidiano (FIG. 3). Nesta 

abordagem, o estresse é desencadeado sempre que os recursos pessoais e sociais 

mobilizados pelo indivíduo são insuficientes para o enfrentamento de uma situação 

estressante. Quando as demandas de uma situação causam estresse, o indivíduo 

responde com interações e ajustes, denominados “transações”, entre o ambiente e 

as tentativas de enfrentamento do estresse (GONÇALVES, 2015). 

Figura 3 - Modelo de processamento do estresse e estratégias de enfrentamento 

 

                Fonte: Antoniazzi; Dell’aglio; Bandeira (1988, p.277). 
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O modelo teórico bidimensional, proposto por Karasek et al. (2000), também 

denominado “Modelo demanda-controle”, considera que os indivíduos que lidam 

com sobrecarga excessiva no trabalho ou com pressões psicológicas associadas a 

um baixo controle sobre o trabalho (competência decisória), estão mais propensos a 

apresentar problemas de saúde física e/ou mental decorrentes do estresse 

(KARASEK et al., 2000).   

O modelo de Karasek et al. (2000) relaciona dois aspectos importantes para o 

surgimento do estresse ocupacional: as demandas que o trabalho requer do 

trabalhador; e o controle. As demandas são as pressões de ordem psicológica, 

podendo ser quantitativas, como tempo e velocidade, ou qualitativas, como conflitos 

entre as demandas contraditórias. O controle está relacionado à capacidade do 

trabalhador de utilizar suas habilidades intelectuais no trabalho ou de decidir sobre a 

forma de executá-lo. Dessa forma, este modelo baseia-se na forma de organização 

do trabalho. 

Quando existem grandes demandas psicológicas com baixo controle sobre os 

processos, gera-se um alto desgaste, ou job strain, no trabalhador, com prejuízos 

para a sua saúde. Uma situação de baixas demandas e baixo controle (trabalho 

passivo) também é considerada nociva, por gerar desinteresse e perda de 

habilidades. Em outra perspectiva, uma situação de altas demandas e de alto 

controle permite ao indivíduo realizar um trabalho de forma ativa. Nesse caso, 

apesar das altas demandas, ele consegue planejar a forma e o tempo do seu 

trabalho de acordo com o ritmo biológico, criando alternativas para o enfrentamento 

das dificuldades. A situação que envolve baixas demandas e alto controle dos 

processos de trabalho é considerada ideal.  

Ao modelo de Karasek foi acrescentada uma terceira dimensão, que está 

relacionada ao apoio social no ambiente de trabalho, definida como o nível de 

interação com os colegas e chefias. A falta desta dimensão também pode trazer 

danos à saúde do indivíduo (ALVES et al., 2004). 

A FIG. 4 apresenta a configuração gráfica do modelo demanda-controle. 
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Figura 4 - Modelo demanda-controle 
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      Fonte: KARASEK, et al. (2000, p. 112). 
 

O Modelo teórico de explicação do estresse ocupacional em gerentes (MTEG), 

desenvolvido e validado por Zille (2005), serviu de referência para analisar o 

estresse ocupacional em gestores, objeto deste estudo. Segundo o autor, este 

modelo compõe-se de cinco construtos de primeira ordem: fontes de tensão no 

trabalho (FTT), fontes de tensão do indivíduo e do papel gerencial (FTI), 

mecanismos de regulação (MECREGUL), sintomas de estresse (SINTOMAS) e 

impactos no trabalho (IMPACTOS). Todos são explicados pelos construtos de 

segunda ordem e seus respectivos indicadores, exceto o construto IMPACTOS, que 

é explicado diretamente pelos seus indicadores (ZILLE, 2005). 

Os construtos de segunda ordem que explicam a FTT são: processos de trabalho, 

relações de trabalho, insegurança nas relações de trabalho e convivência com 

indivíduos de personalidade difícil. Os construtos de segunda ordem que explicam a 

FTI são: responsabilidades acima dos limites, estilo e qualidade de vida, aspectos 

específicos do trabalho e desmotivação. Os construtos de segunda ordem que 

explicam o MECREGUL são: interação e prazos, descanso regular, experiência no 

trabalho e atividade física. Os construtos de segunda ordem que explicam os 
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SINTOMAS são: hiperexcitabilidade e senso de humor; sintomas psíquicos; 

sintomas do sistema nervoso simpático e gástrico; sintomas de aumento do tônus; 

tontura/vertigem; falta/excesso de apetite e relaxamento (ZILLE, 2005). 

 

A FIG. 5 ilustra o Modelo teórico de explicação do estresse ocupacional em gerentes 

(MTEG). 

Figura 5 - Modelo teórico para explicar o estresse ocupacional em gerentes 
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2.3 A função gerencial 

 

A função gerencial passa atualmente por importantes transformações, devido às 

exigências impostas por uma nova ordem mundial, em decorrência do novo 

capitalismo. O ambiente organizacional moderno vem sendo marcado pela 

realização de trabalhos de curto prazo, pela execução intensiva de projetos, pela 

necessidade de adaptação às mudanças e, sobretudo, pelo chamado “trabalho 

flexível”, constituindo para os gestores, um modo de vida determinado pela 

ambiguidade e incerteza (SENNETT, 2008).  

 

No Brasil, a partir dos anos de 1990, novas condições de trabalho decorrentes dos 

processos de reestruturação organizacional e do novo sistema capitalista passaram 

a ser uma realidade para os gestores. A convivência com as novas formas de 

administração, baseadas em qualidade total, no enxugamento do quadro de pessoal, 

readequação da estrutura organizacional, intensiva informatização dos processos de 

trabalho e terceirização, entre outros fatores, produz transformações radicais na 

função dos gestores (DAVEL; MELO, 2005; MELO, CASSINI; LOPES, 2011).  

 

Para Sennett (2008), as exigências e demandas impostas pelo novo capitalismo 

deram origem a uma nova configuração do trabalho do gerente, o qual, 

teoricamente, adquire maior participação e flexibilidade, mas, ao mesmo tempo, 

passa a assumir maiores responsabilidades inerentes ao papel exercido. O autor 

destaca, ainda, o trabalho flexível e os sistemas de poder que estão por trás das 

modernas formas de flexibilidade, como as práticas decorrentes do novo sistema 

capitalista. 

 

Nesse contexto de transformações, os gestores passaram a vivenciar conflitos e 

contradições e a questionar a eficácia de suas práticas. O que ocorre é que esses 

indivíduos se postam entre os esforços de racionalização das empresas, que 

envolvem a adoção de medidas de controle das atividades, e a busca da 

flexibilidade, mediante práticas mais democráticas que favoreçam a autonomia dos 

indivíduos. Assim, as mudanças ocorridas durante a última década do século XX e a 

seguinte colocam os gerentes em uma situação bastante delicada, em que é preciso 
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aprender a lidar com expectativas conflituosas. Como consequência, o profissional 

poder desenvolver um sentimento de falta de perspectiva com a carreira (DAVEL; 

MELO, 2005). 

 

Falta de perspectiva futura, aumento da pressão por desempenho, indefinição das 

tarefas, falta de reconhecimento por parte da organização, clima organizacional 

deteriorado, achatamento das estruturas hierárquicas e excesso de controle são 

fatores que, entre outros acabam por gerar nos gestores o sentimento denominado 

por Davel e Melo (1999) como “mal-estar gerencial”, o qual alcança também o 

domínio da vida privada desses profissionais. Na concepção dos autores, a 

reestruturação das empresas e o consequente achatamento das estruturas, que veio 

a reduzir o número de gerentes, resultaram no aumento significativo da jornada de 

trabalho gerencial, inclusive fora do ambiente organizacional. Soma-se a isso a 

pressão por elevada performance, visando à manutenção no cargo, o que tem 

gerado o medo e a insegurança nesses profissionais (DAVEL; MELO, 2005). 

 

Paiva e Couto (2008) consideram que, diante de tantas contradições e 

fragmentações, muitos gestores terminam por desistir da carreira ao perceberem 

que a necessidade de poder, status e realização pessoal exige um alto preço a ser 

pago, tendo como reflexo alto nível de desgaste emocional.  

 

Diante dessa realidade, observa-se que o contexto gerencial está inserido em uma 

realidade de complexidade, incerteza e instabilidade, na qual a gerência age em 

meio a uma turbulência, contrastando com a racionalidade e o controle 

característicos de períodos anteriores. Essas mudanças que permeiam o contexto 

organizacional requerem dos gestores o desenvolvimento de determinadas 

competências para o desempenho da função que vão além das habilidades 

administrativas (ZILLE; BRAGA; ZILLE, 2011). 

 

Silva e Roquete (2013) argumentam que cada vez mais a função gerencial 

ultrapassa o conjunto de atribuições previsto na descrição do cargo, exigindo novas 

habilidades, como a capacidade analítica de julgamento, decisão e de 

enfrentamento de riscos além das complexas relações de trabalho. 
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Em relação a esse aspecto, Zille (2005) comenta: 

 
As novas formas de organização do trabalho enfatizam o desenvolvimento 
de múltiplas habilidades por parte do trabalhador, que deve ser capaz não 
apenas de prever problemas e desenvolver soluções alternativas, mas 
também de sugerir novas linhas de ação (ZILLE, 2005, p. 44). 
 

Ressalta-se que o gestor precisa desenvolver a capacidade de olhar para a empresa 

e para si, indo além da realização de atribuições relacionadas à função, equilibrando 

vida profissional e vida particular, em meio à complexidade do trabalho, sem 

interferir no resultado de ambas. Soma-se a isso a necessidade de manter o 

autocontrole emocional, como também de conseguir controlar os níveis de estresse 

(SILVA; ROQUETE, 2013). 

 

Pesquisas realizadas por Melo (1999) em empresas públicas e privadas de grande, 

médio e pequeno porte sobre os desafios enfrentados pelos gerentes já apontavam 

as dificuldades para: manter os níveis satisfatórios de motivação tanto da equipe 

quanto do indivíduo; saber lidar com as contingências do ambiente organizacional; 

ter a capacidade de realizar mais com menos recursos; buscar a qualidade; e 

manter a credibilidade da organização.  

Segundo Zille, Braga e Marques (2011), o enxugamento das estruturas 

organizacionais que marcam essa fase de transformações, com a consequente 

redução dos postos de gestão, além das mudanças culturais, vem impactando a 

forma de trabalho dos gestores e afetando negativamente sua qualidade de vida. 

 

A convivência com situações de pressão constante vem causando problemas físicos 

e psíquicos e, até mesmo, algumas doenças relacionadas. Ademais, pelo fato dos 

gestores não terem a opção de assumir menos responsabilidades, o estresse torna-

se comum, o que compromete sua saúde, em razão das novas configurações 

organizacionais, sendo necessário dispor de resistência para suportar cada vez mais 

as demandas da organização (ZILLE, 2005; ZILLE; BRAGA; ZILLE, 2011; ZILLE; 

BRAGA; MARQUES, 2014). 
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A próxima subseção aborda a função gerencial inserida no contexto da área da 

Saúde.  

 

2.3.1 A função gerencial na área da Saúde 

Os serviços de saúde possuem características muito peculiares em relação à 

organização e à gestão. Primeiramente, os gestores que atuam nessa área lidam 

com necessidades complexas, que envolvem variáveis biofísicas e psicossociais, 

cuja definição varia em função da classe social, da clientela e do tipo de problema, 

entre outros fatores. Há, também, a preocupação em oferecer serviços de qualidade, 

pois, nesse caso, a falta de qualidade pode incorrer em graves prejuízos para o 

cliente, colocando em risco sua saúde. Além de respeitar as normas de qualidade, 

os prestadores de serviços de saúde necessitam de certa autonomia, evitando a 

burocratização excessiva, a fim de adaptar os serviços às necessidades dos 

usuários (DUSSAULT, 1992).  

Há ainda, uma dimensão ética e moral importante implícita nos serviços de saúde ─ 

ou seja, questões éticas ligadas a sigilo, direito do usuário e informações sobre suas 

condições, entre outras.  Somam-se a isso as questões de ética administrativa, 

como, escolha de prioridades, alocação de recursos e respeito ao usuário. A 

importância social e econômica do setor de saúde o coloca em um plano no qual os 

interesses são divergentes entre usuários, profissionais, fornecedores, seguradoras, 

empresas privadas e Governo (DUSSAULT, 1992).  

Em outra perspectiva, Merhy (1999) aponta que o trabalho em saúde promove 

processos de subjetivação no indivíduo, e este passa a dar sentido a suas ações a 

partir da compreensão dos interesses envolvidos nos processos. Desse modo, o 

gestor pode buscar motivação no trabalho que realiza, tanto desenvolvendo ações 

relacionadas à sua formação como atuando no planejamento e na gestão em saúde. 

Gerir a área da Saúde impõe aos gestores certas dificuldades, como: burocracia na 

realização de ações, falta de integração, resistência a mudanças, centralização, falta 

de um plano de carreira, impossibilidade de ascensão funcional, baixos salários, 
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falta de recursos e problemas governamentais relacionados às pressões externas 

(TOLFO; PICCININI, 2007). 

 

De acordo com Martins e Waclawovsky (2015), o trabalho de gestão na área da 

Saúde, exige planejamento, alocação de recursos escassos, trabalho em equipe, 

padronização de procedimentos, coordenação, direção e controle. Desse modo, o 

gestor precisa ter capacidade e competência para administrar problemas graves. 

Essa definição de gestão em saúde o coloca como ator principal na solução dos 

problemas em sua área. É necessário, portanto, que esse sujeito seja sensível, 

determinado, pragmático, responsável e inteligente, pois, ainda que a finalidade de 

seu trabalho não seja a atenção à saúde, indiretamente suas ações se convergem 

para este fim, por meio de planejamento, organização, coordenação e controle. 

A atuação do gestor no âmbito da saúde é complexa e instável, demandando ações 

integrativas e articuladoras. Enquanto líder, ele precisa saber trabalhar em equipe, 

de maneira a aumentar os conhecimentos e as habilidades do grupo, promovendo 

sua sinergia e desenvolvimento, além de possuir a capacidade de lidar com 

adversidades, conflitos e instabilidades em seu cotidiano de trabalho. Assim, espera-

se que o gestor tenha uma visão ampliada da área da Saúde, sendo capaz de 

priorizar os problemas e as necessidades da comunidade e de executar o modelo de 

atenção integral e da gestão participativa (SILVA; ROQUETE, 2013). 

Tendo em vista a complexidade dessa área, é notória a exigência cada vez maior 

por um trabalho multiprofissional. As prioridades dos gestores se modificam e se 

vinculam ao objetivo de criar condições de práticas favoráveis às especificidades do 

trabalho. Isso implica ações gerenciais, como, definição de mecanismos de 

coordenação e de tomada de decisões, garantia da estabilidade das equipes, 

criando um ambiente de confiança, adaptação ao mecanismo de avaliação de 

pessoal e definição de estratégias para incentivar o trabalho em equipe 

(DUSSAULT, 1992).  

 

De acordo Poletto (2014), nas agendas de trabalho dos gestores que atuam nas 

organizações de saúde não há assuntos simples e a resolução de conflitos faz parte 
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de sua rotina. Muitas vezes, o gestor em saúde se posta entre duas forças: de um 

lado, o usuário com suas demandas; de outro, seus superiores hierárquicos, com 

suas limitações orçamentárias e de estratégias de gestão. Assim, a natureza do 

trabalho do gestor em saúde e o contexto de trabalho no qual ele atua podem ser 

potencialmente estressantes. 

 

2.3.1.1 A função gerencial na área da Saúde e o estresse ocupacional 

 
Até aqui, abordaram-se separadamente a função gerencial na área da saúde e o 

estresse ocupacional. Nesta subseção, relacionam-se essas duas variáveis.  

 
O estresse é um fenômeno comum a várias ocupações e atinge toda a organização, 

em seus diferentes níveis hierárquicos. No entanto, pode ser mais facilmente 

identificado em ocupações que vivenciam demandas e pressões características 

destes postos de trabalho, como é o caso da função gerencial (COSTA; HONÓRIO, 

2009).  

 

Segundo Couto (1987), à função gerencial se associam diversos fatores de tensão 

no trabalho, os quais podem alterar os níveis de ansiedade e de tensão do indivíduo 

e levá-lo à estafa ou ao esgotamento mental, como: dificuldade de relacionamento, 

mudanças físicas, prazos (excessivos, determinados e urgentes), tomada de 

decisão, recuperação de desempenho, problemas financeiros, gerenciamento eficaz 

(pouco recurso e falta de apoio), correção de erros de antecessores, excesso de 

viagens, gestão de conflitos da equipe e interface com clientes internos e externos. 

 

Chanlat (2005) aponta cinco grandes fontes de tensão prejudiciais à saúde dos 

gestores: o próprio trabalho, a tensão entre carreira e vida privada, as relações 

interpessoais, a organização e o contexto social global. Elas podem ser amenizadas 

pelo próprio indivíduo, pelo apoio social e pela fase da vida profissional em que ele 

se encontra. 

 

Do ponto de vista das pessoas que administram a organização, segundo Albrecht 

(1988), o estresse surge de duas maneiras. Primeira, como seres humanos, os 

gestores enfrentam seu próprio estresse, advindo das pressões inerentes ao 
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trabalho no dia a dia, pagando um preço alto pelas atribuições da função, chegando 

a comprometer a qualidade de vida e a própria saúde. Segunda, como 

administradores, precisam conseguir manter um bom equilíbrio psíquico, a fim de 

amenizar as tensões vivenciadas pela equipe e promover um ambiente de trabalho 

saudável. Para Albrecht (1988, p. 107), “todo administrador, desde o mais alto nível 

até os chefes de primeira linha, se vêm diante da necessidade de uma abordagem 

dupla em relação ao estresse”.  

 

Tendo em vista que a pressão sofrida por esses trabalhadores é um fator 

preponderante para o aparecimento de quadros de estresse ocupacional, tornam-se 

relevante os estudos sobre a categoria de gestores (ZILLE, 2005). 

 

Na área da Saúde, os compromissos dos gestores são numerosos e pontuais. 

Envolvem ações de planejamento, organização, controle, gerenciamento de políticas 

de recursos humanos, garantia de acesso aos usuários e execução de ações e 

serviços de saúde pública e privada, entre outras. Esse contexto evidencia que a 

natureza de seu trabalho expõe os gestores a uma série de potenciais agentes 

estressores (POLETTO et al., 2016). 

 

O trabalho do gestor requer a solução de problemas de gestão relacionados aos 

cuidados e à saúde da população. Desse modo, o acúmulo de funções, a 

complexidade das tarefas e a pressão no atendimento das demandas sociais podem 

gerar uma sobrecarga de trabalho, afetando a saúde do gestor e seu nível de 

satisfação em relação ao trabalho, com reflexos na produtividade (POLETTO et al., 

2016). 

 

Estudo sobre a síndrome de burnout em gestores municipais da saúde revelou a 

presença de desgaste físico e psíquico em decorrência das atividades laborais dos 

trabalhadores. Observou-se, ainda, a perda da ilusão com o trabalho, representada 

pela exaustão emocional, além da falta de energia e entusiasmo, pela sensação de 

falência de recursos emocionais. Esses fatores constituem indicativos da síndrome, 

caracterizada pela fase de exaustão, cujas consequências podem comprometer o 

desempenho do trabalho desses profissionais (POLETTO et al., 2016).  
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Outro fator responsável pelo adoecimento desses profissionais da saúde prende-se 

à verticalização e hierarquização das interações de trabalho. Isso ocorre porque o 

setor de saúde, apesar de possuir características distintas de outros, recebe 

influências dos modelos de produção em geral (MERHY, 2002). Esses processos de 

trabalho baseados em modelos autoritários prejudicam a saúde dos gestores e 

empobrecem o trabalho (BROTTO; DALBELLO-ARAÚJO, 2012). 

 

A burocracia impregnada em certos modelos de gestão de trabalho em saúde e o 

aumento da precarização do trabalho, com vínculos pouco estáveis e fragilizados, 

também são características que explicam as manifestações de estresse e de 

adoecimento dos trabalhadores que atuam nessa área (FRIEDRICH, 2005).  

 

Zanatta e Lucca (2015) salientam que, além dos desafios próprios do trabalho do 

gestor, os profissionais que atuam na área da Saúde estão sujeitos ao 

desenvolvimento do estresse ocupacional, por se tratar de uma área que envolve a 

gestão de atividades voltadas para o atendimento das pessoas com diversos tipos 

de necessidades terapêuticas. 

 

Verificou-se que a profissão exercida no âmbito da saúde é permeada de elementos 

que afetam a capacidade laboral dos trabalhadores. A exposição desses 

profissionais a condições de trabalho estressantes pode trazer consequências que 

refletem tanto no desempenho profissional quanto em sua vida pessoal (OLIVEIRA; 

ARAÚJO; MAIA, 2010). 

 

Estudos apontam que os gestores submetidos a situações de tensão com elevados 

níveis de estresse tendem a apresentar dificuldade para assimilar informações e 

para criar alternativas para a solução de problemas, além de apresentar diminuição 

na capacidade de concentração, redução da capacidade criativa e tendência a 

superestimar a rapidez do tempo (COUTO, 1987; ZILLE, 2005; CHANLAT, 2005; 

MELO; CASSINI; LOPES, 2011; BALLASIANO; TAVARES; PIMENTA, 2011; 

MAFFIA, 2013; MAFFIA; ZILLE, 2013).  
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É importante salientar que muitos gestores se acostumam com a situação de 

estresse diário, passando a não perceber os efeitos, às vezes, em níveis já 

elevados. O grande perigo para a vida desses indivíduos é o efeito cumulativo do 

estresse, que, nesse caso, se não for empreendida nenhuma ação no sentido de 

equilibrá-lo, com o passar do tempo esse acúmulo pode traduzir-se em doenças 

graves e, até mesmo, em problemas relacionados a alcoolismo ou a 

desajustamentos de ordem pessoal (ALBRECHT, 1988). 

 

Grande parte da eficácia de uma organização é consequência da eficácia pessoal do 

gestor e da equipe de trabalho (ALBRECH, 1988). Quando se trata de serviços em 

saúde, a ação gerencial é determinante no processo de organização do serviço. 

Portanto, a saúde física e mental dos gestores deve ser uma preocupação das 

organizações que almejam desempenho satisfatório (SILVA; ROQUETE, 2013). 

 
2.4 Pesquisas relacionadas ao estresse em gestores e em profissionais da 
área da Saúde 

Nesta subseção, apresentam-se estudos que mantêm relação com as 

manifestações de estresse em gestores, bem como em profissionais que atuam na 

área da Saúde (Quadro 1). As bases de pesquisa consultadas foram: Scielo, 

Biblioteca Virtual em Saúde, Spell, Periódicos da Capes e os anais da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD). Delimitou-se o 

período de 2010 a 2017, buscando identificar pesquisas nacionais e internacionais 

relacionadas à temática.  

Os termos utilizados nas buscas foram: estresse ocupacional, estresse em gestores, 

estresse em gestores da saúde e estresse em profissionais da saúde. Na língua 

inglesa e na espanhola, buscou-se o sinônimo desses termos, os quais foram, 

respectivamente: ocupacional stress, stress in managers, stress in health managers, 

stress in heath professionals, estrés ocupacional, estrés en los gestores, estrés en 

los gestores del área de la salud e estrés en los profesionales de la salud. 
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Quadro 1 - Pesquisas sobre manifestações de estresse em gestores 

(continua) 
Autor Objetivo geral Metodologia Principais resultados 

ULHÔA et 
al.(2010) 

Identificar se os 
níveis dos fatores 
Demanda, Controle 
e Apoio Social 
contribuem para o 
estresse no 
trabalho de 
profissionais que 
atuam em três 
Centros de Terapia 
Intensiva (CTI) de 
um hospital. 

Pesquisa quantitativa, 
de natureza descritiva, 
com 136 
trabalhadores de 
diversas categorias 
profissionais (médicos, 
enfermeiros, técnicos 
de enfermagem) das 
três unidades de CTI 
adulto de um Hospital 
Municipal localizado 
em Belo Horizonte-
MG. 

O resultado do estudo mostrou que 
os profissionais apresentaram 
possibilidade de desenvolver o 
estresse no trabalho. No entanto, 
mesmo que as demandas 
relacionadas ao trabalho sejam 
excessivas nesse ambiente, os 
impactos são menos danosos, uma 
vez que o trabalhador possui certa 
autonomia no planejamento de suas 
atividades, o que constitui uma 
importante estratégia de 
enfrentamento ao estresse. Foram 
avaliadas também as relações 
afetivas entre colegas e chefias. Os 
resultados apontaram para a 
existência de relações positivas nos 
três CTIs, o que demonstra 
reconhecimento desses 
profissionais e das pessoas. 

LOKKE; 
MADSEN 
(2014) 

Identificar os 
determinantes do 
estresse 
relacionado ao 
trabalho entre 
gestores do setor 
público. 
 

Pesquisa quantitativa 
baseada em 
questionários com 400 
gestores de diferentes 
níveis hierárquicos 
nas organizações 
dinamarquesas.  

42% dos gestores declararam que 
se percebem estressados. Na 
percepção desses profissionais, o 
estresse é influenciado por fatores 
como intensa carga de trabalho, 
excesso de papéis assumidos pelo 
indivíduo, gênero, nível gerencial, 
responsabilidade organizacional e 
equilíbrio entre trabalho e vida 
familiar. Também foi relacionado o 
exercício de trabalhos complexos. O 
estudo revelou, ainda, que as 
organizações públicas podem 
beneficiar-se quando os gestores 
experimentam o equilíbrio entre 
trabalho e vida familiar. 

ZILLE; 
BRAGA; 
MARQUES 
(2014) 

Identificar os níveis 
de estresse, as 
principais fontes de 
tensão excessiva 
no trabalho e os 
indicadores de 
impacto na 
produtividade de 
gestores. 

Estudo descritivo, 
abordagem 
quantitativa, utilizando 
um survey como 
estratégia. A amostra 
foi constituída por 637 
gestores (alta 
gerência, gerência 
intermediária e 
supervisão 
operacional) em 
organizações privadas 
mineiras de setores 
diversos. 

A maioria dos gestores apresenta-
se em nível de estresse leve a 
moderado. As principais fontes de 
tensão foram: ter o dia muito 
tomado com uma série de 
compromissos de trabalho, não 
conseguir desligar-se dos contextos 
do trabalho, levar a vida de forma 
muito corrida e pensar e realizar 
duas ou mais coisas ao mesmo 
tempo, tendo dificuldades para 
concluí-las. Os sintomas 
prevalentes foram: ansiedade, 
nervosismo, angústia e dor nos 
músculos do pescoço e ombros. 
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(continuação) 
Autor Objetivo geral Metodologia Principais resultados 

   Os principais impactos na 
produtividade foram: dificuldade de 
lembrar fatos recentes relacionados 
ao trabalho, dificuldade na tomada 
de decisões, fuga das 
responsabilidades de trabalho, 
desejo de trocar de emprego com 
frequência, desmotivação com o 
trabalho, perder o controle sobre os 
eventos da vida, desgaste nos 
relacionamentos interpessoais, 
dificuldade de concentração e 
diminuição na eficácia no trabalho. 
Como estratégias de enfrentamento, 
o estudo apontou: experiência 
profissional, possibilidade de gozar 
férias regularmente, possibilidade 
de descansar nos finais de semana 
e feriados, espírito de cooperação 
entre os pares, possibilidade de 
questionar prazos e prioridades e 
canal aberto para interação na 
organização. 

GONÇALVES 
(2015) 

Identificar e 
analisar os níveis 
de estresse e suas 
decorrências, na 
percepção dos 
gestores 
administrativos de 
um hospital 
público. 

Estudo descritivo com 
abordagem 
quantitativa. Realizou-
se um estudo de caso 
quantitativo com 52 
gestores 
administrativos de um 
hospital público 
universitário de Minas 
Gerais. Os dados 
foram coletados por 
meio de questionário 
aderente ao MTEG. 

60,5% dos gestores apresentaram 
quadro de estresse que variou de 
leve/moderado a muito intenso. Os 
principais sintomas físicos e 
psíquicos identificados foram: dor 
nos músculos do pescoço e ombros, 
fadiga, nervosismo acentuado, 
ansiedade e dor de cabeça. Como 
fontes de tensão excessivas no 
trabalho, identificaram-se: 
realização de várias atividades ao 
mesmo tempo com alto grau de 
cobrança; e realização do máximo 
de trabalho com o mínimo de 
recursos de forma exagerada. 
Os indicadores de impactos no 
trabalho mais frequentes foram: 
dificuldades de lembrar fatos 
recentes relacionados ao trabalho; 
dificuldade de concentração no 
trabalho; e desmotivação com o 
trabalho. Possibilidade de gozar as 
férias regularmente; possibilidade 
de descansar, de forma regular, nos 
feriados e em finais de semana; 
equilíbrio entre o trabalho e a vida 
pessoal; experiência pessoal na 
solução de dificuldades no trabalho; 
e cooperação entre os pares 
constituíram os mecanismos de 
regulação mais utilizados pelos 
gestores. 
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(conclusão) 
Autor Objetivo geral Metodologia Principais resultados 

SOUZA (2015) Analisar a 
percepção dos 
gestores em saúde 
pública de um 
município 
paraibano acerca 
do estresse no 
ambiente de 
trabalho. 

Pesquisa descritiva 
com abordagem 
qualitativa. Os dados 
foram coletados por 
meio de entrevistas 
semiestruturadas 
envolvendo 8 gestores 
(1 secretário de saúde 
e 7 coordenadores). 

Na percepção dos gestores, os 
principais estressores no ambiente 
de trabalho foram: gerenciamento 
do tempo e importância de obter o 
conhecimento teórico e prático para 
a realização das atividades de 
gestão, a fim de atender às 
demandas dos serviços em saúde. 

SOUSA; 
ARAÚJO 
(2015) 

Descrever, analisar 
e compreender a 
percepção de 
profissionais da 
área da Saúde 
sobre estresse e 
resiliência 
relacionados ao 
contexto de 
trabalho, 
identificando os 
fatores de risco e 
proteção. 

Pesquisa com 
abordagem 
quantitativa. Os dados 
foram coletados por 
meio de um survey 
online envolvendo 92 
profissionais de 
diferentes categorias 
da área da Saúde e 
dois grupos focais 
com 6 profissionais da 
área de enfermagem 
que atuam em uma 
instituição de ensino 
superior localizada na 
região Centro-Oeste 
do Brasil. 

Identificou-se que os principais 
fatores de risco que podem 
acarretar adoecimento dos 
profissionais foram: trabalhar em 
jornada de plantão e ter mais de um 
vínculo empregatício. O suporte 
social foi considerado como o fator 
de proteção mais significativo em 
relação às situações de estresse. 
Mais da metade dos participantes 
revelou controle sobre a atividade 
laboral e baixo nível de estresse 
ocupacional. Dentre os indicadores 
de resiliência, destacaram-se: 
satisfação no trabalho, competência 
emocional, empatia, tenacidade e 
inovação.  

FERREIRA, et 
al.(2016) 

Mapear a produção 
científica sobre a 
gestão do estresse 
nos trabalhadores 
da saúde; e 
identificar as 
causas, 
consequências e 
medidas de 
prevenção. 

Estudo descritivo, 
documental. Revisão 
bibliográfica em 30 
artigos sobre o tema 
“Gestão do estresse 
nos trabalhadores da 
saúde” em 28 
periódicos tidos como 
os principais da 
administração e 
saúde, no período de 
2010 a 2014. 

Os resultados mostraram que as 
principais causas do estresse nos 
trabalhadores da saúde foram: 
sobrecarga de trabalho, falta de 
recursos humanos, condição de 
trabalho inadequada e trabalho em 
turno. As consequências foram: 
Burnout, queixas psicossomáticas e 
comprometimento no trabalho, 
podendo levar a erros médicos, 
intenção de mudança e 
absenteísmo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O estresse em gestores que atuam na área da Saúde foi tema de dois estudos, 

conforme relacionado no Quadro 1. Um destes refere-se ao estudo realizado por 

Gonçalves (2015), cujo objetivo consistiu em identificar e analisar os níveis de 

estresse e suas decorrências, na percepção dos gestores administrativos de um 

hospital público. Foi identificado neste estudo que a maioria dos gestores 

pesquisados apresentou quadros de estresse em níveis diversificados. Identificou-se 

também importantes fatores de tensão no trabalho como: realização de várias 

atividades ao mesmo tempo com alto grau de cobrança; e realização do máximo de 

trabalho com o mínimo de recursos de forma exagerada. Os principais indicadores 
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de impactos na produtividade foram: dificuldades de lembrar fatos recentes 

relacionados ao trabalho, dificuldade de concentração no trabalho e desmotivação 

para com o trabalho. Os sintomas físicos e psíquicos prevalentes entre os gestores 

foram: dor nos músculos do pescoço e ombros, fadiga, nervosismo acentuado, 

ansiedade e dor de cabeça. Para o enfrentamento ao estresse, os gestores utilizam-

se de mecanismos de regulação como: possibilidade de gozar as férias 

regularmente; possibilidade de descansar, de forma regular, nos feriados e em finais 

de semana; equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal; experiência pessoal na 

solução de dificuldades no trabalho; e cooperação entre os pares.  

 

Já a pesquisa realizada por Souza (2015) concentrou-se na identificação de fatores 

que mais contribuem para o aparecimento de quadros do estresse ocupacional em 

gestores da área da Saúde. Dentre esses fatores, destacam-se: gerenciamento do 

tempo e importância de obter o conhecimento teórico e prático para a realização das 

atividades de gestão, a fim de atender às demandas dos serviços em saúde 

  

Outros três estudos abordaram o estresse em outras categorias de profissionais da 

área da Saúde. Os estudos realizados por Ulhôa et al. (2010) constatou a 

possibilidade desses profissionais desenvolverem o estresse ocupacional, tendo em 

vista as demandas excessivas no ambiente de trabalho. No entanto, o planejamento 

e a autonomia no desenvolvimento de suas atividades constituem ferramenta 

importante para amenizar os efeitos do estresse no ambiente laboral. Souza e 

Araújo (2015) verificaram em seus estudos que trabalhar em jornadas de plantão e 

ter mais de um vínculo empregatício constituem fatores de risco para os 

trabalhadores que atuam nessa área. Neste estudo, o suporte social foi considerado 

o fator de proteção mais significativo em relação às situações de estresse. Estudo 

bibliométrico realizado por Ferreira et al. (2000) identificou que na área da Saúde a 

presença do estresse no trabalho pode levar, inclusive, ao aparecimento da 

síndrome de burnout, além de comprometer o trabalho desses profissionais, 

podendo acarretar erros médicos, intenção de mudança e absenteísmo. 

 

Em relação ao estresse em gestores públicos, cita-se o estudo realizado por Lokke e 

Madsen (2014) em organizações dinamarquesas, o qual identificou que uma 
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importante parcela de gestores se percebe com estresse e considera que o trabalho 

que realiza possui uma carga excessiva.  

 

Estudo realizado por Zille; Braga e Marques (2014) concentrou-se na análise do 

estresse em gestores de diversas organizações privadas brasileiras. Foi identificado 

que a maioria dos gestores pesquisados desenvolveu o estresse em níveis 

diversificados, proveniente das fontes de tensão presentes no ambiente laboral, com 

impacto na produtividade desses trabalhadores. Identificou-se, também, a presença 

de vários sintomas relacionados ao estresse ocupacional, assim como importantes 

estratégias de enfrentamento ao estresse desenvolvidas pelos gestores. 

 

Em relação às abordagens metodológicas utilizadas, dos sete estudos relacionados, 

cinco referem-se a pesquisas quantitativas. Apenas um estudo utilizou a abordagem 

qualitativa e outro, a revisão bibliográfica. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, apresentam-se os elementos metodológicos do estudo, envolvendo: 

tipo, abordagem e método de pesquisa, unidade de análise, unidade de observação, 

sujeitos de pesquisa, técnica de coleta e análise dos dados. 

3.1 Caracterização da pesquisa 

Para a realização deste estudo, adotou-se a pesquisa do tipo descritiva, cujo 

principal objetivo, na concepção de Gil (2010), consiste em descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou, mesmo, estabelecer 

uma relação entre as variáveis. Para Godoy (1995, p. 62), na pesquisa descritiva “o 

ambiente e as pessoas nele inseridas não são reduzidos a variáveis, mas 

observadas como um todo”, o que permitiu o aprofundamento da análise das 

variáveis. Esta pesquisa buscou descrever as manifestações associadas ao estresse 

no ambiente de trabalho dos gestores que atuam em um hospital filantrópico que 

atende ao SUS e à rede privada na região Centro-Oeste do estado de Minas Gerais. 

 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa, 

que, de acordo com Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva (2010), busca compreender e 

explicar o fenômeno social a ser estudado. Para Minayo (2007), a pesquisa 

qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade social, aprofundando o universo 

das ações e relações humanas e extrapolando os aspectos quantitativos. Esta 

abordagem trabalha com uma gama de significados que envolvem aspirações, 

crenças, desejos, valores e atitudes, trazendo à tona elementos mais profundos das 

relações, processos e fenômenos, de forma a não reduzi-los à operacionalização de 

variáveis.  Neste estudo, a pesquisa qualitativa permitiu esclarecer os fatos e seus 

significados com maior profundidade em relação à percepção dos gestores quanto 

às manifestações associadas ao estresse no trabalho. 

 

Em relação ao método de pesquisa, utilizou-se o estudo de caso, que, na concepção 

de Godoy (1995), trata-se de uma análise mais profunda de um objeto de estudo, 

visando a um exame detalhado de um ambiente, sujeito ou situação. Segundo a 

autora, este método tem se tornado presente na área da Administração, 



58 

principalmente, quando se pretende saber como e por que certos fenômenos 

ocorrem, o que se objetivou neste estudo. Nessa mesma linha, Fonseca (2002) 

caracteriza o estudo de caso como um estudo de uma entidade bem definida, como 

um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade 

social, visando conhecer em profundidade determinada situação e desvelando seus 

aspectos diferenciados e característicos do que parecia ser único em vários 

aspectos. Nesse caso, o pesquisador revela o objeto como ele o percebe, 

interpretando e compreendendo o ponto de vista dos participantes e o modo como 

eles percebem a situação. O caso estudado trata-se das manifestações do estresse 

ocupacional nos gestores de um hospital filantrópico. 

 

Por se tratar de estudos com seres humanos, esta pesquisa foi submetida à 

Plataforma Brasil e aprovada pelo parecer consubstanciado emitido pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Filantrópico (número 1.489.358). 

 

3.2 Unidade de análise, unidade de observação e sujeito de pesquisa 

Na concepção de Godoi, Bandeira-de-Melo e Silva (2010), a unidade de análise 

pode compreender uma organização, um grupo ou determinados indivíduos, 

delimitando o interesse do pesquisador. Para Collis e Hussey (2005, p. 73), a 

unidade de análise “é o tipo de caso ao qual as variáveis ou fenômenos sendo 

estudados se referem e sobre o qual se coletam e analisam os dados”. Nesse caso, 

foram coletados e analisados os dados sobre os gestores da alta gerência e da 

gerência intermediária do Hospital Filantrópico que compuseram a unidade de 

análise desta pesquisa.  

Neste estudo, os sujeitos de pesquisa equivalem-se à unidade de análise. Eles 

foram definidos por intencionalidade; ou seja, selecionou-se um subgrupo 

considerado representativo, cujos integrantes detêm as informações de interesse da 

pesquisa (GIL, 2008).  Foram entrevistados 8 gestores da alta gerência e da 

gerência intermediária da instituição, os quais compreendem todos os gestores 

desses níveis hierárquicos do Hospital Filantrópico. As funções ocupadas pelos 

gestores compreendem aquelas próprias da: Superintendência, das diretorias e das 
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gerências. Esses gestores são reconhecidos por possuírem poder de voto nas 

decisões relacionadas ao hospital e por exercerem atividades de gestão.  

Os cargos da Diretoria Técnica e da Diretoria Clínica são ocupados por médicos 

que, além de gestores, atuam no exercício da medicina no Hospital Filantrópico. No 

entanto, as abordagens relacionadas a estes sujeitos concentraram-se 

exclusivamente nos aspectos referentes à função que ocupam como gestores, de 

acordo com os objetivos propostos neste estudo. Na ocasião da realização desta 

pesquisa, o gestor da Controladoria do hospital tinha assumido o cargo havia 

apenas uma semana. Portanto, optou-se por não incluí-lo neste estudo, tendo em 

vista o reduzido período de tempo no cargo. 

Em relação à unidade de observação Babbie (1999, p. 123) a define como “um 

elemento ou agregação de elementos de que se coleta informação”. A unidade de 

observação deste estudo compreende um hospital filantrópico que atende ao SUS e 

à rede privada, localizado na região Centro-Oeste do estado de Minas Gerais.  

 

3.3 Coleta de dados 

Para viabilizar a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, 

cujo roteiro foi elaborado tendo como referência o Modelo teórico de explicação do 

estresse ocupacional em gerentes, desenvolvido e validado por Zille (2005), 

adaptado para este estudo. As categorias de análise foram definidas com base no 

MTEG (APÊNDICE A), considerando quatro construtos de primeira ordem, a saber: 

fontes de tensão no trabalho, sintomas, impactos no trabalho e estratégias de 

enfrentamento ao estresse (coping). As subcategorias foram definidas de acordo 

com as respostas emergentes das entrevistas com os gestores.  

 
De acordo com Triviños (1987), a entrevista torna possível o entendimento do 

fenômeno a partir da vivência dos pesquisadores, permitindo que estes, por meio de 

suas experiências e circunstâncias favorecedoras, sejam participantes da 

elaboração do conteúdo, enriquecendo os aspectos qualitativos da pesquisa. Para o 

autor, a entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos 

básicos fundamentados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema de 
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pesquisa. Este tipo de entrevista “favorece não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 146). Para Manzini (1990, 1991, p. 154), a entrevista 

semiestruturada tem como foco principal determinado assunto, sobre o qual é 

elaborado um roteiro de perguntas. Conforme as circunstâncias apresentadas no 

momento da entrevista, podem emergir questões complementares importantes. 

Desse modo, as respostas são mais livres, não estando, portanto, condicionadas a 

um roteiro totalmente padronizado. 

 

Para a realização das entrevistas, primeiramente, foi realizado um contato da 

pesquisadora com o responsável pela área de Gestão de Pessoas do Hospital 

Filantrópico, a fim de que se pudesse conhecer a estrutura da instituição e identificar 

os sujeitos participantes da pesquisa. Após tomar conhecimento das informações, os 

gestores foram contatados por telefone. Em seguida, foram agendadas as 

entrevistas. 

 

Antes do início da entrevista, todos os participantes foram esclarecidos quanto aos 

objetivos da pesquisa, bem como sobre a garantia de sigilo e a preservação de sua 

identidade. Após os esclarecimentos e obtendo-se o consentimento dos sujeitos em 

participar da pesquisa, procedeu-se à assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) pelas partes (ANEXO B). 

 

As entrevistas foram individuais e ocorreram no próprio local de trabalho dos 

gestores, o que possibilitou à pesquisadora conhecer o ambiente de trabalho dos 

sujeitos pesquisados. Todos os participantes se mostraram muito receptivos e 

interessados em contribuir com a pesquisa. O tempo de duração das entrevistas 

variou entre 30 a 50 minutos, sendo realizadas no período de abril a maio de 2017. 

A utilização de um roteiro semiestruturado permitiu a abordagem das questões 

objetivadas neste estudo e, ainda, o acesso a informações importantes emergentes 

nos discursos que não estavam contempladas no roteiro. As entrevistas foram 

gravadas com a permissão dos gestores e transcritas na íntegra, posteriormente, 

com o objetivo de preservar os discursos dos entrevistados e possibilitar as análises. 
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3.4 Análise dos dados 

Os conteúdos que emergiram das entrevistas foram interpretados por meio da 

análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (2011) como: 

 

 [...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47)  

 

Para a autora, a análise de conteúdo se dá em três fases, ou polos, cronológicas: a) 

pré-análise; b) exploração do material; e c) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação.  

 

No caso deste estudo, seguindo as proposições de Bardin (2011), na fase da pré-

análise foram realizadas a organização do material e a sistematização de ideias. 

Primeiramente, foi realizada uma leitura flutuante do conteúdo das entrevistas como 

forma de aproximação das informações. Após intensas e reiteradas leituras, 

apropriou-se dos conteúdos, o que possibilitou os recortes nos textos. A partir de 

então, iniciou-se a edição do material.   

 
Na segunda fase, realizou-se a exploração do material consistindo na codificação e 

a categorização dos elementos, buscando semelhanças e dissonâncias contidas nos 

conteúdos. A codificação consiste no recorte ou na escolha das unidades de registro 

mais significativas. Após essa seleção, procedeu-se à categorização dos elementos 

e, em seguida, à contagem da frequência das respostas. De acordo com Bardin 

(2011), a fase da exploração do material é importante para a descrição analítica, na 

medida em que determina a qualidade das interpretações e das inferências.  

 

Na terceira fase, após a obtenção dos dados, foram realizadas as inferências e 

interpretações dos resultados, com base na revisão da literatura que referenciou 

este estudo. Para a interpretação dos resultados, consideraram-se, além da 

frequência das respostas, as subjetividades presentes nos discursos dos gestores, 

tendo em vista que a análise qualitativa permite essa aproximação com o significado 

das respostas. A seguir, apresenta-se a ambiência do estudo desta pesquisa.
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4 AMBIÊNCIA DO ESTUDO 

Este capítulo aborda a ambiência deste estudo, a qual consiste em um hospital 

filantrópico que atende ao SUS e à rede privada na região Centro-Oeste do estado 

de Minas Gerais. O nome da instituição não será revelado, para preservar sua 

identidade e a dos indivíduos envolvidos, sendo denominada doravante de “Hospital 

Filantrópico”. As referências relacionadas a esse conteúdo não serão citadas, 

ressaltando que foram obtidas por meio de documentos disponibilizados pela 

instituição e consulta ao site institucional. 

Em um primeiro plano, abordam-se os hospitais filantrópicos, de modo geral; 

posteriormente, o Sistema Único de Saúde (SUS); e, por fim, o hospital objeto de 

estudo. 

4.1 Hospitais filantrópicos 

O Ministério da Saúde define hospital filantrópico como aquele que 

[...] integra o patrimônio de pessoa jurídica de direito privado, mantido 
parcial ou integralmente por meio de doações, cujos membros de seus 
órgãos de direção e consultivos não sejam remunerados, que se proponha 
à prestação de serviços gratuitos à população carente em seus 
ambulatórios, reservando leitos, de acordo com a legislação em vigor, ao 
internamento gratuito, organizado e mantido pela comunidade e cujos 
resultados financeiros revertam exclusivamente ao custeio de despesa de 
administração e manutenção (BRASIL, 1977, p. 12). 

Embora o termo hospitais filantrópicos tenha sido substituído pelos legisladores 

nacionais, a partir da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, por hospitais 

beneficentes, optou-se neste estudo por manter a nomenclatura original, que 

caracterizava as entidades religiosas, como é o caso da instituição pesquisada, as 

Santas Casas e Beneficências (CUNHA; CORRÊA, 2013). 

De acordo com a Lei 12.101/09, são filantrópicas as entidades portadoras do 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), concedido pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), subordinado ao Ministério de 

Assistência e Promoção Social (BRASIL, 2009). Conforme a Portaria 834, de 26 de 
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abril de 2016, no que diz respeito às instituições da área da Saúde, para ser 

considerada beneficente e fazer jus ao CEBAS a entidade deverá (BRASIL, 2016): 

a) celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do 

SUS; 

b) ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% 

(sessenta por cento); e 

c) comprovar, anualmente, a prestação de serviços de que trata o item 

anterior, com base no somatório das internações realizadas e dos 

atendimentos ambulatoriais prestados; 

Mediante a obtenção do CEBAS, são concedidas isenções fiscais e tributárias às 

instituições filantrópicas. Com relação aos hospitais, conforme o Decreto 4.327, de 8 

de agosto de 2002, destacam-se duas exigências: comprovar a oferta e efetiva 

prestação de 60% ou mais de internações ao SUS; e, no caso do gestor local do 

SUS, declarar a impossibilidade da contratação de 60% de internações, podendo a 

entidade hospitalar aplicar um percentual da receita bruta em gratuidade, variando 

entre 20% e 5%, na dependência do efetivo percentual de atendimento ao SUS 

(BRASIL, 2002). 

A Constituição de 1988, na seção relacionada à saúde, destaca a prioridade das 

entidades filantrópicas para a complementariedade do sistema público de saúde, 

privilegiando estes serviços em detrimento do setor hospitalar privado lucrativo no 

atendimento à saúde pública. Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 

regulamenta a prioridade dos hospitais filantrópicos em relação aos demais hospitais 

do setor privado, visando à complementação do setor estatal na prestação de 

serviços ao SUS (LEIS et al., 2003). 

 

O setor hospitalar filantrópico é responsável por um terço dos leitos do País, sendo 

caracterizado como um importante prestador de serviços do SUS, bem como da 

saúde suplementar.  A principal diferença desses hospitais em relação aos demais é 

que eles não preveem apenas ganhos financeiros como objetivo de funcionamento 

(CUNHA; CORRÊA, 2013). 
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Portela et al. (2004) destacam o papel estratégico que os hospitais filantrópicos 

exercem em relação ao SUS, por serem, muitas vezes, os únicos prestadores de 

serviços hospitalares em grandes quantidades de municípios do interior e por 

realizarem serviços de alta complexidade em cidades de grande porte, merecendo, 

portanto, atenção especial na formulação de políticas públicas na área da saúde. 

Para esses autores, embora seja atribuída importância ao setor e considerando a 

grande penetração no parque hospitalar filantrópico do País, essas instituições 

enfrentam grandes dificuldades econômicas e gerenciais, o que pode se constituir 

em um fator ameaçador à sua sobrevivência. Somam-se a isso fatores mais gerais, 

que precisam ser observados ao se definir o papel do setor hospitalar filantrópico no 

Sistema de Saúde Brasileiro. Citam-se como exemplos: a tendência de queda da 

taxa de ocupação de hospitais, em virtude de baixas demandas ou de recursos 

tecnológicos inadequados; garantia de acesso às populações de municípios 

menores aos serviços de maiores complexidades; e oferta de estrutura de cuidados 

de enfermagem e de assistência social para o atendimento de portadores de 

doenças crônicas e problemas sociais. 

Ainda segundo Portela et al. (2004), os hospitais de menor complexidade localizados 

em cidades do interior, os quais se constituem, muitas vezes, como os únicos no 

município, encontram-se em uma situação ainda mais frágil, demandando 

instrumentos eficientes de gestão e algumas medidas por parte de agentes públicos 

e da própria gestão. Em um cenário por vezes antagônico, essas unidades devem 

configurar-se ora como estabelecimentos de cuidados de enfermagem, ora como 

unidades especializadas de atendimento, dispondo de recursos humanos, 

aparelhamento e equipamentos necessários à prestação de serviços.  

Em relação aos hospitais individuais e de maior complexidade, com destaque para 

aqueles que se localizam em municípios do interior e são considerados como centro 

de referência regional, há que se considerar ainda a necessidade de sua integração 

à rede de serviços de saúde (PORTELA et al., 2004) 

De modo geral, os hospitais constituem organizações de grande dimensão, que 

prestam serviços de alta complexidade, a começar pela existência de relações 
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hierárquicas múltiplas e complexas nos níveis formal e funcional (SACADURA-

LEITE; SOUSA-UVA, 2012).  

 

As entidades filantrópicas possuem características muito peculiares em relação à 

gestão. Na concepção de Mintzberg (2003), a estrutura de uma organização se dá 

pela maneira como a divisão das tarefas é realizada e pelo modo como elas são 

coordenadas. O autor propõe a divisão da estrutura organizacional em: a) Núcleo 

operacional ─ envolve os participantes que executam o trabalho básico ligado à 

produção de bens e serviços; b) Cúpula estratégica ─ constituída pelas pessoas com 

responsabilidade global pela organização, sendo encarregada de fazer cumprir a 

missão da organização de forma eficaz e de fazer cumprir as exigências daqueles 

que detêm algum poder sobre ela (proprietário e órgãos governamentais, entre 

outros); c) Linha intermediária ─ formada pelos gerentes com autoridade formal, os 

qual se postam entre a cúpula estratégica e o núcleo operacional; d) Tecnoestrutura 

─ constituída pelos analistas encarregados pelas ações de planejamento e controle 

ficando fora do fluxo operacional; e) Assessorias de apoio ─ unidade especializadas 

de apoio que dão suporte às operações da empresa; e f) Ideologia ─ parte 

responsável pela disseminação das ideologias e doutrinas da organização, 

significando o sistema de crenças e valores da organização. 

 

Em organizações comerciais e industriais, entre outras que não atuam na área da 

Saúde, a estrutura proposta por Mintzberg funciona perfeitamente. Nela, a Cúpula 

interage com a Linha intermediária e com o Núcleo operacional. No entanto, em 

hospitais filantrópicos existe uma divisão entre essas três estruturas, o que acaba 

por limitar as ações do gestor (administrador hospitalar) o qual deve submeter-se à 

Cúpula, cujo mandato é temporário (presidência), e estar à mercê das exigências do 

corpo clínico (BERNARDES et al., 2010). 

  

Esses autores observam que algumas mudanças têm sido feitas em relação aos 

hospitais filantrópicos, como: implantação de projetos de acreditação hospitalar, 

contratação de consultorias, gerenciamento por objetivos, foco no cliente e 

profissionalização da administração, envolvendo a diretoria responsável pelas 

decisões macro (conselhos/presidência/provedorias). Nessas instituições, as 
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mudanças podem ser afetadas pela rotatividade da Cúpula estratégica, o que pode 

desestimular a continuidade dos processos de trabalho, tendo em vista que as 

propostas de mudanças impostas pela organização podem entrar em conflito com as 

linhas de pensamento de gestões anteriores. 

 

A seguir, com o objetivo de possibilitar uma visão de aprofundamento, aborda-se o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e suas especificidades. 

 

4.1.1 O Sistema Único de Saúde (SUS) 

O SUS é considerado um marco histórico nas políticas de saúde do País. A partir da 

Constituição Federal de 1988, a saúde foi estabelecida como direito universal no 

Brasil e adotada por todas as esferas do Poder Público como dever constitucional. A 

assistência à saúde passou a ser exercida, integrando ações preventivas e 

curativas. Instituíram-se a gestão participativa e os fundos financeiros únicos para 

cada esfera de governo (JÚNIOR; JÚNIOR, 2006).  

 

O SUS está regulamentado pela Lei Orgânica 8.080/90, que fornece as diretrizes 

constitucionais para seu funcionamento, e pela Lei Orgânica 8.142/90, que dispõe 

sobre a participação da comunidade, por meio de conferências e conselhos de 

saúde, nas esferas de governo como instâncias colegiadas orientadoras e 

deliberativas. Juntas, funcionam como uma espécie de “Estatuto da Saúde”. Trata, 

também, das transferências intragovernamentais de recursos financeiros, por 

exemplo, do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. É regido pelos 

princípios básicos da universalização, da descentralização, da integralidade, da 

hierarquização e da ampla participação da comunidade (JÚNIOR; JÚNIOR, 2006).  

 

A abrangência do SUS é nacional, coexistindo com os subsistemas em cada estado 

(SUS estadual) e município (SUS municipal). Importante ressaltar que para o 

estabelecimento desses subsistemas municipais não é obrigatório que tenham sede 

nos municípios ou que sejam de responsabilidade da prefeitura. Suas ações podem 

ser desenvolvidas no âmbito estadual, no federal ou, mesmo, no privado (contratos, 

convênios), com prioridade para as entidades filantrópicas (BRASIL, 2000).   
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Embora a Constituição Federal de 1988 tenha fornecido amparo legal para a 

efetivação do SUS, garantindo direitos universais aos brasileiros, as tensões político-

administrativas e sociais ocorrem desde a sua criação. Nos anos de 1990 e 2000, ao 

mesmo tempo em que o SUS era implementado, seguiam-se também as reformas 

na Seguridade Social, promovidas pelo neoliberalismo, que não favoreciam ou, até 

mesmo, rompiam com os direitos universais à saúde. No governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), as leis que regulamentavam a saúde como 

direito fundamental de todos e obrigação do Estado foram ignoradas. O 

desfinanciamento, a recentralização das decisões dos recursos e a não implantação 

do plano único de carreira, cargos e salários para os funcionários do SUS 

acarretaram a efetivação de um conjunto de privatizações estatais e o fortalecimento 

dos planos privados de saúde. A redução do orçamento da União destinado à saúde 

pública vem inviabilizando a assistência integral e universal à saúde dos brasileiros 

(SANT’HELENA et al., 2013).  

 

Os avanços do SUS ocorrem paralelamente ao enfrentamento de seus problemas, 

fruto da forma histórica de organização dos serviços públicos pelo Estado, como, o 

patrimonialismo, o não reconhecimento da saúde como direito social, mas sim um 

direito contributivo, a privatização dos serviços e o predomínio do modelo de 

atenção clássico e curativo. As causas da decadência do sistema, evidenciadas pela 

mídia no próprio cotidiano, como, dificuldade de acesso, filas, mau atendimento e 

serviços de baixa qualidade, eram desconsideradas pelo Estado. Tampouco eram 

reconhecidas suas causas históricas, atribuindo-se a origem dos problemas ao 

cotidiano e apontando como solução a mudança na forma da gestão pública. Desse 

modo, a ideia de entrega do SUS às empresas privadas passou a ser difundida 

como solução para tais problemas (SANT’HELENA et al., 2013). 

 

A proposta da Reforma Administrativa do Estado implantada no governo de FHC 

afetou as políticas sociais, entre elas, a da saúde. Os planos de combate à inflação 

estabelecidos nesse governo propunham como medida a renúncia do papel do 

Estado como regulador e provedor, atribuindo ao mercado o cuidado desses 

serviços (SANTOS, 2013). Segundo Bresser-Pereira (1998), a crise decorria da 
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ineficiência burocrática e administrativa do Estado nas intervenções econômicas e 

sociais, sendo necessária a Reforma do Estado.  

 

Um dos fatores que desmontavam o Estado e as políticas sociais prendia-se à 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permitia transferir 20% dos 

recursos da seguridade social para o orçamento fiscal, com a finalidade de quitar as 

dívidas públicas. Na área da Saúde, a transferência do fundo público para o capital 

ocorria por meio da ampliação da iniciativa privada, via planos de saúde e o repasse 

das atividades administradas pelo Estado às organizações sociais (SANTOS, 2013).  

 

Passados quase 30 anos, o sistema ainda enfrenta problemas importantes 

existentes desde sua implantação e que se agravam em momentos de crise política 

e econômica, constituindo em graves ameaças a sua consolidação. Ressalta-se que 

o financiamento do SUS continua sendo um dos principais desafios do Estado para 

que o sistema de saúde assegure o acesso universal, integral e equânime à 

comunidade assistida (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2017). 

 

Os gastos com serviços públicos de saúde em países como a Espanha, o Canadá, a 

França e o Reino Unido, que também possuem um sistema universal em saúde está 

estimado entre 7% e 8% de seu PIB. No Brasil, em 2012 estes gastos foram de 

3,99%, ficando aquém dos gastos realizados pelos países supracitados (SOARES; 

SANTOS, 2014). 

 

Além disso, somam-se outras ameaças, como a aprovação do orçamento impositivo 

que consolida a permissão do capital estrangeiro na assistência à saúde e a 

aprovação da emenda constitucional nº 55 que congela os gastos públicos por 

período de 20 anos, representando um retrocesso para a consolidação do sistema 

de saúde (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2017). 

 

Para esses autores, diante da complexidade da construção de um sistema universal 

em saúde em um país heterogêneo como o Brasil, persistem-se muitos desafios, 

constituindo, sobretudo, como responsabilidades para os municípios, estados, União 
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e esferas autônomas de governo, a fim de garantir um direito social que deve ser 

assegurado à sociedade brasileira. 

 

4.2 O Hospital Filantrópico – Locus do estudo 

O hospital pesquisado, por se tratar de uma instituição filantrópica, atende 

prioritariamente pacientes do SUS, em torno de 60%. Os demais atendimentos são 

direcionados à rede privada, envolvendo rede particular e convênios. 

 

O Hospital Filantrópico é o único de grande porte de uma macrorregião localizada no 

Centro-Oeste mineiro, composta por 54 municípios. Atende uma população de 

quase um milhão e trezentas mil pessoas. Atualmente, vivencia um período de crise 

financeira, instaurada há alguns anos. Dada a importância que possui para a cidade 

em que está localizado e a região, na tentativa de solucionar o problema, em 2013, 

em uma ação integrada pelo Ministério Público (MP) e por representantes do 

município, foi instaurada uma intervenção administrativa, que se encontra em 

andamento.  Como parte dessas ações, citam-se a indicação pelo MP de uma 

empresa especializada em perícias e o acompanhamento dos Termos de 

Ajustamento de Condutas (TAC), que se aplicam a organizações sob intervenção. A 

referida empresa foi contratada pelo Conselho Curador do hospital para realizar a 

administração do Hospital Filantrópico, que recebeu autonomia máxima do MP para 

gerir a instituição. 

 

O Hospital Filantrópico foi fundado em 1968, em uma cidade na região Centro-Oeste 

do estado de Minas Gerais. Sua gestão, inicialmente, era realizada por uma 

fundação, criada por meio de escritura pública notorial, com a participação de cinco 

representantes da Ordem Hospitaleira da entidade, cujo nome também será 

preservado. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, de caráter beneficente e 

assistencial, sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública federal e 

como filantrópica, em 24 de agosto de 1970, com certificação emitida pelo 

Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em 

Saúde (CEBAS-SAÚDE).  
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A Ordem Hospitaleira foi fundada na Espanha e aprovada canonicamente em 1572. 

Trata-se de uma ordem religiosa da Igreja Católica vocacionada para a promoção da 

saúde e da ação social. Atualmente, não participa da gestão do Hospital 

Filantrópico. Suas ações na instituição estão voltadas à prestação serviços de 

humanização e de voluntariado. 

A estrutura organizacional do hospital é composta pelos seguintes órgãos e 

departamentos (ANEXO A): Conselho Curador, como órgão máximo da instituição, 

representado pelo presidente da instituição; Conselho Fiscal, como órgão de staff do 

Conselho Curador; e Superintendência, representada pelo superintendente geral. 

Subordinados à Superintendência, encontram-se: Diretoria Técnica; e Diretoria 

Clínica; Assessorias  ─ Jurídica (Gestão de Contratos), Programa de Humanização e 

Voluntariado (PHV), Mobilização de Recursos, Assessoria de Comunicação, 

Ouvidoria e Regulação Interna Assistencial ─; e seis gerências que cuidam de sua 

administração ─ Gerência Assistencial, Gerência Administrativa, Gerência de 

Tecnologia da Informação (TI), Gestão de Pessoas, Gerência de Serviços de Apoio, 

Diagnósticos e Tratamento (SADT) e Gestão de Controladoria. Na ocasião da 

realização deste estudo, foi criada a Gerência de Controladoria. Ligados à estrutura 

supracitada, estão inseridos os demais setores do hospital. Os órgãos da estrutura 

organizacional são gerenciados por ocupantes de cargos de coordenação ou 

supervisão. 

 

A instituição conta com 1.282 funcionários contratados por regime celetista, dentre 

os quais 117 ocupam cargos de gestão. São disponibilizados 325 leitos, sendo 30 à 

unidade de tratamento intensivo para atendimentos a adultos e 8 leitos para o 

atendimento infantil/neonatal. O corpo clínico do hospital é formado por 266 

médicos. A instituição dispõe de 43 especialidades médicas de atendimento ao SUS 

e à rede privada: anestesiologia, angiologia, anatomopatologia, cancerologia, 

cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, 

cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, clínica 

médica, coloproctologa, dermatologia, endocrinologia, endoscopia, ginecologia, 

hematologia, homoterapia, infectologia, mastologia, medicina do trabalho, medicina 

nuclear, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, nutrologia, obstetrícia, 
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bucomaxilofacial, oftalmologia, oncologia, ortopedia, otorrinolaringologia, patologia, 

pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, radioterapia, reumatologia, 

traumatologia e urologia. 

 

A Missão do Hospital Filantrópico consiste em: “Cuidar da saúde com segurança 

assistencial, qualidade e sustentabilidade econômico-financeira, valorizando seus 

profissionais e a produção de conhecimento”.  

 

A Visão Institucional aponta para o reconhecimento como referência em serviços 

médico-hospitalares, com foco em alta complexidade, urgência e emergência, na 

Região Assistencial Ampliada do Oeste de Minas Gerais.  

 

O Hospital Filantrópico possui como Valores Organizacionais: competência, 

hospitalidade, inovação, transparência, responsabilidade e valorização profissional. 

 

A política de gestão de pessoas do Hospital Filantrópico está voltada para a 

valorização e o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários, alinhando 

suas ações à Missão, Visão e Valores Organizacionais. Atualmente, está sendo 

implementado o Planejamento Estratégico em todo o hospital, com o redesenho de 

vários processos, visando criar estratégias e elaborar planos de ação e projetos para 

a instituição. 

 

Quanto à estrutura física, além do prédio hospitalar, a instituição conta três 

complexos de especialidades médicas: a) Escola de Enfermagem ─ fundada em 

1966, anteriormente ao hospital, tem a finalidade de formar profissionais técnicos 

qualificados para atender aos hospitais da cidade e região; b) Hospital do Câncer ─ 

criado em 1996, atende em média, 86 cidades da região; e c) Unidade de Nefrologia 

─ inaugurada em 1990, atende 90% dos pacientes do SUS em terapia renal 

substitutiva (hemodiálise, diálise peritoneal e transplante).  

As unidades funcionais do hospital estão descritas na TAB. 1, destacando-se as 

respectivas funções gerenciais e o quantitativo de gestores existentes em cada uma 

delas. Os gestores estratégicos constituíram a unidade de análise dessa pesquisa. 
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Tabela 1 - Unidades funcionais e funções gerenciais 
 

Unidade funcional Função Quantitativo 

Superintendência 
Superintendente (*) 1 
Gerente (*) 5 
Assessor 3 

Diretoria Técnica Diretor (*) 1 
Diretoria Clínica Diretor (*) 1 

Escola de Enfermagem 
Diretor 1 
Coordenador 1 

Enfermagem 
Coordenador 14 
Supervisor 67 

Manutenção Predial Coordenador 1 
PABX Coordenador 1 
Serviço de Higienização e Limpeza Coordenador 2 
Central de Distribuição de Roupas Coordenador 2 
Portaria Coordenador 1 

Faturamento 
Coordenador 1 
Supervisor 2 

Farmácia Central 
Coordenador 1 
Supervisor 1 

Almoxarifado Supervisor 1 
Ambulatório Supervisor 1 
Bloco Cirúrgico Administrativo Coordenador 1 
Imagem Supervisor 1 
Contas particulares Supervisor 1 
Compras Supervisor 1 
Hotelaria  Supervisor 1 
Serviço de Nutrição e Dietética Supervisor  1 
Central de guias Supervisor 1 
Nefrologia Supervisor 1 
Custos  Supervisor  1 
Total de gestores  117 

Fonte: Dados fornecidos pela instituição, 2017. 
(*) Sujeitos da pesquisa. 
 

No quinto capítulo, procede-se à descrição e análise dos resultados da pesquisa.
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo, subdivide-se em: Perfil dos participantes do estudo; e Análise dos 

dados, envolvendo os diversos recortes analisados. 

5.1 Perfil dos participantes  

O perfil demográfico dos gestores participantes da pesquisa é apresentado no 

Quadro 2. Os entrevistados foram identificados pela letra “E” (entrevistado), seguida 

pelos números de 1 a 8, a fim de preservar sua identidade. 

Quadro 2 - Perfil demográfico dos participantes da pesquisa 
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E1 F 34 Casada 12 anos 7 meses 1 
Pós-graduação 

(latu sensu) 
40 

E2 F 36 Casada 6 anos 3 anos 1 Superior 40 

E3 M 33 Casado 10 anos 8 meses 1 
Pós graduação 

(latu sensu) 
44 

E4 F 44 Casada 6 meses 6 meses 2 Superior 44 

E5 M 62 Divorciado 6 meses 6 meses 4 Superior 44 

E6 M 34 Casado 12 anos 6 anos 1 Superior 44 

E7 F 47 Casada 7 meses 7 meses 1 
Pós-graduação 

(latu sensu) 
40 

E8 M 75 Casado 40 anos 2 anos 4 
Pós-graduação 

(latu sensu) 
30 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

O Quadro 2 mostra que os gestores se equivalem quanto ao gênero. A maioria é 

casada, sendo apenas 1 divorciado. Todos os gestores possuem filhos, cujo número 

varia entre 1 e 4. A faixa etária situa-se entre 33 e 75 anos de idade, observando-se 

que metade dos sujeitos tem entre 33 e 36 anos e metade entre 44 a 75 anos.  

O tempo de trabalho no Hospital Filantrópico varia entre 6 meses e 40 anos, sendo 

que a maioria atua há mais de 6 anos. O tempo na função como gestor varia entre 6 
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meses a 6 anos, sendo que 5 possuem entre de 6 e 8 meses e 3 entre 2 e 6 anos. A 

variabilidade de tempo na função é consequência das recentes mudanças na 

estrutura organizacional do hospital. 

A carga horária de trabalho semanal dos gestores está compreendida entre 30 e 44 

horas, sendo que 3 trabalham 40 horas e 4 cumprem 44 horas. Apenas 1 possui 

carga horária de 30 horas semanais. A maioria declarou que, embora tenha uma 

carga horária estabelecida no papel, é comum permanecer no hospital além do 

horário de trabalho. Entre os gestores, 2 fazem parte do quadro de médicos do 

hospital. 

A maioria é constituída por funcionários contratados pelo regime das Consolidações 

das Leis Trabalhistas (CLT), configurando um vínculo efetivo com o hospital. A 

exceção se dá para o diretor clínico, cujo cargo é instituído pelo Conselho de 

Medicina, sendo obrigatório em todos os hospitais. Em relação a esta função, este 

gestor é o representante da categoria de médicos do hospital. 

Quanto ao nível de escolaridade, 4 gestores possuem curso superior e 4, pós-

graduação em nível lato sensu. A escolaridade dos gestores e suas respectivas 

áreas de formação constam no Quadro 3. 

Quadro 3 - Escolaridade dos participantes e área de formação 

Escolaridade Área de formação 
Quantitativo 
de pessoas 

Superior 

Direito 
Administração* 
Economia* 
Ciências Contábeis* 

1 
3 
1 
1 

Pós-graduação lato sensu 

Enfermagem gerencial (especialização) 
Executivo em Saúde 
Nefrologia (residência médica) 
Administração Hospitalar (MBA) ** 
Medicina do Trabalho** 
Cirurgia Geral e Proctologia** 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

*A mesma pessoa possui três cursos de graduação. 
**A mesma pessoa possui três cursos em nível de pós-graduação. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Dentre os entrevistados que possuem curso superior, 1 possui formação em Direito 

e 3 cursaram Administração sendo que destes um possui também formação em 

Economia e Ciências Contábeis. Quanto àqueles que possuem curso de pós- 

graduação lato sensu, 1 concluiu Enfermagem Gerencial em nível de especialização, 

1 possui curso de Executivo em Saúde e 1 possui formação em residência médica 

em Nefrologia. Um gestor possui três cursos neste nível: MBA em Administração 

Hospitalar, Medicina do Trabalho e Cirurgia Geral e Proctologia.  

5.2 Análise dos dados: categorias e subcategorias  

As categorias de análise foram definidas a priori, tendo como referência o MTEG 

proposto por Zille (2005), adaptado para este estudo de caráter qualitativo, a saber: 

fontes de tensão no trabalho, sintomas de estresse, impactos no trabalho e 

estratégias de enfrentamento ao estresse. 

As subcategorias emergiram do discurso dos gestores entrevistados. Em alguns 

momentos, as categorias e subcategorias podem conter aspectos que se 

entrelaçam, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, permitindo à pesquisadora 

realizar análises subjetivas sob perspectivas diversas. As categorias e subcategorias 

são descritas a seguir no Quadro 4. 

Após a realização da análise do conteúdo das entrevistas, em relação às categorias 

de análise, emergiram 21 subcategorias, que elucidaram os objetivos do estudo. 

Foram consideradas as respostas que atingiram a frequência igual ou superior a 

50% dos entrevistados. As subcategorias que não atingiram tal frequência foram 

desconsideradas pelo estudo. 
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Quadro 4 - Categorias e subcategorias de análise 

Categorias Subcategorias 

 

Fontes de tensão no trabalho 

 Situação financeira da instituição 
 Aspectos relacionados às mudanças 

organizacionais  
 Pressão e cobrança em seus diversos contextos 

relacionados à instituição 
 Sobrecarga de trabalho 

  Administração de situações imprevisíveis e/ou 
complexas 

Sintomas de estresse 

SINTOMAS FÍSICOS: 

 Insônia 
 Fadiga 
 Dores no estômago 

 

SINTOMAS PSÍQUICOS: 

 Ansiedade 
 Irritabilidade 
 Nervosismo 

 

DOENÇAS DECORRENTES 
 Psoríase, gastrite, pressão alta e síndrome do 

pânico 
 

Impactos no trabalho  
 Desgaste nos relacionamentos interpessoais no 

trabalho e/ou fora dele 
 Dificuldades relacionadas a memória e a 

concentração no trabalho 
 Interface casa/trabalho 

Estratégias de enfrentamento ao 
estresse (coping) 

 Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 
 Autocontrole 
 Centralidade do trabalho 
 Prática de atividades físicas  
 Negação 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 

A seguir, apresentam-se os resultados do estudo, levando-se em consideração cada 

uma das categorias de análise e as respectivas subcategorias que emergiram da 

análise dos conteúdos das entrevistas realizadas. 

5.2.1 Fatores de tensão no trabalho 

 

Esta categoria foi explicada pelas subcategorias de análise definidas a partir das 

respostas que emergiram nos depoimentos. A análise qualitativa, por meio das 

entrevistas em profundidade, permitiu identificar os fatores de tensão importantes 

relacionados ao cotidiano de trabalho dos gestores: situação financeira da 
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instituição, aspectos relacionados às mudanças organizacionais, pressão e cobrança 

em seus diversos contextos relacionados à instituição, sobrecarga de trabalho e 

administração de situações imprevisíveis e/ou complexas. A ordem em que as 

subcategorias são apresentadas não necessariamente está relacionada à frequência 

das respostas. 

Todas as categorias de profissionais de uma organização podem estar sujeitas a 

diferentes níveis de pressão no trabalho.  No entanto, a intensidade com que os 

tipos de agentes estressores se manifestam pode variar de acordo com o contexto 

organizacional e a personalidade de cada indivíduo. Para identificar os fatores de 

tensão no trabalho dos gestores, partiu-se do pressuposto de que, devido à 

complexidade das funções exercidas, esses indivíduos podem estar mais propensos 

ao desenvolvimento de quadros de estresse ocupacional, por estarem mais 

vulneráveis aos fatores potenciais de pressão no trabalho (COUTO, 1987; COSTA; 

HONÓRIO, 2009). 

Em executivos que atuam em níveis estratégicos, como é o caso dos gestores 

estudados, Couto (1987) afirma que a tensão pode, muitas vezes, ocorrer pela 

própria responsabilidade final da decisão.  De acordo com Melo; Cassini e Lopes 

(2011), ainda que, de um lado, a autonomia e a independência sejam necessárias, 

de outro, a solidão da responsabilidade definitiva e o ônus da liderança são 

desafiadores, podendo causar ansiedade e insegurança nesses profissionais. Tal 

fato pode ser ilustrado pelo relato a seguir: 

 
Ontem, eu reclamei um pouquinho. Eu disse assim: “Ah! Ter poder é muito 
bom, porque as decisões ficam com você, mas é muito solitário e muito 
oneroso também”. Então, eu parto do princípio de que, apesar de 
descentralizar muitas coisas, a decisão acaba sendo minha (E7). 
 

Consideram-se como agentes estressores aqueles que originam ou desencadeiam o 

estresse no indivíduo (KILIMNIK et al., 2012). Segundo Ballone et al. (2002), um 

agente estressor pode ser um acontecimento, uma pessoa ou um objeto capaz de 

proporcionar tensão emocional e, assim, induzir o indivíduo ao estresse. Para os 

autores, a natureza desses agentes refere-se a fatores de ordem tanto emocional 

(internos) quanto ambiental, biológica ou física (externos).  
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Apresenta-se a seguir as fontes de tensão no trabalho mais relevantes identificadas 

neste estudo. 

 

5.2.1.1 Situação financeira da instituição 

 
Esta subcategoria é referida pelos entrevistados como “crise do hospital”. Foi 

relacionada como a principal fonte de tensão no trabalho, sendo relatada pela 

totalidade dos gestores. Questões relacionadas a escassez e limitações de recursos, 

insegurança, falta de estrutura, má administração por gestões anteriores e 

minimização dos efeitos da crise ficaram evidentes nos discursos dos entrevistados.  

 
Eu acho que o maior estresse é você estar o tempo todo dosando o que 
você precisa fazer nesse cenário de escassez de recursos. E a gente 
recebeu o hospital com tudo muito depreciado, tudo muito ruim. Então, eu 
vejo um bloco cirúrgico, por exemplo, que tá todo depenado, que tá todo 
ruim, eu preciso de arrumar. Eu sofro (E4). 
 
Na área da Saúde, a diferença é lidar com limitações de recursos. Seja 
hospital privado, seja não privado ou filantrópico, você sempre tem que 
estar amarrado. Então, é conter a mão de obra, ter que fazer o serviço sem 
deixar extrapolar horas excedentes, para não ter que pagar, etc. [...] (E5). 
 
O econômico financeiro. Isso é a grande tensão pra mim hoje (E7). 

 

No cenário da saúde, a falta de recursos é uma situação frequente. Este e outros 

desafios impostos aos trabalhadores podem levá-los a um processo de desgaste, 

estresse e sofrimento com relação ao trabalho. Por interferir na subjetividade do 

indivíduo, constitui-se, principalmente, em um fator de limitação da atuação do 

profissional, afetando diretamente a qualidade de seu serviço (BROTTO; 

DALBELLO-ARAÚJO, 2012). A limitação do trabalho fica evidente na fala do gestor 

relatada a seguir: 

 
Não tem dinheiro, eu vou fazer o quê?  Então, eu fico escolhendo o que eu 
vou fazer agora. Então, primeiro, eu vou fazer isso, mês que vem eu faço 
aquilo [...] É tensionante. Se eu tivesse uma realidade diferente, se tivesse 
tudo ótimo, tudo em perfeito estado, eu não sofreria tanto quanto a gente 
sofre, né. Você querer fazer as coisas muito rápido mas não tem recurso 
(E4). 
 

A falta de recursos financeiros cria um clima de tensão e insegurança entre os 

gestores. Nesse ponto, observou-se que o gestor convive com os dois lados da 

situação: a insegurança quanto à falta de pagamento do próprio salário e a 
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insatisfação dos funcionários em relação ao recebimento do salário. Esse aspecto 

fica demonstrado nas declarações seguintes: 

 
A parte financeira do hospital, porque nós estamos sendo muito cobrados 
por isso. Então, se não resolveu, pode espirrar na ponta, pode gerar uma 
greve isso (E1). 
 
Este mês presente fomos tranquilos, mas nós sabemos que já tem o 
dinheiro para o pagamento. O mês que vem eu não sei. Você relaxa esse 
mês, mas o mês que vem você fica tenso de novo (E5). 
 

Questões relacionadas à falta de estrutura decorrente dos investimentos escassos 

do estado também foram suscitadas. Esse aspecto se acentua, principalmente, pelo 

fato de o Hospital Filantrópico ser o único que atende ao SUS na região, sendo 

responsável pelo atendimento de pacientes da rede pública oriundos de outras 

unidades de saúde.  Tal situação apresenta-se como fora do controle dos gestores, 

que, muitas vezes, não têm poder para modificá-las, levando-os a experimentar uma 

sensação de angústia. O relato a seguir exemplifica essa questão: 

 
Já tivemos problemas sérios aqui tendo até que parar setor pra não entrar 
num colapso total [...]. A UPA, se houver problemas lá, reflete aqui. Outra 
tensão também que é muito frequente é a gente ficar sabendo que tá 
morrendo paciente ou agravando sua patologia por problemas de 
administração, tanto na UPA quanto nos outros hospitais. Tudo isso 
influencia na gente aqui, nesse hospital de atendimento terciário, que 
atende pacientes de diversos níveis. O responsável pelo funcionamento do 
SUS é o Estado (E8).  
 

Percebe-se que no tocante à gestão do trabalho questões como estrutura física 

precária e limitações relacionadas ao gerenciamento do trabalho fazem parte da 

realidade no hospital pesquisado. Santos et al. (2010) argumentam que os aspectos 

relacionados à gestão e à estrutura da organização podem estar associados ao 

estresse. Contudo, como são questões que se situam no âmbito da organização do 

trabalho, tornam-se fatores de limitação, já que, muitas vezes, não se possui meios 

para transformá-las.  

 

Brotto, Dalbello e Araújo (2012) acrescentam que dentre os vários fatores 

responsáveis pelo adoecimento dos trabalhadores da área da Saúde destacam-se 

os investimentos escassos na saúde por parte do Estado.  
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A má administração por parte de gestões anteriores é vista pelos entrevistados 

como um fator atrelado à atual “crise do hospital”. Tal fato é percebido pela maioria 

dos gestores, independente do tempo de trabalho na instituição. A esse aspecto, os 

gestores relacionaram o fato de terem que solucionar questões administrativas que 

advêm de épocas anteriores e que repercutem de forma negativa no contexto atual. 

A intensificação do trabalho na tentativa de resolução de questões anteriores pode 

ser observada nos relatos a seguir: 

 

[...] tinham muitos gargalos. Tinha muita coisa errada acontecendo. E o 
hospital, né, com essa crise que passou... Então, a gente tá trabalhando 
muito (E1). 
 
Eu cataliso muita coisa, muita coisa. Eu cheguei aqui, eu não trabalhava. 
Era fila de médico gritando, batendo porta, falando que ia parar. Tinha dias 
que eu recebia trinta ações judiciais no mesmo dia (E7). 
 

Os gestores que estão há mais tempo na instituição demonstraram certo desgaste 

relacionado aos problemas de administrações anteriores: 

 
Talvez seja o cansaço anterior, o desgaste anterior por gestões anteriores. 
Não pela gestão atual. Eu acho que isso vem de desgastes anteriores (E2). 
 
Eu tenho reflexos de tensões e estresse anteriores, né [...] O que mais me 
tirava energia, mais me desgastava realmente era a questão de eu fazer o 
trabalho dos outros, salário atrasado, pressão demais, a forma como as 
pessoas cobravam as coisas, né (E6)? 
 
Nós tivemos problemas de má gestão nas gestões anteriores. Uma das 
coisas que deu um impacto muito grande no corpo clínico aqui foi o atraso 
de pagamento. [...] Então, são vários fatores que chega a dar tensão, 
principalmente na parte que administra o hospital (E8). 
 

Com relação a esse aspecto, Couto (1987) destaca que a correção de erros de 

antecessores pode ser um fator desencadeador de tensão no trabalho.  

 

Os relatos evidenciam que a necessidade de amenizar ou minimizar os efeitos da 

“crise do hospital” para a equipe de trabalho também pode constituir-se em uma 

importante fonte de tensão para os gestores, implicando grandes esforços por parte 

destes profissionais nesse sentido. A narrativa a seguir exemplifica esta questão: 

 
Fator de tensão pra nós, líderes, ainda, é que a gente tem que conciliar 
muito bem a questão de liderança, como a questão de motivar os 
colaboradores, de não deixar transparecer os problemas, principalmente, da 
crise (E2). 
 



81 

Sobre esse aspecto, Albrecht (1988) ressalta que, além de administrar seu próprio 

estresse, o gestor deve conseguir administrar o estresse da equipe no sentido de 

promover um ambiente de trabalho saudável e equilibrado. Esse esforço requer do 

gestor um conjunto de habilidades para conseguir o desempenho da equipe sem 

que ela seja afetada pelos possíveis efeitos do estresse. 

 

Segundo Couto (1987), as questões financeiras da organização constituem um 

importante fator desencadeante de tensão no trabalho do gestor. Estudo realizado 

por Oliveira, Kilimnik e Silva (2007) com trabalhadores da área da saúde também 

identificou a escassez de recursos financeiros como um fator tensionante 

característico da profissão e das condições de trabalho nas organizações que atuam 

nessa área. 

5.2.1.2 Aspectos relacionados às mudanças organizacionais 

O atual contexto de mudanças do hospital, marcado pela implementação de novos 

projetos de reestruturação organizacional, pela retomada da credibilidade e pelas 

mudanças na gestão, entre outros fatores, parece impor aos gestores uma carga 

excessiva de cobranças e de responsabilidade, a fim de que os resultados sejam 

satisfatórios. Os aspectos relacionados às mudanças organizacionais foram 

percebidos por mais da metade dos gestores entrevistados como um dos principais 

fatores causadores de tensão no trabalho. Os depoimentos a seguir retratam tal 

realidade: 

 
A pressão das mudanças...Tá acontecendo muitas mudanças ao mesmo 
tempo e a gente tem que dar conta do recado. Então, a cobrança é muito 
grande (E1). 

 
Especialmente agora nesse contexto que a gente tá vivendo no hospital, 
que é de retomada da credibilidade, do funcionamento, porque a gente teve 
o hospital meio que parado...[...] Então, nesse contexto, a gente vem 
fazendo um trabalho muito intensivo, extenuante, de tentar resolver todos os 
problemas do hospital, apesar de que isso é impossível, né? [...] Mas é 
muito intenso (E3). 
 

As mudanças organizacionais podem ser percebidas como ameaçadoras e gerar 

medo, angústia e incertezas na rotina de trabalho dos gestores. Essa instabilidade 

emocional pode provocar certo desequilíbrio na vida pessoal e profissional dos 
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gestores. De um lado, esses profissionais podem desenvolver estratégias para 

conservar alguma segurança no trabalho; de outro, ao tentarem evitar os desajustes 

nesse âmbito, podem emergir as doenças ocupacionais (COSTA; HONÓRIO, 2009).  

Paiva e Couto (2008) apontam que uma reestruturação organizacional, 

principalmente em ambientes tradicionais adversos à mudança, torna-se condição 

propícia à instauração de crises, podendo atingir todos os níveis hierárquicos da 

organização. Desse modo, cabe ao gestor ser extremamente dinâmico, preparado 

para grandes desafios e, acima de tudo, polivalente. No caso do hospital 

pesquisado, os gestores percebem certa resistência às mudanças narrada nos 

discursos como uma espécie de “incômodo” por parte da equipe de trabalho, 

conforme se observa a seguir: 

 
As pessoas aqui não estavam preparadas para receber essas mudanças. 
Então, é difícil você fazer as coisas chegarem. Não adianta... As pessoas 
não absorvem, e isso é um negócio que me esgota (E4). 
 
O que acontece atualmente aqui... Muita gente tava numa área de conforto 
muito tranquila, porque ninguém cobrava. Agora, que tá cobrando, tá 
incomodando muita gente aqui. Em todos os níveis (E5). 

 

O enfrentamento dessas situações de resistência requer mais cobrança por parte 

dos gestores que realizam um esforço extra para levar as pessoas a saírem da 

“zona de conforto”, conforme relatos que se seguem: 

 
Meu setor ficou sem uma liderança durante mais ou menos dois anos. 
Então, eles (subordinados) foram pouco cobrados. Cada um fazia o que 
queria. Então, nós estamos tendo que retomar as rédeas do processo. A 
gente está tendo que ser mais incisivo, está tendo que cobrar mais, advertir 
mais. Então, esse tipo de coisa tem acontecido sabe, até a gente moralizar 
a situação de novo, que estava meio que cada um fazendo o que queria 
(E1). 
 

As mudanças decorrentes de reestruturações organizacionais exigem dos gestores 

equilíbrio emocional para enfrentar os obstáculos que podem surgir nos processos 

de trabalho. Com base em evidências, embora não conclusivas, sucessivas 

mudanças radicais no trabalho representam maiores riscos à saúde das pessoas, 

podendo, além de provocar o estresse, conduzi-las a uma série de doenças, como, 

depressão e doenças coronarianas (TANURE; CARVALHO NETO; ANDRADE, 

2007). 
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Observou-se que os dados evidenciados nesta pesquisa estão em consonância com 

os estudos realizados por Tanure, Carvalho Neto e Andrade (2007) com executivos 

de empresas brasileiras, que apontaram as mudanças organizacionais como uma 

importante fonte de tensão, causadora de impacto no trabalho e na vida pessoal dos 

executivos. 

 

5.2.1.3 Pressão e cobrança, em seus diversos contextos 

 

A pressão e a cobrança, em seus diversos contextos, foram apontadas neste estudo 

como fatores de tensão no cotidiano de trabalho dos gestores, sendo relatadas pela 

maioria dos entrevistados. A pressão advinda da necessidade de obter resultados, 

por exemplo, pode ser evidenciada nos discursos que se seguem: 

 
Na verdade, a pressão de cima é frequente. Nós somos cobrados o tempo 
todo para que funcione [...] Então, a cobrança é muito grande [...] A gente 
lida, às vezes, com a cobrança da administração (E1). 

 
. Essa questão dessa linha, dessa diretriz que “você precisa fazer”, a gente 

sabe que precisa fazer um monte de coisa, e aí tem que fazer tudo (E5). 
 

A pressão e a cobrança por resultados são uma das principais fontes de tensão 

entre gestores, embora necessária, pois delas dependem a sobrevivência da 

organização em um mercado cada vez mais competitivo e a permanência destes 

indivíduos no emprego (MELO; CASSINI; LOPES, 2011). 

 
Os gestores também se reconhecem como responsáveis pelos resultados da 

equipe. Por conseguinte, a capacidade de conduzi-la na direção do atingimento das 

metas é percebida por esses indivíduos como um requisito da prática gerencial. 

Verifica-se no relato a seguir a pressão em relação a esse aspecto:  

 
Estamos numa fase de muita pressão [...] Se não acontecer nas minhas 
áreas, que são várias, o responsável direto sou eu, né. Então, isso gera um 
estresse (E1). 
 

Welch (2001) considera que as decisões do gestor de uma organização trazem 

consequências diretas para todos os envolvidos e que a responsabilidade da 

organização é compartilhada com seus gestores. Dessa forma, qualquer problema 

com a organização é também um problema de quem a gerencia. Na concepção 
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desse autor, a visão dos gestores deve estar voltada totalmente para resultados, o 

que se torna um grande fator de pressão para esses indivíduos.  

 

Devido às pressões, a insegurança e o medo de não corresponder às expectativas 

diante da possibilidade do fracasso são sentimentos presentes entre os gestores, 

como revela o fragmento a seguir:  

 
A responsabilidade, o medo do fracasso de talvez não chegar uma receita, 
não chegar uma verba e ver que esse hospital, que tem um potencial imenso, 
esse hospital pode voltar a ser o que era antes. Isso me causa um certo 
receio de não conseguir cumprir aquilo que eu prometi por causa de cenários 
econômico-financeiro do país [...] É o fato de ver as pessoas decepcionadas 
(E7). 

 

Melo, Cassini e Lopes (2011) consideram que os gestores convivem constantemente 

com a pressão e a insegurança no cotidiano de trabalho. A competitividade no 

mercado de trabalho aumenta também a insegurança do gestor em relação ao 

emprego. De acordo com Zille (2005), a necessidade de obter sucesso e de alcançar 

resultados, em determinados momentos, podem até mesmo se tornar maior do que 

aquela nos planos físicos e psicológicos. 

 

Outro aspecto relacionado às pressões no trabalho é a constante necessidade de 

produzir e mostrar resultados, como mostra o relato a seguir: 

 
Da minha área mesmo, o que me gera desconforto é saber que um 
computador tá funcionando muito precariamente. [...] Então, isso é o que me 
desgasta enquanto profissional, né, saber que eu poderia fazer mais (E6). 
 

Tanure, Carvalho Neto e Andrade (2007) abordam a pressão decorrente da 

sensação de estar sempre em débito com o trabalho. Isso acontece em função das 

reestruturações organizacionais, o que pode ocasionar aumento nas atividades e 

responsabilidades dos gestores. Costa e Honório (2009) salientam que nessas 

condições a permanência na função depende do quanto o gestor se dedica ao 

trabalho e de seus esforços na direção de novos aprendizados para assegurar o 

alcance da produtividade e dos resultados organizacionais. Desse modo, acentuam-

se o nível de cobrança e a instabilidade em relação ao emprego. Essa necessidade 

de estar sempre em dia com as obrigações deixa os gestores mais vulneráveis ao 

desenvolvimento de quadros de estresse.  
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Para Melo, Cassini e Lopes (2011, p. 93), os gestores são eternos “condenados a 

vencer”. As exigências constantes e a necessidade de cumprir metas e regras 

organizacionais provocam inquietações no indivíduo, podendo impactar o 

desempenho de seu trabalho, causando-lhe desgaste, desinteresse pelas atividades 

e, sobretudo, o estresse (KILIMNIK, et al., 2012). 

 
Os resultados deste estudo estão de acordo com diversas pesquisas realizadas com 

gestores que evidenciaram que a pressão, em seus diversos aspectos, constitui uma 

das principais fontes de tensão no trabalho (ZILLE, 2005; ZANELLI, 2010; MELO; 

CASSINI; LOPES, 2011; MAFFIA, 2013; MAFFIA; ZILLE, 2014; GONÇALVES, 

2015). 

 

5.2.1.4 Sobrecarga de trabalho  

 

Sobrecarga de trabalho também foi elencada pelos gestores entrevistados como um 

dos fatores que promovem a tensão no trabalho. Essa categoria foi realçada pelos 

gestores ao relatarem situações que denotam volume de trabalho, excesso de 

compromissos, expedientes prolongados e ritmo de trabalho acelerado. 

 
Segundo Glowinkowski e Cooper (1987), dentre os fatores intrínsecos ao trabalho, a 

sobrecarga tem despertado a atenção dos pesquisadores. Este agente estressor 

subdivide-se em dois níveis: quantitativo e qualitativo. A sobrecarga quantitativa 

refere-se ao número excessivo de atividades que o indivíduo realiza. Já a 

sobrecarga qualitativa refere-se às dificuldades que o indivíduo encontra para 

realizar suas tarefas, ou seja, enfrentar demandas que extrapolam suas 

competências. 

 
Nos relatos a seguir, os gestores fazem referência a situações de sobrecarga 

quantitativa, ou seja, excesso de atividades relacionadas ao trabalho. 

 

Na verdade, meu cargo gera uma sobrecarga, sim. Eu tenho que estar 
disponível. Às vezes, me liga, eu tenho que voltar à noite. A hora que o 
hospital precisa de mim, eu tô disponível. É reuniões fora do horário... Mais 
é por isso, as reuniões fora e o excesso de trabalho realmente (E1). 
 
O que eu acho que me estressa muito é quando eu tenho um planejamento 
e você tem que realizar a coisa num espaço “x”. E essa mesma coisa vai te 
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atropelando [...] Eu precisava de uma pessoa comigo pra me ajudar. Então, 
fica sobrecarregado (E4). 

 
De acordo com Lipp (2005a), a sobrecarga de trabalho é o estressor mais citado nas 

pesquisas relacionadas ao estresse no trabalho, além de constituir-se em um 

obstáculo à dedicação de tempo à família e ao lazer. Para a autora, a quantidade de 

trabalho ou projetos que a pessoa aceita ou se impõe pode afetar ou não o indivíduo 

negativamente em relação ao estresse, a depender de duas variáveis: 

vulnerabilidade à sobrecarga de trabalho; e as estratégias de enfrentamento das 

quais dispõe para lidar com os agentes estressores. 

 
Na percepção dos entrevistados, o excesso de atribuições é um fator que pode 

induzir ao estresse ocupacional. Este relato ilustra o fato citado: 

 

Como a gente tem várias atribuições e eu tenho as atribuições além de 
diretoria e comissão médica também, assistencial, às vezes, quando a coisa 
começa a atrasar, começa, às vezes, a atrapalhar um compromisso que 
você fez. Aí, gera um estresse muito grande (E3). 
 

Identificou-se, também, que mais de um terço dos gestores entrevistados 

permanece no hospital além do horário de expediente, utilizando dos períodos de 

descanso para realizar atividades relacionadas ao trabalho. No entanto, em alguns 

casos, parece haver uma percepção de normalidade em relação a esta prática, 

sendo admitida por alguns gestores como um aspecto inerente à função gerencial: 

 
Claro que quem ocupa um cargo de liderança deverá estar disponível a 
qualquer momento. Mas, mesmo não fazendo, e, talvez, há dias que não dê 
pra fazer esse horário de almoço, a gente não sai sobrecarregado [...] Acho 
que no momento em que a gente deixa de ser operacional, acho que o 
desgaste é menor (E2). 

   

Aqui a gente não para. Nós chegamos aqui por volta de 6:45 e saímos a 
hora que for preciso. Nunca a gente sai antes das 18 horas. Mas isso aí eu 
não me importo com isso, não (E5). 
 

É importante ponderar que em certos casos a função gerencial, de fato, exige que o 

indivíduo tenha uma disponibilidade extra para a organização. No entanto, faz-se 

necessário que o próprio trabalhador e a organização sejam razoáveis quanto a tais 

exigências, de modo a não ultrapassar os limites suportáveis pelo indivíduo. Tais 

afirmações podem ser analisadas sob o prisma das novas gerações de gerentes que 

se identificam e aprendem a conviver com seu agressor, “o novo sistema capitalista”, 
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relatado por Sennett (2008), que se configura pelas práticas do trabalho flexível, e os 

sistemas de poder, que se camuflam nas modernas formas de flexibilidade, criando 

uma dimensão para a atividade gerencial (MELO; CASSINI; LOPES, 2011).  

 

No discurso seguinte, o gestor admite extrapolar com frequência a jornada normal 

de trabalho. Entretanto, isso lhe parece perfeitamente aceitável, sendo justificado 

por demandas consideradas como “de sua alçada”: 

 
Eu tenho uma carga horária excessiva, né. Não estou conseguindo cumprir 
meu horário das 9 horas. Eu sempre faço mais, mas por demandas que 
agora são realmente da minha alçada (E6).  

 

Sob outra perspectiva dessa normalidade, Tanure, Carvalho Neto e Andrade (2007) 

apontam outra faceta do papel do gestor: quando o trabalho passa a fazer parte da 

vida do indivíduo, este sente prazer em dedicar grande parte do seu tempo e em 

empenhar toda sua energia. Nesse momento, o papel do gestor passa a ser 

confundido com sua identidade, tornando-se prisioneiro desse papel, ao relegar as 

outras dimensões da vida a segundo plano. Dedicar mais tempo ao trabalho passa a 

ser sinônimo de aumentar a performance profissional, considerando que esta 

dimensão merece grandes esforços. Isso se torna uma fonte de tensão quando o 

papel de gestor toma conta do indivíduo, tornando-se difícil sair deste personagem. 

 

As categorias gerenciais que ocupam cargos hierárquicos mais elevados são mais 

impactadas pelos aspectos inerentes à função gerencial, como a sobrecarga de 

trabalho. Isso tem provocado desequilíbrios na relação que se estabelece com 

outras dimensões da vida, como o plano familiar e o social (COSTA; HONÓRIO, 

2009). 

 

A sobrecarga no trabalho pode levar o indivíduo à exaustão física e mental e à baixa 

realização profissional. Quando persistente, em casos mais graves, pode vir a 

desencadear a síndrome de burnout (POLETTO et al., 2016). 

 

Estudos realizados por Zille (2005); Braga; Zille; Marques (2013); Maffia (2013); 

Gonçalves (2015) também evidenciaram a sobrecarga de trabalho como uma das 

principais fontes de tensão excessiva entre gestores. 
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5.2.1.5 Administração de situações imprevisíveis e/ou complexas  

 

Esta subcategoria emergiu dos discursos dos gestores como uma fonte de tensão 

relacionada às situações inesperadas ou de difícil solução no contexto de trabalho, 

descritas pelos respondentes como “problemas não programados”, que fogem ao 

controle dos gestores e demandam esforço extra para solução, que nem sempre é 

possível. 

Nas narrativas a seguir, percebe-se que a imprevisibilidade pode ser geradora de 

tensão, na medida em que os gestores precisam solucionar problemas que, se não 

resolvidos, podem prejudicar diretamente os pacientes, por exemplo, equipamentos 

com defeitos e dificuldade para conseguir médicos em situações de emergência, 

entre outros, conforme relatos a seguir: 

Por ser uma área hospitalar, nunca deixa de ter problemas. A gente vive um 
dia de cada vez. São problemas talvez nem programados [...] Talvez, um 
equipamento que estrague, e você tem que procurar um outro meio de 
atender ao paciente, porque ele está aqui dentro e eu tenho que tratar 
ele...Talvez, são médicos que não queiram executar o contrato, e aí você 
tem problema, você tem que ir até o médico e interferir. Então, são 
questões, assim, rotineiras, que tem dias que tudo acontece de uma vez e 
tem dias que não (E2). 

Acontece, por exemplo, que eu preciso de uma cirurgia pediátrica hoje. Não 
tenho. Não consigo. Já tentei. Aí, você liga pra um colega, liga pra outro, 
liga pra BH, né. Todo dia é isso (E3). 
 
Recentemente, nós tivemos um episódio de um servidor (computador) 
importante que ele estava sem garantia e dificuldade de encontrar peça no 
mercado. Nós ficamos três dias parados. Aí, não dorme direito, a 
alimentação fica prejudicada. Então, assim, no pico do problema, isso afeta 
(E6). 
 

Lidar sob a influência da imprevisibilidade e das incertezas decorrentes da 

indeterminação das demandas é um elemento presente na dimensão do trabalho 

coletivo em saúde. Isso exige capacidade de enfrentamento de situações em 

constantes mudanças e a solução de problemas que não seguem uma lógica 

(SARRETA, 2012). 

 
A convivência com situações imprevisíveis e complexas acaba por gerar 

insegurança nos gestores, conforme declaração a seguir: 
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Aqui é a insegurança. Não a insegurança pessoal, a insegurança se esse 
pessoal que está aqui no dia a dia vai estar usando muito o sindicato. O 
sindicato é muito presente aqui. E o pessoal tem o sindicato como um dono 
da verdade. Então, a tensão de uma possibilidade de um transtorno de ter 
que parar determinada atividade, isso aqui é constante. Então, eles 
fomentam essa situação. Seja por uma situação verdadeira, e aí a gente 
intervém quando é verdadeira, seja por uma insatisfação que você acabou 
tirando eles do conforto (E5). 

 
No discurso seguinte, o gestor se refere a resolver “coisas que não têm solução”:   

 
A gente acaba resolvendo coisas que não têm solução. É pagar conta sem 
ter dinheiro, cumprir leis que você não têm nenhum respaldo para cumprir, 
ordem judicial de Minas Gerais inteiro que você tem que responder. Então, 
isso é bem frequente. É muito complexo. É o dia a dia. Tem muito problema 
simples, não; só problema bem complicado (E3). 
 

Trabalhar em contextos de imprevisibilidade leva o trabalhador a estar sempre em 

estado de alerta. Assim, é necessário que o gestor desenvolva mecanismos 

pessoais para conseguir lidar com o medo e a insegurança provocados por essas 

situações. Dejours e Abdoucheli (1994, p. 137) se referem a um tipo de sofrimento 

patogênico que “aparece quando todas as margens de liberdade na transformação, 

gestão e aperfeiçoamento da organização já foram utilizadas”. Nesse sentido, não 

havendo mais nada que o indivíduo possa fazer diante das pressões rígidas, podem 

advir sentimentos de frustração, medo ou impotência. Para os autores, nessas 

circunstâncias esgotam-se todos os recursos defensivos dos quais o indivíduo é 

dotado, promovendo um desequilíbrio psíquico e uma descompensação para a 

doença mental ou psicossomática. 

 

Pesquisa realizada por Simões (2016) também identificou a administração de 

imprevistos como um fator relacionado ao sofrimento em trabalhadores da área da 

saúde. 

 

Na próxima subseção, apresenta-se a categoria dos sintomas de estresse. 
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5.3 Sintomas de estresse  

Para a análise das manifestações de estresse ocupacional, levaram-se em 

consideração a incidência e a intensidade dos sintomas físicos e psíquicos, na 

percepção dos gestores entrevistados. À medida que os sintomas eram relatados, 

solicitou-se a cada um dos participantes que indicasse a frequência com que estes 

se manifestavam, de acordo com a seguinte escala de gradação: “Ausente”, 

“Algumas vezes”, “Frequente” e “Muito frequente”.  

Os principais sintomas físicos identificados de forma recorrente nos gestores foram: 

insônia, fadiga e dores no estômago, conforme constatado pelos relatos a seguir: 

Quando eu tô muito estressado, eu tenho a tendência de acordar de 
madrugada, umas quatro horas da manhã. Já tem um certo tempo que eu já 
venho acordando de madrugada sem conseguir dormir depois (E3).  

Tenho muita dor no estômago! Além disso, eu fico muito cansada. Eu chego 
em casa um caco! É chegar em casa, comer, tomar um banho, ficar com 
minha família e já vou dormir (E4). 

Eu tenho muitas dores no estômago, que, segundo o médico, é resultado do 
estresse. Eu durmo mal. Acho que isso é devido ao dia a dia tumultuado. Eu 
chego em casa e até eu conseguir desligar pra poder dormir, eu vou dormir 
uma hora da manhã, uma e meia da manhã, pra acordar no outro dia pra vir 
trabalhar. Essa correria do dia a dia me causa isso sim (E6). 

Quando indagados sobre a associação desses sintomas a alguma causa específica, 

alguns entrevistados afirmaram ser o trabalho. No entanto, independente de tais 

sintomas estarem relacionados a outras fontes de tensão não provenientes do 

ambiente de trabalho, observou-se que a maioria possui sintomas de estresse que 

se manifestam com certa frequência. 

Dores nos músculos do pescoço e ombros, sim. Isso eu sempre tive, porque 
eu sou hiperativa. Então, isso sempre existiu na minha vida (E7). 

Neste estudo, em alguns casos os sintomas podem estar relacionados às fontes de 

tensão presentes no ambiente de trabalho dos gestores. Quanto à propensão de 

alguns indivíduos ao desenvolvimento do estresse, há que se considerar a afirmativa 

de Cooper, Sloan e Williams (1988) de que os agentes estressores presentes no 
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ambiente de trabalho podem tornar-se potenciais fontes geradoras de estresse para 

o indivíduo, levando-se em conta a vulnerabilidade individual de cada um.  

No plano psíquico, os sintomas identificados de forma prevalente foram: ansiedade, 

nervosismo e irritabilidade.  

É essa ânsia nervosa mesmo que eu fico [...] No embate onde alguém vem 
discutir fugindo da realidade ou tentando dissimular. Naturalmente, eu 
aumento o tom de voz. Nem sempre eu sinto que estou sendo grosso, mas 
quem tá a volta sente, percebe isso (E5). 
 
Quando eu acho que o dinheiro não vai chegar, me dá ansiedade [...] 
Irritabilidade, eu tenho quando não entregam e não negociam comigo antes 
que não vai me entregar. Isso me irrita (E7). 

Ulhôa et al. (2010) salientam que as reações comportamentais que ocorrem em 

resposta às exigências ambientais podem ser expressas por meio de atitudes 

agressivas, alterações no tom de voz e hostilidade. Ou o oposto: um comportamento 

retraído. Para esses autores, não existe um padrão definitivo de resposta, pois cada 

indivíduo desenvolve um comportamento. Santos, Oliveira e Moreira (2006) 

consideram que a irritabilidade e a impaciência, entre outras manifestações, podem 

ocorrer quando o indivíduo apresenta quadros de estresse em níveis elevados. 

A literatura aponta que o indivíduo com quadro de estresse poderá evidenciar, em 

maior ou menor intensidade, os seguintes sintomas: nervosismo, irritabilidade, raiva, 

dor nos músculos do pescoço e ombros, cefaleia por tensão, alterações do sono, 

fadiga, dor precordial, palpitações, ansiedade, angústia, períodos de depressão e 

distúrbios gastrointestinais. É razoável afirmar que a intensidade dos fatores de 

tensão experimentados pelo indivíduo pode ter forte correlação com o número de 

sintomas apresentados e sua intensidade (COUTO; VIEIRA; LIMA, 2007). 

Outros sintomas físicos e psíquicos identificados com menor intensidade entre os 

gestores foram: dores nos músculos do pescoço e ombros, oscilações de humor e 

dores de cabeça. 

Nessa categoria, verificou-se, ainda, a ocorrência de manifestações orgânicas entre 

os gestores pesquisados. Os relatos confirmaram a manifestação de doenças como 
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psoríase, gastrite, pressão alta e síndrome do pânico, que, segundo a literatura, 

podem estar associadas ao estresse no trabalho. Os relatos a seguir evidenciam 

esta situação. 

 
Eu tenho muita é psoríase. E quando eu estou estressado é bem pior. Aftas 
também. Eu tenho muita. Quando eu tô estressado, aí elas atacam (E3). 

O médico disse que eu tenho uma gastrite crônica motivada pelo estresse. 
Então, levando em consideração que minha vida pessoal é bem tranquila, o 
estresse maior é aqui dentro do hospital, né (E6). 
 
Pressão alta eu tive. Com a administração anterior eu tive, mas foi controlada 
já; Mais porque houve muito impacto em excesso. Então, a pressão 
aumentou um pouco, mas estabilizou depois que mudou (a gestão) (E8). 

Segundo Goldberg (1986), quando as situações de tensão são vivenciadas por um 

longo período podem acarretar diversos tipos de doenças, como, infarto prematuro 

do miocárdio, derrame cerebral, quadros psiquiátricos, colites, úlceras, 

manifestações psicológicas diversas, distúrbio do sistema imunológico e câncer. Levi 

(2005) corrobora esse contexto ao pressupor que o estresse advindo de fatores 

relacionados ao trabalho pode ocasionar hipertensão e dislipidemia entre outras, 

podendo, até mesmo, ocasionar a morte por doença cardíaca isquêmica e diabetes 

tipo dois.  

Os entrevistados foram questionados sobre como percebem o nível de estresse em 

que se encontram, com base na seguinte escala de gradação: “Ausente”, “Leve a 

moderado”, “Intenso” ou “Muito intenso”. A maioria respondeu que se percebe em 

um nível de estresse que varia entre leve a moderado. Dois gestores relataram que 

se percebem em nível de estresse intenso. Não houve relatos da ausência de 

estresse por parte de nenhum entrevistado. 

Eu tô na dúvida entre intenso e muito intenso. Eu sempre acho que as 
coisas podem piorar. Então, eu fico no intenso, porque pode ser que piore, 
né (E3). 

Leve a moderado (E8). 

No caso a seguir, o entrevistado percebe-se em um nível de estresse intenso, mas 

atribui suas causas a outras fontes que não se relacionam com o trabalho no 

hospital: 
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No meu âmbito de vida, eu considero o estresse intenso. Ele não é 
ocasionado pelo trabalho. Vem de outras fontes. Aí, é uma questão do meu 
modo de vida mesmo. É uma questão de eu achar que eu tenho que ser 
responsável por tudo que tá a minha volta nesse momento (E5). 

Além do ambiente de trabalho, o estresse pode estar relacionado a outras fontes de 

tensão, como, questões familiares, sociais ou de natureza própria ligadas a 

características pessoais do indivíduo, formação e conflitos consigo mesmo, entre 

outros, sendo importante analisar os níveis de pressão advindos desses ambientes 

(ZILLE, 2005). Estudo sobre o estresse ocupacional em gestores desenvolvido pelo 

autor ao longo dos anos vem constatando que as questões de natureza própria são 

fontes de tensão para os gestores (ZILLE, 2005; ZILLE, 2007; ZILLE; BRAGA; 

ZILLE, 2011; MAFFIA; ZILLE, 2013; ZILLE; BRAGA; MARQUES, 2014). 

 

Nessa direção, na percepção de Limongi-França e Rodrigues (2011), além dos 

fatores relacionados ao ambiente, fatores individuais, como as características de 

personalidade, atitudes e indicadores demográficos, também podem ser 

considerados elementos desencadeadores do estresse. Em ambos os casos, para 

que o quadro seja descontinuado, é necessário que o indivíduo desenvolva 

estratégias de enfrentamento ao estresse. 

 
Nos casos em que os níveis de estresse não são controlados, os trabalhadores 

podem desenvolver a chamada “Síndrome de burnout” como reação ao estresse 

ocupacional crônico. Nessa fase, o indivíduo não consegue se adaptar ao trabalho, 

por conter cargas de tensão elevadas (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 2001). 

 
Percebe-se a coerência desses achados com pesquisa realizada por Gonçalves 

(2015) com gestores da área da Saúde de um hospital público, a qual apontou a 

ocorrência de sintomas como dor nos músculos do pescoço e ombros, fadiga, 

nervosismo acentuado, ansiedade e dor de cabeça por tensão.  Resultados 

semelhantes em estudos com gestores públicos foram encontrados por Maffia 

(2013), Maffia e Zille (2013, 2014) e em pesquisa com gestores de outras áreas nos 

estudos de Couto (1987), Zille (2005), Zille, Braga e Marques (2014). 
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5.3.1 Impactos no trabalho  

A categoria impactos no trabalho foi explicada a partir das seguintes subcategorias, 

que emergiram das declarações dos indivíduos: desgaste nos relacionamentos 

interpessoais no trabalho e/ou fora dele; dificuldades relacionadas a memória e a 

concentração no trabalho; e interface casa/trabalho. Todas contribuíram para 

explicar os reflexos do estresse ocasionado pelo trabalho na vida profissional dos 

gestores do hospital pesquisado.  

 

As afirmações de Levi (2008) quanto aos impactos que o trabalho exerce na saúde 

física e psíquica do indivíduo direcionam para o sentido de que essa intercorrência 

pode suceder-se de forma tanto positiva quanto negativa. Segundo o autor, a 

relação entre trabalho e indivíduo é estabelecida em duas direções: o trabalho afeta 

a saúde do indivíduo; e esta, por sua vez, pode vir a afetar sua produtividade, bem 

como suas relações sociais e familiares. Como este estudo centra-se na análise das 

manifestações do estresse ocupacional na vida do indivíduo, o estresse aqui 

considerado como o distresse, ou estresse disfuncional, concentrou-se nos aspectos 

negativos da relação indivíduo/trabalho.  

 

O relato a seguir evidencia o impacto que os agentes estressores presentes no 

ambiente de trabalho exercem na produtividade do gestor entrevistado: 

 
Eu não estou conseguindo me organizar nem no pouco que eu fazia. Eu 
não consigo nem parar pra escrever o que eu tenho que fazer no dia porque 
as coisas vão se atropelando toda hora (E4). 
 

Na visão de Cooper et al. (1988), o grau em que os agentes estressores irão afetar o 

indivíduo está relacionado a sua vulnerabilidade individual e às estratégias que 

utilizará para enfrentar as situações estressantes. Esse enfrentamento, que poderá 

ser por meio de ações cognitivas e comportamentais planejadas, proporcionará ao 

trabalhador se posicionar de modo a evitar ou, mesmo, impedir situações que 

poderão incorrer em consequências negativas para sua vida.  

 

Tamayo (2008) enfatiza que o caráter destrutivo do estresse pode acarretar outros 

tipos de problemas para o indivíduo, como, aumento do consumo de álcool e drogas, 
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insatisfação, baixo nível de produtividade e de comprometimento e aumento do 

índice de afastamento do trabalho.  

 

A seguir, abordam-se as subcategorias que explicam a categoria impactos no 

trabalho, identificadas por meio deste estudo. 

5.3.1.1 Desgaste nos relacionamentos interpessoais no trabalho e/ou fora dele 

Nesta subcategoria, relacionam-se os impactos das tensões do trabalho nos 

relacionamentos interpessoais, de modo geral, enfatizando os aspectos negativos 

das relações dos gestores, com base nos elementos que emergiram dos 

depoimentos, como, rispidez, irritabilidade, falta de paciência e mau humor.  

Diante das situações de tensão, em algum momento, as emoções negativas podem 

vir à tona. Nem sempre isso acontece de forma tranquila e equilibrada. No 

depoimento a seguir, o gestor refere-se a uma tensão que se “carrega todo dia”. 

Esse acúmulo de sentimentos pode despertar atitudes de aspereza ou rispidez: 

Eu fico tenso e, às vezes, eu fico mais ríspido. Eu sou mais seco pra dar as 
respostas. Mesmo quem não tem nada a ver com a história. Mas é aquela 
tensão que você começa, e aquilo você carrega todo dia, porque você 
sempre está pensando: “O que eles vão fazer? O que vão deixar de fazer?”. 
Esses momentos de tensão incomodam nesse sentido (E5).  

Percebe-se que tais atitudes aparecem principalmente nos momentos de picos de 

tensão. O contexto de trabalho vivenciado pelos gestores, por vezes marcado por 

pressão e sobrecarga, pode facilitar o desencadeamento de comportamentos que 

denotam falta de paciência e irritabilidade. Além disso, a pressão e a cobrança por 

resultados, identificadas no discurso a seguir pela “vontade de resolver as coisas 

prontamente”, podem desencadear atitudes de impaciência com os colegas: 

Fico irritado com os colegas. Não sei se é porque eu gosto muito de 
resolver as coisas prontamente. Então, às vezes, eu fico assim, esperando 
que as pessoas façam da mesma forma que eu, e isso acaba gerando essa 
irritação, né, em relação ao trabalho aqui, ao dia a dia (E6). 
 

Sadir e Lipp (2010) confirmam esse contexto ao afirmarem que, além de outras 

dimensões da vida, como, saúde e qualidade de vida, o estresse pode prejudicar as 
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relações interpessoais. Isso se dá quando os descontroles emocionais que se 

manifestam em momentos de tensão prejudicam a capacidade de compreensão e a 

interação com o meio. 

 

Calderero, Miasso e Corradi-Webster (2009) apontam que os relacionamentos 

interpessoais envolvem, em quase todas as ocupações, interações entre pessoas de 

vários níveis hierárquicos. Essas relações podem ser fontes de estresse quando 

resultam em conflitos.  O relato a seguir permite identificar momentos de conflito 

entre a equipe em que a tensão e o nervosismo estão presentes: 

 
Da parte gestora mesmo. Às vezes, a gente pega situações que estão todos 
bem alterados, nervosos, ansiosos com alguma coisa, e a gente participa. E 
isso é tenso (E1). 

 
As dificuldades de relacionamento no trabalho afetam diretamente a produtividade 

do indivíduo, além de constituírem em empecilho ao compartilhamento de 

experiências nesse ambiente. O suporte social da equipe quando enfraquecido 

acaba minando a força do grupo de trabalho, ao passo que se utilizado como um 

fator potencializador poderia favorecer ideias relacionadas às adequações éticas da 

equipe e aos seus próprios princípios (SANTOS et al., 2010). Em alguns momentos, 

os depoimentos apontaram para as divergências de interesses, conforme se observa 

a seguir:  

 

Têm as gerências, têm as confusões entre as gerências. Às vezes, 
apresentar um resultado; às vezes, as duas estão fazendo e uma quer se 
destacar mais; às vezes, o projeto é de dois, um está morrendo e o outro tá 
tranquilo. Então, tem essas situações (E1). 
 
O que me incomoda é quando têm uns choques aí de interesses, choque de 
competência e que a coisa não é apurada e são dadas umas determinações 
sem uma apuração adequada. Isso aí você sabe que vai dar errado lá na 
frente, mas, às vezes, você não tem como impedir (E5). 

 
Quanto a esse aspecto, Melo, Cassini e Lopes (2011) ressaltam que a competição, o 

individualismo e a vaidade estão presentes no cotidiano dos gestores, o que torna 

motivo de divergência entre os pares, podendo afetar a coesão do grupo. As autoras 

destacam a insegurança como fonte geradora de competição entre a equipe.  

 
Além das relações de trabalho, os entrevistados percebem que as relações 

familiares estão sendo afetadas pelo estresse laboral, conforme os relatos a seguir: 
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Eu comecei até fora do trabalho já. A gente leva essa carga, esse acelerado 
que você fica aqui até pra dentro de casa, né [...] Aí, você já tá naquele 
acelerado ainda e você tem que ir pra casa, cuidar de esposa, filhos, tudo 
(E3). 
 
Nos picos de problema, dá um pouquinho de ansiedade, né. E, querendo ou 
não, isso afeta sim o humor, principalmente em casa, né. Em casa, a 
esposa reclama bastante (E6). 
 

Pode-se pensar que os esforços que os gestores realizam para lidar com a pressão 

exigida na execução de suas atividades podem levar a mudanças em seu 

comportamento, afetando as relações no meio organizacional e, também, no âmbito 

familiar. Tais mudanças comportamentais podem estar intimamente relacionadas ao 

sofrimento e ao desgaste desses profissionais, causados pela exigência de suas 

funções (MODESTO FILHO; VIEIRA; GARCIA, 2013). 

Pesquisas realizadas por Zille (2005), Zille, Braga e Zille (2011), Metzker, Moraes e 

Zille (2012), Zille, Braga e Marques (2014) também apontaram o desgaste nos 

relacionamentos no trabalho ou fora dele, como um indicador de impacto no 

contexto ocupacional do gestor. 

 

5.3.1.2 Dificuldades relacionadas a memória e a concentração no trabalho 

 

Dificuldades relacionadas a memória e a concentração foram relacionadas pelos 

entrevistados em decorrência das tensões ocasionadas pelo trabalho.  Perda de 

foco, falta de concentração e dificuldade de lembrar-se de alguns fatos recentes 

foram queixas frequentes dos entrevistados. Alguns gestores associaram essas 

questões ao ingresso na função de gestor, conforme evidenciam os relatos que se 

seguem:  

Quando eu começo a conversar, por mais que eu tente manter a 
concentração, às vezes, minha mente começa a pensar em alguma coisa 
que eu tenha que fazer, e eu perco o foco daquilo que a gente está 
conversando. Às vezes, acontece da pessoa tá conversando e já estar 
pensando em outra coisa e não conseguir focar naquilo ali mais. Eu perdi 
bastante foco nas coisas depois que eu tô aqui na diretoria. Isso daí é bem 
nítido (E3). 
 

Memória. A memória tá péssima. Eu não lembro das coisas. Não lembro 

(E4). 
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Acho que concentração. Tem certas ocorrências que no dia a dia aí que 
atrapalham minha concentração (E6). 
 

Para Couto (1987), a queda da produtividade pode ser observada a partir de: 

diminuição da capacidade de concentração, esquecimentos frequentes, déficits de 

memória, dificuldade de tomar decisões que antes eram tomadas facilmente, 

resistência às orientações superiores e desejo de mudar de emprego ou de função.  

De acordo com Zille (2005), quando os indivíduos apresentam níveis de estresse 

intenso ou muito intenso podem apresentar problemas de concentração e memória 

que afetam o trabalho. 

Supõe-se que esses impactos podem estar relacionados ao próprio contexto de 

trabalho dos gestores pesquisados, marcado, principalmente, pela sobrecarga de 

trabalho decorrente da função. Uso constante da memória imediata e grande 

número de microdecisões, entre outros fatores, aliados às características do trabalho 

dos gestores, podem tornar os indivíduos mais predispostos ao acometimento do 

nível psíquico. Do ponto de vista das organizações e dos próprios gestores, deve 

haver uma atenção em relação aos limites de tensão suportáveis pelo indivíduo, 

para evitar o desgaste excessivo e a consequente diminuição da produtividade 

(COUTO, 1987; ZILLE, 2005).  

Os resultados obtidos nesta pesquisa confirmam estudos com gestores realizados 

por Zille, Braga e Zille (2011), Maffia (2013), Braga, Zille e Marques (2013); Maffia e 

Zille (2014), ao quais, entre outros fatores, constataram como indicadores de 

impacto no trabalho dificuldade de concentração e lapsos de memória. 

 

5.3.1.3 Interface casa/trabalho 

 
Nesta subcategoria, os entrevistados relacionaram aspectos referentes a invasão do 

trabalho na vida pessoal, dificuldade de desligar-se do trabalho e falta de tempo para 

o convívio familiar. Cooper, Sloan e Williams (1988) consideram a interface 

casa/trabalho como potencial fonte de tensão, que relaciona tempo e energia 

deslocados para a carreira, interferindo em outras dimensões da vida do indivíduo. 

Neste estudo, relacionou-se esta subcategoria aos impactos que o trabalho exerce 
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na vida do indivíduo, tendo em vista a percepção dos gestores em relação a redução 

do tempo de dedicação à família, convívio social e lazer entre outros. 

Para Tanure, Carvalho Neto e Andrade (2007), os executivos, de modo geral, 

percebem o tempo como um recurso escasso, de forma que não lhes cabe 

dispender parte dele à vida privada. Assim, pode surgir um desequilíbrio provocado 

pelo uso do tempo. Isso implica a sensação de que o indivíduo não está 

aproveitando seu tempo para viver e gozar das outras dimensões de sua vida fora 

do contexto de trabalho, como, convívio com a família, tempo para o lazer e tempo 

para cuidar da própria saúde, entre outras necessidades do ser humano. Portanto, o 

excesso de atividades ocupacionais desempenhadas pelo gestor reduz o tempo 

destinado aos outros ambientes da vida. 

Um fator de impacto em relação ao tempo de dedicação à vida pessoal do 

trabalhador é a utilização, de forma inadequada, das novas tecnologias de 

informação e comunicação, como, computadores portáteis, telefones celulares e 

correios eletrônicos, tornando confuso para o trabalhador estabelecer o limite entre 

vida pessoal e trabalho (TANURE; CARVALHO NETO; ANDRADE, 2007). O relato 

seguinte retrata uma situação na qual o gestor vivencia essa realidade: 

 
Tem preocupações que você leva pra casa. Tem o telefone corporativo, que 
eu tenho que ficar disponível pra hora que o hospital precisa. Final de 
semana, me liga [...] (E1). 
 

Quanto a este aspecto do trabalho do gestor, Bauman (2008) e Gorz (2005) 

defendem que o contexto de trabalho imaterial, compreendido, muitas vezes como 

algo inerente ao trabalhador, é marcado pela instrumentalização do trabalho pelos 

meios de tecnologia de informação e comunicação. Nesse contexto, o indivíduo 

exerce atividades relacionadas ao trabalho 24 horas por dia, o que é facilitado pelo 

uso de instrumentos como e-mails e celulares (GRISCI; CARDOSO, 2000). O grau 

de envolvimento dos gestores com o trabalho fica evidenciado nos relatos a seguir: 

 

Não tem esse botão que você desliga de imediato, né. Além disso, o meu 
cargo, infelizmente, ele exige estar 24 horas ligado, porque o hospital não 
fecha. Então, não é incomum eu receber ligações em casa de madrugada 
para resolver coisa de hospital. “Ah! Fulano tá passando mal e não tem tal 
coisa no hospital”. O que você quer que eu faça? Eu libero pra fazer aquilo, 
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não tem cobertura. Tem o SUS. Coisas assim. Então, isso não é 
infrequente, não. É comum (E3). 
 
Na verdade, eu não posso dizer que eu tenho uma chave que desliga e liga, 
porque, realmente você recebe uma mensagem no final de semana. Não é 
pelo fato de eu ter delegado (as atividades) que a responsabilidade saiu de 
mim, né. Então, isso pra mim é muito claro (E7). 
 

A disponibilidade de tempo para a organização, até mesmo fora do ambiente de 

trabalho, parece ser algo natural, ficando perceptível a aceitação dessa prática pelos 

gestores, os quais parecem entender tal necessidade como própria da função que 

ocupam. 

 

Em alguns relatos ficou demonstrada a invasão do trabalho em outras esferas da 

vida do indivíduo, ao ponto de não conseguirem se desligar dos assuntos 

relacionados ao hospital, nem mesmo em períodos de descanso. Isso pode ser 

verificado nos depoimentos dos gestores:  

 
Costumo sonhar com o hospital. Muito. Muito mesmo. Tá afetando, tá indo 
além da sua vida.Tá no inconsciente, vamos dizer assim. Já afetou. Tá nas 
entranhas, lá do cérebro. Eu acordo à noite sonhando com isso tudo (E3). 
 
Eu chego em casa, e até eu conseguir desligar pra poder dormir, eu vou 
dormir uma hora da manhã, uma e meia da manhã, pra acordar no outro dia 
pra vir trabalhar. Essa correria do dia a dia me causa isso (E6) 

 
Uma vida pessoal invadida pelo trabalho é decorrente do aumento do tempo 

dedicado às atividades laborais e de sua imprevisibilidade (GRISCI; CARDOSO, 

2000). De acordo com Couto (1987), os gestores, em especial, vivem em estado de 

tensão permanente, com dificuldades para relaxar mesmo quando podem fazê-lo. 

 
Nesta subcategoria, os entrevistados também citaram a falta de tempo para o 

convívio familiar como um impacto das pressões ocasionadas pelo trabalho, tendo 

em vista que a dedicação à vida profissional implica menos entrega às relações 

familiares e afetivas: 

 
Às vezes, eu tenho menos disponibilidade para os filhos, menos ânimo para 
sair no final de semana (E1). 
 
Todo dia ir e voltar, realmente, é um ponto de estresse. Inicialmente, foi 
bem pior, porque eu sou muito apegada à minha filha. Ficar longe dela 
estava sendo muito ruim. Mas já melhorou. Mesmo com o fato de estar 
estressada com a estrada, só de estar com ela todos os dias à noite, de 
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acompanhar a vidinha dela, que ela tá num colégio novo... Então, com 
certeza, depois que eu vim pra cá isso aumenta, né (E7). 
 

A interação trabalho-família tem sido alvo de vários pesquisadores. Em busca de 

resultados, muitas vezes, o gestor se vê diante de um dilema: dedicar tempo à 

família ou ao trabalho? Na maioria das vezes, pensando na garantia e na 

permanência do emprego, a opção é pelo trabalho (MELO; CASSINI; LOPES, 2011).  

 

Na visão de Furtado (2011), levando-se em conta que o estresse é um desequilíbrio 

entre as exigências do ambiente e a capacidade do indivíduo de suportá-las, supõe-

se que quando os limites entre trabalho e família são fracos pode aumentar a 

sensação de incapacidade do indivíduo em conciliar essas duas dimensões, 

favorecendo o aparecimento do processo de estresse. 

Além dos aspectos relacionados aos impactos no trabalho do gestor, buscou-se 

verificar nessa categoria quais sentimentos os gestores apresentavam em relação 

ao trabalho realizado no hospital. No geral, a maioria sente-se satisfeita com o que 

faz.  Apenas um entrevistado manifestou o desejo de abandonar o emprego. Outro 

revelou sentimento de desmotivação e de falta de reconhecimento por parte da 

instituição, conforme relato: 

 
Às vezes, o que me desmotiva é desvalorização de, algumas vezes, 
trabalhar muito e, às vezes, não ser reconhecido pelo trabalho [...] O que 
mais frustra a gente é você dar o melhor, sentir que está fazendo o melhor 
e, às vezes, não ser reconhecido por aquilo (E1). 

Tanure et al. (2014) apresentam um estudo com executivos cuja extrapolação das 

atividades de trabalho para o ambiente familiar é um fator associado ao 

aparecimento de manifestações de estresse, de forma significativa. 

 

5.4 Estratégias de enfrentamento ao estresse, ou coping 

Nesta categoria, foram identificadas diferentes estratégias de enfrentamento 

(coping) ao estresse utilizadas pelos gestores do Hospital Filantrópico, a saber: 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, autocontrole, centralidade do trabalho, 

prática de atividades físicas e negação. 
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Entende-se por enfrentamento, ou coping, os esforços cognitivos ou 

comportamentais utilizados pelo indivíduo na administração de situações externas 

e/ou internas avaliadas pelo organismo como de sobrecarga ou que excedam sua 

capacidade psíquica (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 

Na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, as estratégias defensivas são os 

meios pelos quais o indivíduo busca transformar e minimizar sua percepção sobre o 

sofrimento, sendo este um processo estritamente mental, já que a realidade 

patogênica imposta pela organização não é modificada (DEJOURS, 1998).  

 

Quando uma nova estratégia é utilizada pelo indivíduo na resolução de uma situação 

e esta, por sua vez, traz-lhe uma sensação de alívio em relação ao estresse, este 

modelo poderá ser utilizado em situações semelhantes que poderão surgir, 

ampliando seu repertório de comportamentos. Quanto maior o repertório de 

estratégias de enfrentamento disponibilizadas pelo indivíduo maiores suas 

habilidades para lidar com as tensões e dificuldades, para, assim, conhecer os tipos 

de estratégias eficazes no atingimento de seus objetivos em diferentes situações 

(MAFFIA, 2013). 

 

O processo de enfrentamento a uma situação de estresse requer, principalmente, a 

percepção do indivíduo quanto à sobrecarga excessiva gerada pelo agente 

estressor, considerando que a partir desta avaliação o indivíduo poderá empenhar 

esforços que promovam sua adaptação à situação (SANTOS, et al. 2010).  

 

5.4.1 Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal 

 

A busca do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal foi considerada uma estratégia 

importante pela maioria dos gestores para amenizar os efeitos do estresse. No 

discurso dos entrevistados, constatou-se que a busca pelo equilíbrio acontece por 

meio de ações relacionadas à dedicação de um tempo para si mesmo e para o 

convívio familiar, separando os aspectos relacionados ao trabalho daqueles da vida 

pessoal. Essa subcategoria revelou a conscientização por parte de alguns 

indivíduos, os quais, após terem vivenciado momentos críticos que se constituíram 
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em ameaças à sua saúde física e mental, perceberam a necessidade de adotar 

medidas capazes de melhorar a qualidade de vida, como pode ser observado nos 

relatos a seguir: 

 

O xis da questão é que eu cheguei num estágio que eu falei: “Olha, eu 
preciso gostar mais de mim. Não vai ser o trabalho que vai me salvar” [...] 
Então, eu comecei a me priorizar como pessoa. Aí, eu comecei a me 
planejar melhor, a olhar pra mim, a ter cuidado comigo, a me dar o direito de 
ir para um salão, etc. (E2). 
 
Depois do episódio que eu tive de crise de pânico, né, eu comecei a pensar 
um pouco mais em mim, um pouco mais na minha qualidade de vida (E6). 
 

Ao buscar separar os aspectos do trabalho daqueles da vida pessoal, pode-se 

pensar que os efeitos do estresse estejam sendo minimizados. Os relatos a seguir 

ilustram esta situação. 

 

Só que eu consigo hoje não trazer lá de fora aqui pra dentro e também não 
levo daqui pra lá, não. Só se for alguma coisa muito pontual. Eu não levo. 
Acabou aqui, sexta-feira, 15h, acabou. Desliguei daqui. Vou pensar aqui na 
segunda (E5). 
 
Eu tô começando a conseguir separar o que é o trabalho e o que é minha 
vida social. Isso, com certeza, contribuiu muito para o meu nível de estresse 
melhorar (E6). 

 

O aumento do tempo de dedicação ao trabalho pode trazer sérias consequências 

para os indivíduos (GRISCI; CARDOSO, 2014). Nesse sentido, adotar estratégias 

que visam estabelecer o equilíbrio entre a esfera do trabalho e a da vida pessoal e 

permitir ao indivíduo aproveitar o tempo para gozar das outras dimensões da vida 

fora do contexto de trabalho, pode ser eficaz do ponto de vista de estratégia de 

combate ao estresse ocupacional. 

 

As estratégias concernentes ao tempo de convívio com a família e às atividades de 

lazer parecem contrabalancear os momentos de tensão enfrentados por esses 

profissionais, conforme as experiências relatadas a seguir: 

 
O que eu faço mais em casa é ficar com minha filha, que é a coisa mais 
gostosa que tem né. Então, esse é um momento maior de distração. A 
minha parte familiar é muito boa, sabe, me dou muito bem com a família da 
minha esposa, meus pais sempre que estão aqui a gente de encontra. Casa 
do meu sogro, eu vou com bastante frequência. É o momento que eu tento 
esquecer um pouco do trabalho (E3). 
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[...] meu marido chega, né, então a gente fica assistindo série. É o que eu 
gosto de fazer. Estar com a família. Amo (E4). 
 
Eu procuro ter minhas áreas de lazer. Eu tenho um sítio. Então, esse é o 
meu lazer, visando o meu bem-estar e minha saúde. Ir para o sítio, ficar lá 
com meus netinhos, minha família. Essa é minha válvula de escape (E8). 
 

Embora minimizem a percepção do indivíduo quanto ao sofrimento no trabalho, as 

estratégias de enfrentamento adotadas pelos gestores são de ordem individual e 

não implicam mudanças efetivas na organização do trabalho, ou seja, nas causas 

efetivas do estresse (MENDES, 2007). Na visão de Zanelli (2010), além das 

estratégias individuais, é importante se pensar nas intervenções focalizadas na 

organização, visando maximizar ou eliminar as fontes de tensão excessiva no 

trabalho. 

 

Os achados da pesquisa estão em consonância com o estudo com gestores da área 

da Saúde realizado por Gonçalves (2015), o qual que apontou o equilíbrio entre 

trabalho e vida pessoal como estratégia de enfrentamento ao estresse ocupacional. 

 

5.4.2 Autocontrole 

 

Esta subcategoria revelou a necessidade de adotar atitudes de ponderação diante 

de situações que ameaçam o equilíbrio no ambiente de trabalho dos gestores. Os 

relatos evidenciaram ações de reflexão, controle emocional e ponderação, conforme 

se observa a seguir: 

Na verdade, às vezes, isso é muito momentâneo, porque eu não guardo 
isso pra amanhã. Eu não sou uma pessoa rancorosa e nem guardo mágoa. 
Às vezes, acontece uma situação hoje, mas eu sei lidar bem com isso, 
assim, de não deixar afetar o meu trabalho mesmo (E1). 
 
As minhas válvulas de escape são muito simples e muito agradáveis que 
me tira desse estresse. Eu sofro com as coisas num minuto. Dei 
andamento, tá resolvido, não sofro mais com aquilo de jeito nenhum. Não 
guardo raiva de ninguém, não guardo problema, pelo fato de ser muito 
resolutiva e não guardar nada e resolver as coisas. Não preciso, não tenho 
mais o que guardar. Então, eu não fico sofrendo, não (E7). 

 

Verifica-se que os gestores entendem tais estratégias como eficazes diante das 

situações que possam lhes trazer algum sofrimento. De acordo com Lazarus e 

Folkman (1984), a estratégia de autocontrole consiste nos esforços empreendidos 
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pelo indivíduo para lidar com as emoções diante de situações estressantes. 

Entretanto, o exercício do autocontrole requer a percepção do indivíduo sobre suas 

próprias emoções e empenho de esforços. O relato a seguir ilustra tal 

comportamento:  

 
Eu ficava com raiva antes de eu saber exatamente o que aconteceu. Então, 
eu me estressava, o outro se estressava, até a gente resolver. Então, hoje, 
não é uma coisa automática, mas eu já consigo trabalhar um pouco isso. 
“Calma! Deixa eu entender primeiro o que aconteceu antes de eu tomar 
uma decisão”. Então, isso é um negócio que eu estou aprendendo a lidar no 
meu dia a dia de trabalho (E4). 
 

O autocontrole pode também ser considerado um mecanismo de racionalização do 

sofrimento e designar apatia, resignação e conformidade com situações que seriam 

consideradas inaceitáveis (SIMÕES, 2016). 

 

Há que se considerar a importância desta estratégia no ambiente de trabalho dos 

gestores, tendo em vista o cargo estratégico que ocupam no hospital. Do ponto de 

vista organizacional, Silva e Roquete (2013) enfatizam a importância da capacidade 

do gestor de controlar os sentimentos e de lidar com situações adversas por meio da 

comunicação efetiva, do autocontrole e da criatividade em prol de um resultado 

transformador integral. 

 

Pesquisa realizada por Simões (2016) com trabalhadores da área da Saúde revelou 

o autocontrole como um mecanismo para lidar com o sofrimento no trabalho. 

 

5.4.3 Centralidade do trabalho  

 

Neste estudo foram evidenciados alguns aspectos relacionados à centralidade que o 

trabalho possui na vida dos gestores. A centralidade do trabalho pode ser 

compreendida como o grau de importância geral que o indivíduo atribui em 

determinado momento de sua vida, independente das razões que o levam a isso, 

seja pela ocupação de grande parte do seu tempo em atividades do trabalho, seja 

por recompensas financeiras ou psicológicas ou, até mesmo, por ter sua vida 

familiar, sua vida social e seu tempo de lazer afetados (TOLFO; PICCININI, 2007).  
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Os relatos denotam situações de envolvimento, de identificação, de atribuição de 

sentido ao trabalho e de percepção da relevância deste para a sociedade. 

 

O envolvimento e a identificação com o trabalho podem ser observados no 

fragmento a seguir, no qual as expressões “a gente ama o que faz” e “é o nosso 

hospital” ilustram bem estes aspectos: 

Os líderes, a maioria, a gente brinca até num grupinho de dez ali: “Deve ser 
a tropa de choque”. Então, essa tropa de choque já está cansada. A gente 
vem, vem, vem e não larga, porque a gente ama o que faz, sabe. Luta por 
isso aqui. É o nosso hospital da região. Não é porque eu trabalho aqui. 
Minha família depende da assistência à saúde aqui e a região também (E2). 

A identificação com o trabalho ocorre de forma positiva, visto que os gestores 

sentem prazer no que fazem. Ao reconhecerem que pelo exercício do labor é 

possível ajudar as pessoas, os entrevistados confirmam que encontram um sentido 

no trabalho que realizam.  

 
Acho que estar nesse ambiente, desta forma, gerindo, é uma forma que eu 
consigo identificar que eu consigo ajudar as pessoas. É uma forma de 
conseguir atingir as pessoas. Você vê uma aplicação direta do seu trabalho 
fazendo bem, em especial, num hospital filantrópico que eu não tinha essa 
vivencia (E4). 
 
Esse trabalho aqui, eu entendo que ele é muito gratificante. Tá dando pra 
fazer muita coisa. Tá dando de trazer coisa não só para a empresa, quanto 
para os empregados. Não dá pra fazer mais por questões que a instituição 
ainda não tem condições. E eu gosto disso que eu faço. Eu gosto de lidar 
com as pessoas mesmo que seja nos conflitos (E5). 

 
Essa realidade confirma a convicção de Dejours (1998) de que o trabalho precisa 

fazer sentido para o sujeito, para seus pares e para a sociedade, constituindo uma 

fonte de realizações e de construção da identidade pessoal e social do trabalhador.  

Os entrevistados reconhecem a relevância do seu trabalho para a sociedade. Esse 

aspecto pode ser evidenciado no discurso a seguir, pela expressão do desejo 

manifesto de “salvar o hospital”: 

Todos nós queremos salvar o hospital. Então, todos nós queremos dar um 
pouquinho de nós para contribuir para que o hospital se recupere, tanto o 
econômico quanto o financeiro. Então, ao mesmo tempo, eu acho que isso 
motiva (E2).  
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Apesar do cansaço e do desgaste físico, os gestores parecem encontrar motivação 

para o trabalho por perceberem que seus esforços se traduzem em resultados 

positivos para a organização. Isso pode ser constatado nos depoimentos que se 

seguem: 

 
Olha, eu tô cansada, sim! Nós estamos trabalhando muito, mas nós 
estamos colhendo resultados. Então, está sendo gratificante por esse lado, 
né, de ver a coisa acontecer (E1). 

 

Ainda que não atuem diretamente em áreas ligadas à atenção à saúde, os gestores 

consideram seu trabalho gratificante. Quanto a esse aspecto, Merhy (1999) afirma 

que o trabalho na área da Saúde promove processos de subjetivação no indivíduo a 

partir do modo como qual ele compreende os interesses em jogo e começa a dar 

significado a suas ações. Nesse sentido, o gestor pode apresentar diferentes 

motivações para o seu trabalho e, diante da multiplicidade de interesses, 

desenvolver ações e intervenções voltadas para o planejamento e a gestão não 

correspondentes necessariamente com a atenção direta à saúde. 

 

Outra dimensão que permeia o universo do trabalho dos gestores entrevistados 

parece ir além de tão somente “ter que produzir resultados”. Diferentemente de 

outras áreas, o trabalho na área da Saúde possui uma questão humana, talvez, por 

esses gestores compreenderem a saúde e o cuidado com o indivíduo como o 

produto final de seu trabalho: 

 

Aqui é um lugar que o paciente vem tratar. Ele não está aqui por luxo, Ele 
está aqui porque ele precisa de tratamento. Então, muitas vezes, eu penso 
que o “não dedicar” eu estou prejudicando alguém. Então, eu não me privo 
mesmo disso! Então, eu saio de férias. É telefone ligado. Se ligam, eu 
atendo [...] Então, a gente deixa de pensar na gente mesmo. Aí, você chega 
num limite que você mesmo não consegue. Já ultrapassou seus limites 
(E2). 

 

Nessa perspectiva, há que se reconhecer os trabalhadores dessa área como “atores 

sociais” de produção da saúde, para os quais o produto primordial do trabalho é o 

cuidado para com o outro (BROTTO; DALBELLO-ARAÚJO, 2012).  
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5.4.4 Prática de atividades físicas 

 

A prática regular de atividades físicas foi mencionada pelos gestores como um 

momento de relaxamento, no qual eles se “esquecem do trabalho”. Os gestores 

reconhecem essa estratégia como importante para a minimização das tensões 

diárias. Isso pode ser verificado nos relatos a seguir: 

 
Adotei a atividade física, que é um tempo que eu esqueço casa, eu esqueço 
trabalho. E eu vou, faço pilates, que é bem tranquilo, bem zen, mas foi bom. 
É onde eu descarrego, porque é um tempo que eu tenho só pra mim (E2). 
 
Quando eu vou para a academia é bom também. É um dos únicos 
momentos que eu esqueço totalmente do hospital (E3). 

 
A prática de atividades físicas foi considerada uma das estratégias mais difíceis de 

serem adotadas, devido ao pouco tempo disponível dos gestores e ao cansaço no 

final de um dia de trabalho, o que pode ser constatado no relato a seguir: 

 

Eu faço academia. É um sacrifício pra mim, porque assim é muito cansaço, 
mas eu não deixo de ir na academia, não. Essa semana eu fui só uma vez, 
mas, assim, eu não deixo de estar lá (E1). 
 

De acordo com Tamayo (2001), a prática de atividade física regular tem se revelado 

um hábito importante para a saúde, aumentando os níveis de tolerância ao estresse 

ocupacional. O autor explica que do ponto de vista fisiológico o exercício físico 

regular promove o condicionamento cardiovascular, reduzindo as taxas de 

substâncias associadas ao estresse na corrente sanguínea. Enfatiza que existe 

também uma dimensão psicossocial da prática, estimulando a interação social, além 

de propiciar a satisfação no indivíduo, por estar realizando uma meta socialmente 

desejável e admitida como sendo importante para a saúde. 

Esse achado está em conformidade com os estudos realizados por Tamayo (2001), 

Zille (2005), Maffia (2013), Maffia e Zille (2013, 2014) e Gonçalves (2015), os quais 

demonstraram que a prática de atividades físicas constitui-se como estratégia de 

enfrentamento ao estresse ocupacional. 
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5.4.5 Negação  

 

Segundo Dejours (1998), a negação é um dos mecanismos psicológicos mais 

utilizados nas estratégias defensivas. Caracteriza-se pela banalização das 

dificuldades vivenciadas no cotidiano e pela negação do trabalho como fonte de 

adoecimento e de sofrimento, atribuindo a responsabilidade apenas ao indivíduo. 

Embora este estudo tenha identificado a presença de fontes de tensão importantes 

no contexto de trabalho dos gestores, alguns depoimentos parecem caminhar em 

sentido contrário à realidade vivenciada por esses profissionais. No relato a seguir, 

por exemplo, quando perguntado se o estresse percebido estava relacionado ao 

trabalho, o entrevistado nega, citando fontes, relacionadas ao estilo de vida e ao 

próprio comportamento. 

 
Esse volume de trabalho, eu não tenho problema, porque eu sempre tive 
costume de volume de trabalho [...] Mas o estresse pelo trabalho, não. São 
de outras fontes. Aí, é uma questão do meu modo de vida mesmo. É uma 
questão de eu achar que eu tenho que ser responsável por tudo que tá a 
minha volta nesse momento (E5). 
 

No depoimento a seguir, também observa-se uma atitude de negação por parte do 

gestor quanto à existência de impactos provocados pelo trabalho:  

 
Em mim, não, porque justamente por isso, porque quando a gente faz o 
curso de Administração a gente é treinado para receber os impactos, sabe, 
os impactos que vêm ocorrer [...] Não por isso. Não chega a afetar. Eu 
contorno. Fui treinado para contornar (E8). 
 

Tendo em vista o contexto de atuação desses gestores e da existência de 

importantes fontes de tensão no ambiente de trabalho, é possível que esses 

indivíduos possam estar recorrendo à utilização do mecanismo de negação. 

Conforme afirma Dejours (2004), na tentativa de minimizar o sofrimento, o indivíduo 

pode tentar dissimular suas causas. Desse modo, não expressa abertamente sobre 

suas defesas, no intuito de resguardar suas identidades e mantê-las positivadas.  

Mendes (1999) sustenta que os mecanismos de defesa utilizados, por vezes, de 

forma inconsciente podem resguardar o indivíduo do sofrimento por algum tempo. 

Contudo, quando estas fontes se esgotam pode ocorrer um desequilíbrio no 

enfrentamento das situações de sofrimento, levando o indivíduo ao adoecimento. 
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No discurso seguinte, o estresse é percebido pelo gestor como um aspecto inerente 

ao cargo que ocupa, expressando uma atitude de conformismo com a situação: 

 
É um estresse comum de qualquer cargo de liderança [...] E, como qualquer 
cargo de liderança, a gente desenvolve um estresse. Ele é compatível com 
a função (E2).  
 

A utilização de mecanismos de defesa por meio de atitudes de conformismo, 

passividade, desprezo pelo perigo, hostilidade e indiferença, dentre outras, pode, de 

certa forma, evitar o adoecimento do trabalhador, por favorecerem o equilíbrio 

psíquico e possibilitar o enfrentamento de situações causadoras de sofrimento no 

ambiente organizacional (SIMÕES, 2016). Na visão de Dejours (2001), esses 

mecanismos podem resguardar o indivíduo contra o sofrimento, preservando seu 

equilíbrio psíquico, mas podem também trazer alienação, tornando-o indiferente ao 

sofrimento. 

 
Verifica-se que esta estratégia de enfrentamento utilizada pelos gestores exerce 

uma função apenas paliativa em relação às fontes estressoras, sem que haja 

modificações ou manejo das situações causadoras de estresse (SEIDL; TRÓCCOLI; 

ZANNON,2001).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Descrever e analisar as manifestações associadas ao estresse no trabalho na 

percepção dos gestores que atuam em um hospital filantrópico do centro-oeste 

mineiro foi o objetivo central deste estudo. Para tanto, realizou-se uma pesquisa 

descritiva, com abordagem qualitativa.  

Os sujeitos de pesquisa compreenderam 8 gestores que atuam nos níveis 

estratégico e intermediário de um hospital filantrópico, escolhidos de forma 

intencional, por possuírem conhecimento da instituição. Os dados foram coletados 

por meio de entrevistas semiestruturadas, cujo roteiro teve como referência o 

Modelo teórico de explicação do estresse ocupacional em gerentes (MTEG), 

proposto por Zille (2005) e adaptado para este estudo. Por meio dele, foram 

definidas as categorias de análise, a saber: fontes de tensão no trabalho, sintomas 

de estresse, impactos no trabalho e estratégias de enfrentamento ao estresse 

(coping). As subcategorias foram definidas de acordo com os elementos que 

emergiram do discurso dos pesquisados e agrupadas nas categorias pertinentes. Os 

dados foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo. 

As observações realizadas durante a coleta de dados permitiram constatar a 

dificuldade de acesso aos sujeitos da pesquisa, tendo em vista os cargos 

estratégicos que ocupam na organização, o que lhes confere muitas 

responsabilidades, excesso de compromissos e participação em muitas reuniões 

internas e externas, entre outros fatores, demandando muitas horas de trabalho e 

ocasionado a escassez de tempo desses gestores. Essa dificuldade foi acentuada 

pelo envolvimento dos gestores na execução de processos de reestruturação do 

hospital e na implementação de mudanças pelas quais a instituição vem passando. 

O primeiro objetivo específico procurou descrever e analisar as fontes de tensão 

relacionadas ao trabalho dos gestores. Foram identificadas cinco principais fontes de 

tensão: situação financeira da instituição; aspectos relacionados às mudanças 

organizacionais; pressão e cobrança em seus diversos contextos; sobrecarga de 

trabalho; e administração de situações imprevisíveis e/ou complexas.  
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A situação financeira da instituição, denominada pelos entrevistados como “crise do 

hospital”, foi considerada, por unanimidade, a principal fonte de tensão no trabalho 

dos gestores. Os depoimentos revelaram que trabalhar em meio à escassez e 

limitação de recursos são desafios constantes impostos aos gestores. Percebeu-se 

que essa situação leva a um estado de sofrimento, por se sentirem limitados ou 

impedidos quanto à realização de seu trabalho. A atual situação financeira do 

hospital desperta nos gestores um sentimento de insegurança, principalmente em 

relação ao pagamento dos salários, que se intensifica pelo medo de deflagração de 

greve por parte dos funcionários.  

A falta de estrutura decorrente de investimentos escassos por parte do Estado 

também é percebida como uma situação angustiante, tendo em vista a 

impossibilidade de esses profissionais atuarem em questões cuja solução não 

depende deles.  

Outro fator relacionado à “crise do hospital”, na percepção da maioria dos gestores, 

está relacionado à má administração por gestões anteriores. Os gestores apontaram 

a intensificação do trabalho com a correção de erros cometidos por antecessores 

como um fator gerador de tensão. Contudo, o desgaste maior com relação a este 

aspecto é sentido pelos gestores que estão há mais tempo na instituição, pois já 

vinham enfrentando situações de pressões excessivas e ameaçadoras ao equilíbrio 

psíquico. Embora tenham que conviver com essa situação de fragilidade financeira 

do hospital, os gestores precisam, ainda, manter certo equilíbrio, para amenizar os 

efeitos da “crise do hospital” para a equipe, de modo a promover um ambiente 

organizacional mais equilibrado, garantindo o desempenho no trabalho. 

Outra importante fonte de tensão está relacionada às mudanças organizacionais, 

acompanhadas pela implementação de novos projetos de reestruturação da 

instituição, buscando a retomada da credibilidade. De um lado, essas mudanças 

parecem trazer algo positivo quanto às expectativas de melhorias no hospital, 

percebendo-se um engajamento da equipe gestora; e, de outro, os gestores 

recebem uma carga de responsabilidade e de cobranças intensas para que todo o 

processo tenha êxito. Contudo, essa não parece ser uma tarefa fácil, tendo em vista 

a resistência que encontram por parte da equipe de trabalho. Os depoimentos 
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obtidos revelaram um ambiente desfavorável à implementação de mudanças, 

requerendo dos gestores esforço e equilíbrio emocional ainda maiores. 

A pressão e cobrança, em seus diversos contextos, também são sentidas pela 

maioria dos gestores, especialmente em relação a resultados, aspecto considerado 

essencial para o alcance do sucesso organizacional. De outro modo, as pressões 

também são vivenciadas quando os gestores se reconhecem como responsáveis 

pelos resultados da equipe. Observaram-se, também, insegurança e medo do 

fracasso quanto ao atingimento dos resultados. Isso pode estar relacionado à 

competitividade do mercado de trabalho, colocando em risco o cargo dos gestores 

que vivenciam essa realidade de pressão constante. Talvez isso explique a 

necessidade dos gestores de estarem produzindo cada vez mais, identificada neste 

estudo como a sensação de “estar em débito com o trabalho”, deixando-os mais 

vulneráveis ao estresse laboral. 

Os gestores também evidenciaram a sobrecarga de trabalho, traduzida por 

situações relacionadas a volume de trabalho, excesso de compromissos, 

expedientes prolongados e ritmo acelerado. Quanto ao fato de os gestores 

permanecerem no trabalho além do horário, há um aspecto de normalidade 

percebido por alguns desses profissionais. Notou-se, ainda, certa ambiguidade em 

relação aos sentimentos manifestados pelos gestores, pois ora percebem a 

sobrecarga como uma fonte de tensão, ora como necessária à prática gerencial. 

Quanto a esses aspectos relatados, pondera-se sobre a necessidade de dedicar 

atenção aos limites suportáveis pelo indivíduo. Faz-se necessário promover a 

conscientização tanto do gestor, cuja meta pode ser aumentar a performance e a 

competitividade, quanto da organização, com foco no alcance dos resultados.  

Outra questão emergente refere-se ao contexto de trabalho dos gestores, marcado 

por situações imprevisíveis e complexas, próprias do trabalho na área da Saúde. 

Administrar essas situações torna-se uma fonte de tensão, na medida em que isso 

traz à tona sentimentos de insegurança, medo e impotência, entre outros. 

Identificou-se que essas situações podem tanto afetar os gestores no plano psíquico 

quanto adoecê-los fisicamente. 
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Os resultados mostraram, ainda, que existe uma correlação entre as fontes 

causadoras de tensão no trabalho, uma vez que a sobrecarga, por exemplo, pode se 

dar em função das mudanças organizacionais ou a crise financeira da instituição 

pode gerar a pressão nos trabalhadores, e assim por diante.  

O segundo objetivo específico identificou os principais sintomas físicos manifestados 

com frequência pelos gestores: insônia, fadiga e dores no estômago. Já em relação 

aos sintomas psíquicos, foram identificados: ansiedade, nervosismo e irritabilidade. 

Tais resultados são coerentes com estudos sobre o estresse ocupacional em 

gestores. Houve relatos de manifestações orgânicas, como, psoríase, gastrite, 

pressão alta e síndrome do pânico. Quanto à percepção dos gestores em relação ao 

próprio nível de estresse no trabalho, a maioria declarou estar vivenciando este 

quadro, com níveis variados de intensidade.  

O terceiro objetivo específico constituiu em identificar os impactos no trabalho dos 

gestores, decorrentes das manifestações de estresse, os quais foram: desgaste nos 

relacionamentos interpessoais no trabalho e/ou fora dele, dificuldades relacionadas 

a memória e a concentração e interface casa/trabalho. Pôde-se inferir que as 

tensões relacionadas ao contexto de trabalho dos gestores interferem na forma 

como eles se relacionam com as pessoas no trabalho e na família. No trabalho, em 

particular, percebeu-se que o desgaste produzido por atitudes de impaciência, 

rispidez e irritabilidade pode tornar-se um dificultador da compreensão e da relação 

entre os pares, prejudicando os objetivos da equipe. Na família, esses aspectos 

chegam a ser percebidos pelos próprios familiares.  

Observaram-se, também, diminuição da capacidade de concentração e lapsos de 

memória. De acordo com Couto (1987), a queda da produtividade pode estar 

relacionada a déficits de memória e dificuldades de concentração, entre outros 

fatores.  

Em relação a interface casa/trabalho, os depoimentos revelaram a invasão do 

trabalho na vida pessoal do gestor. A disponibilidade exigida pelo cargo, facilitada 

pela utilização de novas tecnologias de comunicação, implica atender às demandas 

do hospital a qualquer tempo e hora, o que lhes custa o tempo livre. Como 
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contraponto, observou-se que esse aspecto parece ser aceito com naturalidade por 

parte de alguns gestores. O estudo mostrou, também, que a dimensão pessoal da 

vida dos gestores é afetada pelo trabalho, a ponto de não conseguirem desligar-se 

dos problemas do hospital. Soma-se a isso o pouco tempo de disponibilidade para o 

convívio familiar, tendo em vista a dedicação maior de tempo à vida profissional. 

Quanto a esse aspecto, Furtado (2011) salienta que o desequilíbrio entre as 

dimensões trabalho-família pode favorecer o aparecimento do processo de estresse, 

tendo em vista a sensação de incapacidade do indivíduo em conciliá-las. 

No que se refere às estratégias de enfrentamento às situações de estresse, 

constituída pelo quarto objetivo específico, foram identificadas: equilíbrio entre 

trabalho e vida privada, busca do autocontrole, centralidade do trabalho, prática de 

atividades físicas e negação.  

Os gestores revelaram que buscam estratégias diversificadas para lidar com os 

fatores que podem lhes trazer algum tipo de sofrimento. Utilizando as afirmações de 

Maffia (2013), essas reações de enfrentamento irão depender de recursos sociais e 

psicológicos, autocontrole e autoestima disponibilizados por cada indivíduo. Os 

gestores reconhecem as estratégias utilizadas como importantes no enfrentamento e 

controle do estresse. Nos depoimentos, esse aspecto pôde ser observado quando 

os participantes se referem à utilização de mecanismos que amenizam as tensões 

como sendo suas “válvulas de escape”. Em alguns casos, a consciência para a 

utilização dessas estratégias foi despertada apenas após o enfrentamento de 

situações que se constituíram em ameaças ao equilíbrio físico e psíquico dos 

indivíduos. 

Em síntese, os resultados desta pesquisa mostraram que os gestores do Hospital 

Filantrópico vivenciam fontes de tensão importantes no trabalho, embora sejam 

percebidas de maneiras distintas por estes indivíduos. Tal evidência reforça as 

considerações de Chanlat (2005) quando afirma que as pessoas reagem aos fatores 

de tensão de maneira particular, o que está intimamente relacionado a suas 

características pessoais. Constatou-se que a maioria dos gestores está consciente 

tanto da realidade com a qual convive como de suas necessidades e busca 
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alternativas para melhorar a qualidade de vida e contrabalancear as pressões do dia 

a dia com estratégias diversificadas.  

No geral, o sentimento que os gestores nutrem em relação ao trabalho é de 

satisfação pelo que fazem. Contudo, em determinados momentos parece existir 

alguns sentimentos conflitantes de realização com o trabalho em detrimento de uma 

convivência pouco satisfatória com a família e com aquilo que lhes traz prazer, 

tornando-se vítimas de seu próprio papel. Acredita-se que as estratégias adotadas 

pelos gestores podem atenuar as tensões no trabalho, mas não atuam efetivamente 

nas causas indutoras das tensões excessivas. No entanto, supõe-se que, se não 

tivessem sendo utilizadas, possivelmente, os indivíduos estariam mais afetados do 

ponto de vista do estresse ocupacional. Cabe aqui uma ressalva quanto à utilização 

de estratégias paliativas, como é o caso da “negação”. Por camuflar as verdadeiras 

causas do sofrimento do indivíduo, conforme afirma Dejours (2004), pode-se pensar 

que tal estratégia não possui eficácia para o enfrentamento do estresse ocupacional.  

Os gestores do Hospital Filantrópico atribuem sentido ao trabalho que realizam, 

sendo perceptível o grau de envolvimento e identificação destes sujeitos. Nota-se o 

empenho quando exprimem o desejo de “salvar o hospital da crise”. Expressões 

como “a gente ama o que faz” e “lutar por isso aqui” estão presentes nos discursos 

da maioria dos gestores. Para esses sujeitos, o trabalho, ao mesmo tempo em que é 

desgastante, é também motivador. Além disso, percebem o que fazem como um 

trabalho gratificante, como uma forma de ajudar as pessoas, o que talvez seja uma 

particularidade do trabalho em saúde.   

A partir dessas considerações, pode-se deduzir que o trabalho no hospital constitui 

para os gestores uma fonte de adoecimento, mas, ao mesmo tempo, é motivo de 

prazer. O sofrimento se configura à medida que os trabalhadores vivenciam 

experiências de insegurança, angústia, impotência e limitação, entre outras. Em 

contrapartida, as vivências de prazer podem estar relacionadas ao sentido que eles 

encontram naquilo que fazem. Quanto a esse aspecto, entendeu-se que este sentido 

está imbuído de uma questão humana reconhecidamente própria de trabalhadores 

que atuam na área da Saúde. 
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A contribuição desta pesquisa no âmbito acadêmico está em ampliar os estudos 

sobre a temática “Estresse em gestores da área da Saúde”, utilizando a abordagem 

qualitativa, o que permitiu analisar o tema em profundidade. Ressalta-se que são 

vários os estudos sobre estresse em gestores, de modo geral. No entanto, 

pesquisas que abordam sobre o estresse em gestores da área da Saúde utilizando a 

abordagem qualitativa têm espaço para ampliarem. 

No âmbito organizacional, este estudo poderá contribuir para que o hospital possa 

conhecer com maior profundidade o ambiente de trabalho dos gestores estratégicos, 

implementando ações que visem à redução das causas de estresse, de modo a 

proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado. Ao minimizar os 

efeitos do estresse, acredita-se que estes profissionais possam realizar seu trabalho 

de maneira mais prazerosa, refletindo nas equipes e, consequentemente, no usuário 

final, com demanda pela saúde.  

Contribui também de forma muito importante para o contexto social. Ou seja, quando 

a instituição atua em ambiente mais equilibrado em termos das relações humanas 

no trabalho, tem como resultados motivação e comprometimento da força de 

trabalho. Como consequência, melhora na prestação de serviços e atendimento à 

sociedade de forma mais eficaz. 

Este estudo se limitou a estudar apenas a categoria de gestores dos níveis 

estratégico e intermediário, o que não permitiu uma visão completa da situação 

ocupacional de toda a categoria de gestores da instituição.  

A partir da limitação apresentada, recomenda-se que seja ampliado o estudo, 

passando a contemplar os gestores do nível operacional do hospital, para permitir 

uma visão global das manifestações do estresse no âmbito da instituição.  

Outra recomendação é que possa haver estudos comparativos entre as categorias 

de gestores que atuam na área administrativa e aqueles responsáveis pela atenção 

direta à saúde, isto em hospitais públicos e privados. 
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Finalmente, ressalta-se que o estresse ocupacional, carece de uma atenção 

especial por parte das organizações. Quanto ao gestor, é necessário que ele busque 

autoconhecimento e o empreendimento de ações, no sentido de promover o 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, bem como entre as necessidades do 

indivíduo e as da organização. Em relação às organizações, além de propiciarem um 

ambiente de trabalho saudável, devem oportunizar ao trabalhador o pleno 

desenvolvimento enquanto profissional que produz resultados, mas também 

enquanto indivíduo, respeitando as outras dimensões da sua vida.
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ANEXO A 

 
Estrutura Organizacional do “Hospital Filantrópico” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas do Hospital Filantrópico, 2017
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ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Obrigatório para Pesquisas Científicas em Seres Humanos- Resolução CNS/MS n° 

196/96) 

 

Eu__________________________________  sexo______, idade _____________,  

residente à____________________________________, de 

profissão__________________________________, Carteira de identidade número 

________________________, declaro ter sido informado (a) detalhadamente sobre 

a pesquisa intitulada “ESTRESSE OCUPACIONAL: estudo com gestores de um 

hospital filantrópico localizado na região Centro-Oeste do estado de Minas 

Gerais”, que tem como objetivo descrever e analisar as manifestações associadas 

ao estresse no trabalho na percepção de gestores do hospital. 

 

Declaro também ter sido devidamente esclarecido (a) sobre as questões da 

pesquisa, bem como da minha participação nela. Compreendo que sou livre para me 

retirar do estudo a qualquer momento, sem perda de benefício ou outra penalidade. 

Sei que durante o estudo não serei submetido a nenhum tipo de procedimento e que 

minha participação na pesquisa consistirá em fornecer informações necessárias 

através de entrevistas gravadas ou escritas e/ou consultas e fornecimento de dados 

ou documentos que se fizerem necessários. Fui informado(a) também que meu 

nome não será identificado nos resultados da pesquisa. Em caso de despesas 

decorrentes de minha participação neste estudo, sei que será garantido o 

ressarcimento das mesmas. 

 

Estou ciente de que este estudo poderá trazer tais benefícios para os funcionários 

da instituição como por exemplo, melhoria do estilo de vida, bem-estar e relações de 

trabalho a partir da conscientização e do conhecimento dos fatores causadores do 

estresse ocupacional. 

 

O risco de minha participação neste estudo está relacionado a algum desconforto ao 

responder alguma questão que poderão trazer à minha memória situações que me 
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causaram algum tipo de sofrimento psíquico, como também um certo receio ao falar 

de algumas situações particulares. Contudo, serão adotadas as seguintes medidas 

de prevenção/minimização desses riscos: as entrevistas serão realizadas apenas 

pela entrevistadora, individualmente, em lugar reservado e os dados serão mantidos 

em total sigilo. Caso haja algum descoforto ao respoder as questões, a entrevitsa 

poderá ser interrrompida a qualquer momento, ou até mesmo, encerrada. Ainda, 

caso ocorra algum dano não previsto, serão garantidas formas de indenização em 

relação aos mesmos. 

 

Recebi garantias de total sigilo e de poder obter esclarecimentos sempre que 

desejar. Sei que tenho direito a transporte no caso de deslocamento e sei que minha 

participação está isenta de despesas. Concordo em participar voluntariamente deste 

estudo, sabendo que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

nenhuim prejuízo ou perda de qualquer benefício.  

  

Estou ciente que meus dados serão tratados com absoluta segurança para garantir 

a confidencialidade, privacidade e anonimato em todas as etapas do estudo, e de 

que a pesquisadora manterá estes dados arquivados durante um período mínimo de 

5 anos, a contar da data de realização desta entrevista. Fui informado (a) também, 

que os resultados do estudo poderão ser divulgados em congressos, publicações 

científicas ou outros meios de apresentação que porventura se fizerem 

necesssários. 

 

Após ter sido suficiente e devidamente esclarecido (a), pela  pesquisadora sobre a 

realização desta pesquisa, conforme descrito neste termo, declaro que consinto em 

participar do estudo por livre vontade, não tendo sofrido nenhuma forma de pressão 

ou influência indevida. 

 

Assinatura do Sujeito de pesquisa:  __________________________________                                            

Data: _______________________ 
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Pesquisador responsável: Eu, Luciana Amaral Azevedo Santos, responsável pelo 

projeto de pesquisa intitulado “ESTRESSE OCUPACIONAL: estudo com gestores de 

um hospital filantrópico localizado na região Centro-Oeste do estado de Minas 

Gerais”, declaro que obtive espontaneamente o consentimento deste sujeito de 

pesquisa para realizar este estudo. 

 

Contato do Pesquisador: Av. Vinte e um de abril, 1350/201 – Vila Cruzeiro 

Divinópolis –MG 

Fone: (37) 98802-4844 / E-mail: lucianacefetmg@gmail.com 

 

Assinatura:   __________________________________________             

Data: __________________________________ 

 

 

Agradecimento: 

 

Caro participante, 

 

Agradeço imensamente pela sua valiosa participação. Suas informações serão muito 

importantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Atenciosamente, 

 

Luciana Amaral Azevedo Santos 

Pesquisadora responsável 

 

 

 

Nota: Este termo de consentimento livre e esclarecido foi elaborado em duas vias, 

ficando uma com a pesquisadora e outra com o (a) participante. 

 

Fonte: Modelo formecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Filantrópico e adaptado para 
esta pesquisa, 2017. 
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APÊNDICE A 

Matriz de relação: objetivos categorias de análise e perguntas  
(continua) 

Objetivos 
específicos 

Categorias de análise Questões 

Identificar as 
fontes de 
tensão 
excessivas no 
trabalho 

 
Fontes de tensão 
 no trabalho 

1. Na sua percepção, quais são os fatores mais 
tensionantes no seu trabalho? Por quê? 
 

2. Como as questões relacionadas à tensão 
excessiva em seu trabalho podem ser classificadas 
de acordo com a escala: 
 
(   ) Ausentes 
(   ) Algumas vezes 
(   ) Frequentes 
 
3. Em relação ao trabalho, o que essas situações 
tensionantes tem provocado em você? 

Identificar os 
principais 
sintomas 
inerentes aos 
quadros de 
estresse no 
trabalho 

Sintomas de estresse 

1. Em decorrência do trabalho algumas 
manifestações podem ocorrer com as pessoas 
como: nervosismo, ansiedade, irritabilidade, insônia, 
fadiga, sentimento de raiva, angústia, período de 
depressão, dor no estômago, dor nos músculos do 
pescoço e ombros, palpitações, entre outras. Na sua 
percepção, alguns desses sintomas vem ocorrendo 
com você? Analise um a um, se há a presença do 
mesmo e a sua intensidade, considerando a 
seguinte escala: 
 
 (   ) Ausente 
 (   ) Algumas vezes 
 (   ) Frequente 
 (   ) Muito frequente 
 
2. A partir de quando você tem percebido a 
ocorrência desses sintomas? Ainda na sua 
percepção, a que você atribui as suas causas? 
 
3. Os sintomas que você relatou como frequentes 
tem levado ou levou a alguma manifestação 
orgânica ou psíquica (doença)? Se sim, quais? 
4.Você tem visitado o médico nos últimos 6 meses? 
Quais as queixas o levaram a esta visita? 
 
5. Tendo em vista os sintomas relatados e a sua 
frequência, como você se percebe com relação ao 
estresse? Avalie o grau de intensidade. 
 
(   ) Ausente 
(   ) Leve a moderado 
(   ) Intenso 
(   ) Muito intenso 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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(conclusão) 

Objetivos 
específicos 

Categorias de análise Questões 

Identificar os 
impactos do 
estresse no 
trabalho  

Impactos no trabalho 

1. Como você tem se sentido ultimamente com 
relação ao seu trabalho? 
 
2. O que as tensões relatadas por você têm gerado 
no seu trabalho? 
 

Identificar as 
estratégias 
defensivas 
utilizadas pelos 
gestores para 
minimizar ou 
eliminar as 
manifestações 
de estresse no 
trabalho. 

Estratégias defensivas em 
relação ao estresse 
(Coping) 

1. Na sua percepção, o que você faz para amenizar 
essas situações tensionantes do ponto de vista do 
trabalho? 
 
2. De acordo com sua percepção, quais são as 
estratégias mais importantes, em termos de trabalho 
que podem ser adotadas para minimizar ou eliminar 
as situações estressantes? 
 
3. Ainda na sua percepção, quais as estratégias são 
mais difíceis de serem adotadas? Por quê? 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017. 
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APÊNDICE B 

Roteiro de entrevista   

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES  
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
A entrevista tem por finalidade obter dados para possibilitar a realização de uma 
pesquisa com gestores que atuam na área de saúde no que se refere às 
manifestações de estresse ocupacional. 

A) DADOS GERAIS 

Função/Cargo:__________________________________________ 

Tempo na Instituição:__________________ Tempo no cargo: _________________ 

Sexo: F (   )   M (   ) 

Idade: ________________  Nível de escolaridade: _______________________ 

Estado civil: _____________________________ 

Possui filhos? ____________ 

 

1. Qual é a estrutura organizacional do hospital, ou seja, o funcionamento dos seus 

diversos setores (organograma). 
 

2. Como gestor, quais as atividades que você realiza no hospital? 

 

3. O que é ser um gestor que atua na área da saúde? 
 

4. Na sua percepção, das atividades relacionadas ao trabalho, quais as que geram 

maior dificuldade para serem realizadas? Por quê? 

 

5. Na sua percepção, quais são os fatores mais tensionantes no seu trabalho? Por 
quê? 
 

6. Como as questões relacionadas à tensão excessiva em seu trabalho podem ser 
classificadas de acordo com a escala: 
 
 (   ) Ausentes 
 (   ) Algumas vezes 
 (   ) Frequentes 
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7. Em relação ao trabalho, o que essas situações tensionantes tem provocado em 
você? 
 
8. Em decorrência do trabalho algumas manifestações podem ocorrer com as 
pessoas como: nervosismo, ansiedade, irritabilidade, insônia, fadiga, sentimento de 
raiva, angústia, período de depressão, dor no estômago, dor nos músculos do 
pescoço e ombros, palpitações, entre outras. Na sua percepção, alguns desses 
sintomas vem ocorrendo com você? Analise um a um, se há a presença do mesmo 
e qual a sua intensidade, considerando a seguinte escala: 
 
 (   ) Ausente 
 (   ) Algumas vezes 
 (   ) Frequente 
 (   ) Muito frequente 
 
9. A partir de quando você tem percebido a ocorrência desses sintomas? Ainda na 
sua percepção, a que você atribui suas causas? 
 
10. Os sintomas que você relatou como frequentes tem levado ou levou a alguma 
manifestação orgânica ou psíquica (doença)? Se sim, quais? 
 
11. Você tem visitado o médico nos últimos 6 meses? Quais as queixas o levaram a 
esta visita?  

12. Tendo em vista os sintomas relatados e a sua frequência, como você se percebe 
com relação ao estresse? Avalie o grau de intensidade. 
 
(   ) Ausente 
(   ) Leve a moderado 
(   ) Intenso 
(   ) Muito intenso 
 
13. Como você tem se sentido ultimamente com relação ao seu trabalho? 
 
14. O que as tensões relatadas por você têm gerado no seu trabalho? 
 
15. Na sua percepção, o que você faz para amenizar essas situações tensionantes 
do ponto de vista do trabalho? 
 
16. De acordo com sua percepção, quais são as estratégias mais importantes, em 
termos de trabalho, que podem ser adotadas para minimizar as situações 
estressantes? 
 
17. Ainda na sua percepção, quais as estratégias que são mais difíceis de serem 
adotadas? Por quê? 
 
18. Além do que conversamos, existe algum outro aspecto que você gostaria de 
mencionar? 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017.  


