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RESUMO 

 

A equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que se configura 

na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos agentes de 

diferentes áreas profissionais. Sendo necessária a articulação, cooperação e consentimento da 

equipe para chegar às melhores estratégias e soluções. Dentro desse contexto podem ocorrer 

situações de estresse, que atrapalham a relação interpessoal dos profissionais da área da saúde. 

O estresse pode ser dividido em níveis identificados por sintomas físicos e psicológicos e 

dependendo da fase,  trará consequências  relacionadas à incidência de conflitos e diminuição 

da cooperação entre os indivíduos, o que afeta sensivelmente o trabalho em se tratando de 

equipe multiprofissional de saúde. Diante disso, a presente pesquisa consistiu na identificação 

do nível e estratégias de coping, utilizados pelos profissionais para se adaptarem a 

circunstâncias adversas. Para isso buscou-se entender e analisar a dinâmica desses fatores no 

âmbito de uma equipe multiprofissional da saúde, para propiciar mudanças na forma de 

atuação do profissional, melhorias no seu ambiente de trabalho e adoção de novas formas de 

atuação para o mesmo. Para isso foram utilizados como instrumentos, o inventário de 

sintomas do estresse desenvolvido Lipp, do qual é possível identificar a fase de estresse a 

partir dos sintomas apresentados e o Inventário de estratégias de coping, desenvolvido por 

Folkman e Lázarus. Constatou-se que a maior parte dos sujeitos já se apresentava na fase de 

Resistência de stress, diante disso a maioria ultizou Confronto e Afastamento como 

estratégias de coping. 

 

PALAVRAS CHAVE: Estress; Coping; Equipe Multiprofissional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 TRABALHO MULTIPROFISSIONAL EM AMBIENTE HOSPITALAR 

 

  A equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que se 

configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a interação dos 

agentes de diferentes áreas profissionais. 

Por meio da comunicação, ou seja, da mediação simbólica da linguagem, dá-se a 

articulação das ações multiprofissionais e a cooperação.   



A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o 

intenso processo de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar 

 verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das 

necessidades de saúde, sem contemplar simultaneamente a articulação das ações e dos saberes 

(PEDUZZI, 1998).   

Portanto, a interação no âmbito da equipe multiprofissional refere-se ao agir comunicativo 

simbolicamente mediado e orientado por normas de vigência obrigatória, que definem as 

expectativas recíprocas de comportamento e que têm de ser entendidas e reconhecidas por, 

pelo menos, dois sujeitos. Assim, é regida por normas consensuais e funda-se na 

intersubjetividade do entendimento e do reconhecimento mútuo, livre de coação interna ou 

externa. 

 
 
1.2 ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS DO STRESS 

 

A palavra estresse quer dizer "pressão", "tensão" ou "insistência", portanto estar 

estressado quer dizer "estar sob pressão" ou "estar sob a ação de estímulo insistente". 

Chama-se de estressor qualquer estímulo capaz de provocar o aparecimento de um 

conjunto de respostas orgânicas, mentais, psicológicas ou comportamentais relacionadas com 

mudanças fisiológicas, que acabam resultando em hiperfunção da glândula supra-renal e do 

sistema nervoso autônomo simpático. Essas respostas, em princípio, têm como objetivo 

adaptar o indivíduo à nova situação, gerada pelo estímulo estressor e o conjunto delas, 

assumindo um tempo considerável, é chamado de estresse. O estado de estresse está, então, 

relacionado a uma resposta de adaptação (CABRAL et al, 1997). 

A ativação do Sistema Nervoso Autônomo é responsável por alterações fisiológicas 

como aumento da frequência cardíaca, aumento do fluxo sanguíneo para músculos, aumento 

da glicemia, aumento do metabolismo celular e da atividade mental, permitindo um 

desempenho físico e mental maior, descrito na Fase de Alerta do inventário de Lipp (2003). 

A fase de Alerta é caracterizada pelo mecanismo de luta ou fuga ativa a produção de 

noradrenalina pelo sistema nervoso simpático e adrenalina pela medula da supra-renal. Nessa 

fase, há a dilatação do córtex da supra-renal e o sangue se torna mais concentrado. (LIPP, 

2003). As mudanças hormonais contribuem para que haja aumento de motivação (LIPP; 

MALAGRIS, 1995) No entanto, nesta fase existe sempre uma quebra na homeostase. 



Os hormônios corticosteróides no cérebro ligam-se com diferentes afinidades a 

receptores nucleares neuronais (Mr e Gr) presentes na circuitaria límbica e modificam a 

transcrição gênica, desempenhando um papel crítico na adaptação comportamental, 

aprendizado e memória (JOELS, 2001). 

 Fase do estresse classificada como de Resistência, ocorre um aumento na capacidade 

de resistência acima do normal, isso ocorre porque o organismo tenta restabelecer a 

homeostase, o córtex das supras-renais acumula grande quantidade de grânulos de secreção 

hormonal segregados e, com isso, o sangue se apresenta diluído. Lipp (2003).  Quando não 

consegue, o alcançar o reequilíbrio a produtividade sofre uma queda dramática e a 

vulnerabilidade a doenças da pessoa aumenta.   

 Na fase de quase-exaustão, a partir dessa queda de imunidade que houve na 

Resistência e existindo frequência o processo o stress evolui  e as defesas do organismo já não 

consegue resistir às tensões e restabelecer a homeostase interior, onde existe o agravamento 

de doenças. É comum nesta fase a pessoa sentir que oscila entre momentos de bem-estar e 

tranquilidade e momentos de desconforto, cansaço e ansiedade. (LIPP, 2003) 

     A fase de exaustão é caracterizada pela manifestação de  doenças mais graves como o 

aparecimento dos sintomas da primeira fase, além de outros tais como: depressão, insônia, 

problemas dermatológicos, estomacais, cardiovasculares, instabilidade emocional, 

irritabilidade, angustia entre outros.  Em alguns casos, poderá ocorrer, inclusive, a morte. Isso 

ocorre pois essa fase é concebida por estímulos estressores que induzem várias alterações 

neuroquímicas e hormonais adaptativas, que permitem ao organismo lidar com eles, uma 

ativação fisiológica contínua resultante da exposição a esses estímulos, podendo produzir 

alterações em processos metabólicos básicos e alterações na função e integridade neural, 

tornando o organismo suscetível a doenças, onde há um aumento das estruturas linfáticas, 

exaustão psicológica em forma de doenças que começam a aparecer (LIPP, 2003) 

 

 

1.3 COPING  

 

O coping, por sua vez, é concebido como o conjunto das estratégias utilizadas pelas 

pessoas para adaptarem-se a circunstâncias adversas. Os esforços despendidos pelos 

indivíduos para lidar com situações estressantes, crônicas ou agudas, têm se constituído em 

objeto de estudo da psicologia social, clínica e da personalidade, encontrando-se fortemente 

atrelado ao estudo das diferenças individuais (SULS; DAVID; HARVEY, 1996). Entender e 



analisar a dinâmica desses fatores no âmbito de uma equipe multiprofissional de funcionários 

de saúde propiciará mudanças na forma de atuação do profissional, melhorias no seu ambiente 

de trabalho e adoção de novas formas de atuação do profissional de saúde (horas trabalhadas, 

estrutura organizacional, etc.). 

Assim, independentemente da grande complexidade do problema, o sujeito precisa 

estar apto para analisar a situação (problema), lançar mão de estratégias, e antever as 

consequências da sua decisão (MELLO, 2005).   

Portanto, o coping é considerado aqui como um processo ou uma interação que se dá 

entre o indivíduo e o ambiente e tem conotação de administração da situação estressora e não 

seu mero domínio (OLIVEIRA; FILHO; BRIETZKE, 2008).  
Nesse sentido, Lazarus e Folkman (1984) classificam coping em: centrado no problema e 

centrado na emoção. No coping centrado no problema, as demandas do ambiente são identificadas e 

podem resultar na ação do indivíduo e na mobilização dos sistemas fisiológicos para o enfrentamento 

da situação. Já o coping centrado na emoção advém de processos defensivos para modificar o 

significado da situação, o que faz com que as pessoas evitem o confronto consciente com a realidade 

de ameaça. Para Lazarus e Folkman (1984), o uso das estratégias de coping focalizado no problema ou 

na emoção varia em eficácia, depende dos diferentes tipos de estressores envolvidos. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Identificar os níveis de stress e coping em funcionários integrantes de uma equipe 

multiprofissional da área de saúde de um hospital da rede pública do interior do Estado de São 

Paulo. 

 

 

2.2 ESPECÍFICO 

 

 Avaliar os índices de stress estatisticamente nos profissionais da saúde investigados; 

  Identificar as possíveis estratégias (coping) que ocorrem durante o stress de forma a 

promover adaptação; 

 Relacionar os índices de stress e coping nos sujeitos; 
 

 



3 METODOLOGIA 

 

3.1 LOCAL 

 Unidade hospitalar do interior do Estado de São Paulo com atendimento voltado para 

o Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

3.2 INSTRUMENTOS  

 

*  Inventário de stress desenvolvido por Marilda Lipp (2000) do Laboratório de Estudos 

Psicofisiológicos do Stress, de Campinas. Trata-se de um inventário de fácil aplicação que 

visa identificar a presença de sintomas de stress, os tipos de sintomas existentes somáticos ou 

psicológicos e a fase em que se apresentam. 

 Inventário de estratégias de coping, desenvolvido por Folkman e Lázarus (1985) é um 

questionário que contém 66 itens que englobam pensamentos e ações que as pessoas 

utilizam para lidar com demandas internas ou externas de um evento estressante 

específico. 

 

 

3.3 SUJEITOS 

 

 Os sujeitos da pesquisa compõem o quadro de funcionários de uma unidade hospitalar 

com cerca de 1000 pessoas de um hospital estatal com sede em Bauru, onde foram 

analisados apenas os 79 profissionais da área de saúde que perfazem uma das equipes 

multidisciplinares: médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, radiologia, 

laboratório, psicólogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistente 

sociais, terapeutas ocupacionais.  

 

 



 4   APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Validação das fases do Estresse 
Psicológicos 93,67%

Predominância da fase de estresse Resistência 58,22%

Validação fatorial de Coping de acordo com as fases do Estresse
Valores Porcentagem 

Fase 1: Alerta (3 sujeitos) 0 1 2 3 0 1 2 3
Confronto 1 0,7 0,5 0,8 33,33% 23,33% 16,67% 26,6%7

Afastamento 1 2 0 0 33,33% 66,67% 0,00% 0,00%
Autocontrole 0,8 1 0,6 0,6 26,67% 33,33% 20,00% 20,00%

Suporte Social 1 1 0 1 33,33% 33,33% 0,00% 33,33%
Aceitação de responsabilidade 0,6 0,8 0,6 1 20,00% 26,67% 20,00% 33,33%

Fuga-esquiva 0 2 0 1 0,00% 66,67% 0,00% 33,33%
Resolução de problemas 0,5 0,25 1 1,25 16,67% 8,33% 33,33% 41,67%

Reavaliação positiva 0,6 0,3 1 1,1 20,00% 10,00% 33,33%% 36,67%

Fase 2: Resistência (46 sujeitos) 0 1 2 3 0 1 2 3
Confronto 20 10 10 6 43,48% 21,74% 21,74% 13,04%

Afastamento 20 12 9 5 43,48% 26,09% 19,57% 10,87%
Autocontrole 15,2 11,6 9,6 9,6 33,04% 25,22% 20,87% 20,87%

Suporte Social 12 8 12 14 26,09% 17,39% 26,09% 30,43%
Aceitação de responsabilidade 12,4 10,7 11,9 11 26,96% 23,26% 25,87% 23,91%

Fuga-esquiva 10,5 5,5 11 19 22,83% 11,96% 23,91% 41,30%
Resolução de problemas 9,2 9,8 15,5 11,5 20,00% 21,30% 33,70% 25,00%

Reavaliação positiva 10,6 9,4 12,9 13,1 23,04% 20,43% 28,04% 28,48%

Fase 3: Quase-exaustão (7 sujeitos) 0 1 2 3 0 1 2 3
Confronto 2,5 2,7 0,7 1,1 35,71% 38,57% 10,00% 15,71%

Afastamento 4 1 1 1 57,14% 14,29% 14,29% 14,29%
Autocontrole 1,2 1,2 1,2 3,4 17,14% 17,14% 17,14% 48,57%

Suporte Social 1 1 1,5 3,5 14,29% 17,14% 21,43% 50,00%
Aceitação de responsabilidade 2,6 1,2 1,2 2 37,14% 17,14% 17,14% 28,57%

Fuga-esquiva 0,5 0,5 2 3 7,14% 7,14% 28,57% 42,86%
Resolução de problemas 1,5 1,5 1,2 2,8 21,43% 21,43% 17,14% 40,00%

Reavaliação positiva 2 1,3 2 1,7 28,57% 18,57% 28,57% 24,29%

Fase 4: Exaustão (1 sujeito) 0 1 2 3 0 1 2 3
Confronto 0 0,3 0 0,7 0,00% 30,00% 0,00% 70,00%

Afastamento 0,5 0,3 0,1 0,1 50,00% 30,00% 10,00% 10,00%
Autocontrole 0,6 0 0,2 0,2 60,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Suporte Social 0 0 0 1 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Aceitação de responsabilidade 0,3 0,1 0,5 0,1 30,00% 10,00% 50,00% 10,00%

Fuga-esquiva 0 0,5 0 0,5 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%
Resolução de problemas 0 0,25 0,5 0,25 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

Reavaliação positiva 0,3 0,3 0 0,4 30,00% 30,00% 0,00% 40,00%

Sem Estresse (22 sujeitos)  0 1 2 3 0 1 2 3
Confronto 14 4 2 2 63,64% 18,18% 9,09% 9,09%

Afastamento 12 5 2 3 54,55% 22,73% 9,09% 13,64%
Autocontrole 9 3,6 4 5,4 40,91% 16,36% 18,64% 24,55%

Suporte Social 7,7 4,5 4,1 5,7 35,00% 16,36% 18,64% 25,91%
Aceitação de responsabilidade 10,7 3,6 4,1 3,6 48,64% 16,36% 18,64% 16,36%

Fuga-esquiva 10,5 2,5 3 6 47,73% 11,36% 13,64% 27,27%
Resolução de problemas 6,5 3,5 4 8 29,55% 15,91% 18,18% 36,36%

Reavaliação positiva 9,8 1,6 4 6,6 44,55% 7,27% 18,18% 30,00%

Predominância de sintomas 



   

  A partir dos resultados obtidos, foi possível identificar índices de estresse na equipe 

multiprofissional, 72,16% dos sujeitos apresentam níveis de estresse, sendo que 80,71% 

apresentam-se na fase da Resistência, 12,28% na fase da quase-exaustão, 5,26% na fase alerta 

e apenas 1,75% dos sujeitos na fase da exaustão. Portanto, a maior parte do stress vivenciado 

pela equipe é com sintomas psicológicos e a maioria dos sujeitos com essa sintomatologia já 

se apresentam na segunda fase de stress, de acordo com LIPP (2000), a fase de Resistência da 

qual é caracterizada por um aumento na capacidade de resistência acima do normal, o córtex 

das supra-renais acumula grande quantidade de grânulos de secreção hormonais segregados e, 

com isso o sangue se apresenta diluído. Dentro dessa fase existe a procura de equilíbrio, 

havendo um gasto maior de energia, para que haja a adaptação ao agente estressor. No 

entanto, se essa reserva é suficiente, a pessoa consegue equilibrar-se e sai do processo do 

stress, porém se o estressor exige mais esforço de adaptação, além da capacidade do indivíduo 

o organismo se enfraquece, e poderá gerar a sensação de desgaste generalizado, sem causa 

aparente, surgindo diversas dificuldades, inclusive com a memória, além de tornar-se mais 

vulnerável às doenças. 

           Segundo uma pesquisa realizada por Stekel (2011) os auxiliares e técnicos de 

enfermagem de um hospital universitário, em sua maior parte apresentavam stress médio, 

havendo similaridade entre os resultados das duas pesquisas, encontrando agentes estressores 

em comum.  

Tendo como principais causas do estresse em ambas, a carga horária, descritas por 

Stekel (2011),  acrescenta-se que o desgaste proveniente do excesso de trabalho afeta 

diretamente o estado psicológico, físico e comportamental de cada pessoa, o que pode 

provocar sentimentos como ansiedade, insatisfação e frustração. E as cobranças exigidas, 

podem ser identificadas como uma pressão relacionada ao gerenciamento do tempo como um 

estressor elevado e diretamente relacionado à sobrecarga de trabalho nos sujeitos estudados. A 

autora aponta que o indivíduo percebe-se sobrecarregado quando sente o desequilíbrio entre 

as exigências do trabalho e a sua capacidade para atendê-las.  

Com relação à identificação das estratégias de enfrentamento (coping), pelos sujeitos 

com estresse, cerca de 43,48% dos sujeitos utilizam a estratégia de Confronto e Afastamento, 

caracterizados por  irritabilidade excessiva, pensamentos negativos, isolamento e no fator 

Afastamento, uma  procura em  fugir da situação e desequilíbrio no sono. Descritos por 



Lazarus e Folkman (1984), abordam o coping de duas formas distintas: centrado no problema 

e centrado na emoção, sem deixar de lembrar que as duas formas são voltadas para a 

realidade, pois buscam diminuir ou minimizar o estressor. Refere-se também que as pessoas 

diferem em sua sensibilidade e vulnerabilidade ante os eventos estressantes, assim como em 

suas interpretações, reações e avaliações. 

Nesse sentido, Rodrigues e Chaves (2008)  abordam a importância da subjetividade do 

indivíduo diante uma situação estressora, pois tais estratégias são determinadas pelos recursos 

utilizados pelo sujeito, portanto pela avaliação do evento . 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade de trabalho na maioria dos hospitais públicos, são muitas vezes problemáticas, 

com fatores externos (baixos salários, múltiplos vínculos empregatícios, condições precárias de 

execução das atividades essenciais, etc) ou internos (desmotivação, desânimo, depressão, etc) fatores 

que, direta ou indiretamente, podem tornar o trabalho desgastante. 

A realização do presente estudo apontou que a equipe multiprofissional apresentam médio 

estresse, e as estratégias de enfrentamento mais utilizadas são focadas no problema.  

Os resultados desta pesquisa podem servir de subsídios para melhorar a qualidade de vida no 

trabalho. Por fim, acredita-se que o conhecimento consciente das situações estressoras no trabalho 

favorecerá o desenvolvimento de habilidades para minimizar o estresse e permitir o desempenho 

otimizado de suas funções, bem como o  seu adequado enfrentamento. 
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