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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Claudia Brum Mothé, ex-presidente da comissão do direito do trabalho 

(2006). O estresse é a forma física e emocional como o corpo reage à pressão. Na 

verdade, ele é um fator causador de doenças. 

Sabendo disso, o estresse pode reduzir significativamente o desempenho pessoal e 

profissional. Um hospital que têm o quadro de funcionários estressado tem baixa 

produtividade, isso significa que a empresa precisa aprender a gerenciar essa 

situação, assim pode-se deduzir que o custo da prevenção será mais baixo, que os 

custos dos problemas decorrentes do estresse. Devido a este fato, os pesquisadores 

procuram estudar as causas desse estresse e os efeitos negativos que esse problema 

pode trazer para a saúde física e mental do trabalhador, bem como comprometimento 

da qualidade do serviço prestado por estes. (Gomes, Cruz e Cabanelas,2009). 

A sobrecarga de atividades no trabalho é considerada como um dos motivos que leva 

ao estresse. Os profissionais da área hospitalar se desgastam não só pela alta 

demanda de carga de trabalho, e pelas  

 

tarefas árduas que tem que desempenhar, decorrente do cuidado constante com 

pessoas doentes e vulneráveis e situações imprevisíveis. Diante disso levantou-se o 

seguinte questionamento: Quais são os possíveis fatores que podem levar o 

funcionário ao estresse no ambiente hospitalar? 

Criou-se como hipótese o seguinte: 

Os possíveis fatores que podem levar o funcionário ao estresse no ambiente de 

trabalho hospitalar são, a sobrecarga de horas trabalhadas, o quadro insuficiente de 

funcionários, e a incapacidade do gestor em orientar a sua equipe. 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGIA 

A metodologia ela se compõe de pesquisa bibliográfica e de questionário aplicado 

aos profissionais da área que servirão de estudo de caso no universo hospitalar. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Existem vários fatores no ambiente hospitalar que podem levar ao estresse. Alguns 

desse fatores estão relacionadas as demandas de tarefas, liderança da organização, 

relacionamento pessoal, e estrutura organizacional.  

Neste contexto, o termo Qualidade de Vida está sendo, também, inserido no ambiente 

de trabalho, local onde os funcionários dedicam grande parte de seu tempo 

(ALVES,2011). 

 

Diante das causas citadas o estresse pode desencadear diversas doenças, tanto 

emocionais quanto físicas que afetarão a vida do funcionário dentro e fora da 

organização. Algumas empresas, com base em estudo em prol da melhoria de casos 

de estresse entre seus funcionários, têm adotado a pratica do programa QVT, 

(Programa de vida no trabalho) e envolve fatores essenciais para um bom 

relacionamento organizacional. 

Tendo em vista uma melhor relação entre empresa e funcionários, é necessário 

mudar alguns hábitos e principalmente uma cooperação nas relações profissionais e 

Inter- hierárquicas, sendo assim as informações essências sobre a organização deve 

circular entre todos, para que dessa forma possam ver a organização como um bem 

comum. Tendo assim uma participação mais ativa entre todos. 

 

Desta forma, surge a necessidade de neutralizar os fatores que levam ao estresse e 

tornar o individuo mais disposto para seu trabalho, melhorando assim sua qualidade 

de vida e produtividade. (FIORELLI,2003). 

 

 

 

 



  RESULTADO PRELIMINARES 

Este item está e em laboração pretende-se um estudo de caso, para validação das 

hipóteses. 
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