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RESUMO 

Introdução: Diversos estudos têm encontrado associações entre trabalho e desencadeamento 

de estresse. Partindo desse determinante social de saúde, o trabalho e suas relações, a presente 

pesquisa teve como principal motivação o alto índice de absenteísmo apresentado entre os 

servidores do Instituto Federal do Ceará, cuja principal causa identificada foram os 

Transtornos Mentais e Comportamentais, com destaque para o estresse. 

Objetivo: identificar os fatores psicossociais a que estão submetidos os servidores do 

Instituto Federal do Ceará. 

Métodos: Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, de desenho transversal, de abordagem 

quantitativa. Foram utilizados dois instrumentos de avaliação: o Health Safety Executive – 

Indicator Tool, já validado e traduzido para o português, e um questionário 

sociodemográfico, ambos aplicados por meio de formulário eletrônico. 

Resultados: A amostra de conveniência foi de 53 servidores que responderam os 

formulários. A investigação apontou que as dimensões “Relacionamentos”, “Mudanças”, 

“Apoio Gerencial” e “Demanda”, apresentaram escores mais elevados para o 

desencadeamento de estresse. Do total de participantes, 40% se afastaram por motivo de 

saúde nos últimos dois anos, a maioria por problemas relacionados a estresse, na faixa etária  

de 30 a 40 anos, distribuídos igualmente entre solteiros e casados e do sexo feminino. 

Conclusão: De acordo com os dados obtidos, os servidores do Instituto Federal do Ceará, 

estão submetidos a fatores de risco psicossociais em seu ambiente de trabalho, especialmente 

nas dimensões “Relacionamentos”, “Mudanças”, “Apoio Gerencial” e “Demanda”. 
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ABSTRACT: Several studies have found associations between work and stress. Based on this 

social determinant of health, work and their relationships, the present study aims to identify 

the psychosocial factors to which the Federal Institute of Ceará employees are subjected, 

which are located on the campuses of Baturité, Itapipoca and Umirim.  

Methods: This is an exploratory, descriptive, cross section, quantitative approach. Two 

evaluation instruments were used: the Health Safety Executive - Indicator Tool (HSE-IT), It 

already validated and translated to Portuguese, and a sociodemographic questionnaire, both 

applied through an electronic form.  

Results: The sample had the participation of 53 servers that answered the forms. According to 

the research, the "Relationships" “Change and Comunication”, "Management Support" and 

"Demand" were the categories of the seven dimensions present in the HSE-IT form because 

they presented the highest levels, indicating the presence of psychosocial risk factors. Of the 

total number of participants, 40% have been separated due to health reasons in the last two 

years, most of them due to stress related problems, between 30 and 40 years of age, equally 

distributed between single and married, and female sex.  

Conclusion: According to the data obtained, the employees, crowded at the campuses under 

study, They are submitted to psychosocial risk factors in their work environment, mainly in 

the categories “Relationships”, “Change”, “Managers support” and “Demands”. 
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INTRODUÇÃO  

As diversas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, decorrentes da reestruturação 

produtiva, resultaram em flexibilização e precarização das condições de trabalho, com 

impacto negativo na saúde e no bem-estar dos trabalhadores1, cujas repercussões têm reflexos 

na produção de mercadorias e serviços, trabalhadores e  clientes/consumidores ou cidadãos-

usuários dos serviços2. 

Com relação aos trabalhadores, a precarização das condições de trabalho afeta sua 

performance no ambiente de trabalho, confronta atitudes e valores individuais e contribui para 

o adoecimento no trabalho. Acerca desse último aspecto, destacam-se o aumento do  

presenteismo, absenteísmo e licenças-saúde por doencas osteomusculares, psicossomáticas e 

transtornos mentais e comportamentais2. 

De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social de 20173, nos anos de 

2015, 2016 e 2017 os transtornos mentais representaram a terceira maior causa de concessão 

de auxílio-doença previdenciário, estando atrás apenas dos transtornos osteomusculares e dos 

afastamentos por causas externas.  

No Ceará, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concedeu, somente no ano de 

2018, uma média de quatro auxílios-doença por dia, para pessoas incapacitadas para o 

trabalho em razão de depressão. Ao todo, foram concedidos 1.714 auxílios-doença nesse 

período, relativos a quadro depressivo, o que representou um aumento de 38,6% no estado, se 

comparado a 20174. 

Apesar de os transtornos mentais e comportamentais (TMC) ocuparem o terceiro lugar 

no ranking de concessão de auxílios-doença previdenciários, somente uma pequena parcela 

desses transtornos é considerada como doença relacionada ao trabalho, uma relação 

equivalente a 5,6% dos auxilios-doença acidentários concedidos por TMC, revelando uma 

subnotificação da doença mental relacionada ao trabalho3.  

Verifica-se que o aumento de adoecimento por transtornos mentais no contexto 

organizacional é algo crescente, tanto nas instituições públicas como nas privadas, com 

impactos que refletem negativamente sobre as organizações, a Previdência Social e os 

trabalhadores adoecidos, seus familiares e pessoas próximas. São mais de dois milhões de 

segurados afastados por ano por motivo de TMC5. 

Estudos científicos têm demonstrado que trabalhadores expostos a fatores 

psicossociais no trabalho (FPT) estão mais propensos a adoecimento por transtorno mental6. 

Os FPT são situações que se revelam nas condições ou no ambiente em que o 

trabalhador desenvolve suas tarefas. Estão relacionados, por exemplo, ao clima 

organizacional, às funções laborais, ritmo de trabalho e às relações interpessoais no trabalho7. 

As interações sociais que ocorrem no ambiente de trabalho podem ser positivas ou 



negativas, em função das expectativas subjetivas dos trabalhadores em confronto com as 

condições de trabalho e modelos de gestão da organização e os FPT8.  

A presença de fatores de risco psicossociais no ambiente laboral pode desencadear 

estresse ocupacional, o que, consequentemente, pode causar danos à saúde do trabalhador9. 

Mendes10 afirma que, atualmente, as principais fontes de estresse no ambiente laboral 

são de natureza organizacional e psicossocial, por essa razão, as ações iniciais para promoção 

da saúde para controle do estresse na empresa deve se iniciar sempre pela adequação das 

condições e ambientes de trabalho, com participação ativa dos trabalhadores. 

Estudo epidemiológico sobre a saúde dos servidores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE revelou que os TMC foram a principal causa de 

afastamento dos servidores do órgão no ano de 2016, com destaque para a depressão e a 

ansiedade11. Já no  triênio 2016/2018 observou-se um aumento progressivos de afastamento 

por estas causas: em 2016 (23%), em 2017 (35%) e em 2018 (37%)12.  

Situações em que os transtornos mentais representam a principal causa de absenteísmo 

na organização, conferem uma dimensão coletiva ao problema. Nesse sentido, é necessário 

fazer um diagnóstico coletivo dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, com a 

participação efetiva dos trabalhadores, para identificar e intervir nos fatores primários 

desencadeantes de estresse ocupacional e adoecimento dos trabalhadores13. 

A Figura 1 apresenta uma linha de tendência que revela a possibilidade de aumento do 

número de servidores afastados por transtornos associados ao estresse, na nomenclatura de 

F40 a F48 da Classificação Internacional de Doenças- CID 10, bem como dos dias longe do 

trabalho (DAW) em razão desse adoecimento12. 

Figura 1 (BASTOS, 2019). 

 

 

A prospecção projetada na Figura 1 alerta para a necessidade de se pensar em 

estratégias que possam modificar essa realidade. Nesse sentido, há necessidade de se 

investigar os FPT desencadeantes de estresse laboral na percepção dos trabalhadores. O 



diadnóstico da situação possibilitará as ações de intervenção primária na organização e na  

gestão das situações específicas que demandam intervenções de saúde ocupacional, o que 

justifica e torna oportuna e relevante a presente investigação.  

O objetivo desta pesquisa é identificar os fatores de riscos psicossociais no trabalho 

em que estão inseridos os servidores do IFCE, lotados nos campi de Baturité, Itapipoca e 

Umirim, e propor ações de intervenção para a promoção da saúde mental e redução dos 

afastamentos por TMC.  

 

MÉTODO 

O instrumento denominado HSE-IT (Health Safety Executive Indicator Tool) para 

avaliar os fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho foi desenvolvido  

originalmente na língua inglesa por Edwards, Webster, Van Laar, & Easton, e traduzido e 

validado para o português por Lucca et al14.  

O instrumento HSE-IT contém 35 questões, distribuídas  em sete dimensões:  

1) Demanda (questões 3, 6, 9, 12, 16, 18, 20 e 22); 

2) Controle (questões 2, 10, 15, 19, 25 e 30); 

3) Relacionamentos (questões 5, 14, 21 e 34); 

4) Cargo (questões 1, 4, 11,13 e 17); 

5) Mudanças (questões 26, 28 e 32); 

6) Apoio gerencial (questões 8, 23, 29, 33 e 35); 

7) Apoio dos colegas (questões 7, 24, 27 e 31). 

Na análise dos dados foi utilizada uma escala do tipo Likert para medir o nível de 

concordância/discordância com cada afirmação dos itens do questionário HSE-IT. Assim, 

para cada questão, o pesquisado assinalou um item, para o qual foi atribuído um valor: (1) 

nunca, (2) raramente, (3) às vezes, (4) frequentemente ou (5) sempre. 

As categorias “controle”, “cargo”, “mudanças”, “apoio gerencial” e “apoio dos 

colegas”, são consideradas fatores de estresse nos casos em que os participantes assinalaram 

as respostas “nunca” e “raramente”. As categorias “demanda” e “relacionamentos” 

apresentam escala invertida, sendo apontadas como fatores de estresse nos casos em que as 

respostas assinaladas foram “sempre” e “frequentemente”14. 

Utilizou-se, ainda, um questionário sociodemográfico a fim de identificar algumas 

características gerais dos pesquisados, ressaltando-se que foi resguardada a privacidade dos 

participantes. Este questionário apresenta as seguintes variáveis: gênero, idade, campus de 

lotação, residência, situação conjugal, filho(s), cargo e jornada de trabalho. Além dessas 

variáveis, consta ainda desse instrumento três questionamentos: 1) Se o servidor já esteve 

afastado do trabalho por motivo de saúde nos últimos dois anos; 2) Se o servidor teve algum 



problema de saúde, nos últimos dois anos, que considera estar associado ao trabalho no IFCE; 

3) Se teve, qual/quais? 

A amostra foi calculada a partir dos campi que apresentaram maior prevalência de 

afastamentos para tratamento da própria saúde. Segundo fontes publicisadas pela equipe 

médica da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP, os campi cujos servidores 

apresentaram maior índice de afastamento foram Itapipoca, Baturité e Umirim, sendo estes, 

portanto, os eleitos para a aplicação da pesquisa12.  

A coleta de dados foi realizada no mês de fevereiro/2019, utilizando-se o questionário 

HSE-IT e o questionário sociodemográfico, unificados em um formulário eletrônico (Google 

Docs), encaminhado aos Coordenadores de Gestão de Pessoas (CGP’s) de cada um dos campi 

selecionados, a quem foi solicitado o repasse e a divulgação da pesquisa junto aos servidores, 

estimulando a participação de todos. 

Cumpre destacar que a primeira página do formulário eletrônico corresponde ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Assim, somente os participantes que 

assinalaram ter lido e concordado com o aludido termo participaram, efetivamente, da 

pesquisa1. 

A amostra de conveniência foi de 53 participantes que responderam todos os itens do 

instrumento de pesquisa, sendo 08 do campus de Umirim, 23 de Itapipoca e 22 de Baturité. 

Dos três polos pesquisados, o campus de Umirim foi o que apresentou o menor 

número de respostas aos questionários. Somente 10,96% dos servidores lotados nesse campus 

participaram da pesquisa. O campus de Itapipoca contribuiu com o equivalente a 41,82% dos 

seus servidores. O campus Baturité teve uma participação de 32,83% dos servidores. 

 

RESULTADOS 

 

De acordo com o perfil sociodemográfico descrito na Tabela 1, dos 53 servidores 

participantes identificou-se que a maioria é do sexo feminino (58,5%), com idade entre 31-40 

anos (50,9%),  casados (47,2%) e sem filhos (64,2%). 

 

Tabela 1 – Perfil Sociodemográfico dos servidores do IFCE, campus Umirim, Itapipoca, Baturité, 

Ceará, 2019. 

Caracteristicas    n % 

Sexo 
Masculino 22 41,5 

Feminino 31 58,5 

                                                      
1 O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará - IFCE, e aprovado, conforme Parecer nº 2.899.283, de 17 de setembro de 2018. 



     

 

Faixa etária 

20 - 30 12 22,6 

31 - 40 27 50,9 

41 - 50 9 17 

51 - 60 5 9,4 

     

 

Situação conjugal 

Solteiro(a) 14 26,4 

Casado(a) 25 47,2 

União Estável 11 20,7 

Divorciado(a)/separado(a) 3 5,7 

     

 
Filhos 

Sim 19 35,8 

Não 34 64,2 
 

 

A Tabela 2 apresenta o perfil profissional dos participantes, onde se destaca que a  

maioria (75,5%) não reside no municipio de local de trabalho, 60,4% são Técnicos em 

Assuntos Educacionais (TAE’s) e 39,6% são docentes. Entre os docentes, 18,9% atuam 

exclusivamente na modalidade de ensino técnico integrado, 9,4% na graduação e técnico 

integrado, 7,5% na graduação e 3,8% na graduação e no técnico subsequente. 

 

Tabela 2 – Informações Profissionais dos servidores do IFCE, campi Umirim, Itapipoca, Baturité, 

Ceará, 2019. 

 

Entre os professores que apresentaram problemas de saúde os relacionados ao estresse 

são os mais prevalentes, especialmente entre os que atuam no ensino técnico-integrado com 

jornada de 40h/aulas semanais. 

O campus de Itapipoca apresentou o maior índice de transtornos associados ao 

estresse autoreferidos. Já no campus de Umirim, o destaque foi para os  distúrbios  ósteo-

musculares. 

Entre os servidores que apresentaram problemas ósteo-musculares e estresse, a 

    n % 

Reside no local de 

trabalho 

Sim 13 24,5 

Não 40 75,5 

     

 
Cargo 

Docente 21 39,6 

TAE 32 60,4 

     

 

Atuação como docente 

Técnico-integrado 10 18,9 

Graduação 4 7,5 

Graduação e técnico-integrado 5 9,4 

Graduação e técnico-subsequente 2 3,8 

Não atua como docente 32 60,4 



maioria são Técnicos em Assuntos Educacionais (71,43%). 

De acordo com as respostas obtidas pelo questionário HSE-IT (Tabela 3), as categorias 

de análise que indicaram a presença de fatores de riscos psicossociais nos campi estudados, na 

ordem de maiores frequências, foram: relacionamentos (29%), comunicação e mudanças 

(28%), apoio gerencial (27%), demanda (22%), apoio dos colegas (17%) e controle (14%). A 

dimensão cargo apresentou uma frequência de estresse relativamente baixa (7%).  

Tabela 3 - Frequências relativas das dimensões de estresse entre os servidores do Instituto lotados 

nos campi de Baturité, Itapipoca e Umirim, Ceará, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as dimensões: controle, apoio da chefia, apoio dos colegas, cargo e mudanças, os 

resultados mais baixos indicam um risco mais elevado de estresse ocupacional. Já para as 

dimensões: demanda e relacionamento, ocorre o inverso, resultados mais altos apontam um 

risco mais elevado de estresse ocupacional. Verifica-se, por meio dos resultados, que as 

dimensões do HSE-IT que apresentaram os melhores resultados foram “cargo”, com escore 

de 4,0 (0,9), “apoio dos colegas”, com escore de 3,5 (1,0), e “controle” com escore de 3,3 

(0,9).  As dimensões “demanda” 2,7 (1,1) e “relacionamentos” 2,8 (1,2) são os principais 

fatores de estresse na percepção dos sujeitos.  

No quadro 1, estão representados os escores em relação aos fatores de risco 

(dimensões) relacionados. 

Quadro 1 - Análise descritiva dos resultados dos fatores psicossociais no trabalho (n=53). 

DIMENSÕES Média (DP) Mediana (IQR) Variação 

Demanda 2,7 (1,1) 3 (1,0) 1,0-5,0 

Controle 3,3 (0,9) 3 (1,0) 1,0-5,0 

Apoio da chefia 3,3 (1,2) 3 (2,0) 1,0-5,0 

Apoio dos colegas 3,5 (1,0) 4 (1,0) 1,0-5,0 

Relacionamentos 2,8 (1,2) 3 (2,0) 1,0-5,0 

Cargo 4,0 (0,9) 4 (1,0) 1,0-5,0 

Mudanças 3,1 (1,1) 3 (2,0) 1,0-5,0 

 

 

Domínio                            Nunca      Raramente      Às vezes      Frequentemente       Sempre      Fator  de 

Estresse  

Demandas                         15,57            28,30              34,20                    16,04                    5,90                       21,94 

   

Controle                              3,46             11,64              40,25                    36,48                    8,18                       14,10 

 

Apoio da Chefia                 9,06             17,74              23,77                    29,81                  19,62                      26,80 

 

Apoio dos colegas              0,00             16,51               31,13                    34,90                  17,45                      16,51 

 

Relacionamentos              17,45            23,11               30,66                    22,64                     6,13                     28,77 

 

Mudanças                           7,55             20,75              34,59                    23,90                  13,21                       28,30       

 

Cargo                                  0,01               7,17               14,34                    45,66                  32,45                        7,18 

 



DISCUSSÃO 

O método do HSE é comprovadamente válido para investigar fatores psicossociais 

relacionados ao trabalho por sua capacidade de adaptação a qualquer país ou contexto 

organizacional, conseguindo diagnosticar os principais aspectos psicossociais passíveis de 

desencadear estresse laboral14. 

Os primeiros estudos realizados no Brasil, utilizando o método HSE-IT, foram feitos 

em momentos distintos, com aplicação da ferramenta em cinco categorias profissionais de 

segmentos econômicos: teleatendentes, bancários, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde5. 

Uma das características comuns a todas essas categorias profissionais, exceto na 

indústria, é o atendimento aos usuários dos serviços prestados pelas respectivas organizações, 

sendo que, no caso dos teleatendentes, a prestação de serviço é virtual, todas as demais 

categorias realizam atendimento direto ao usuário. 

Lucca5 explica que o atendimento prestado aos usuários envolve uma 

intersubjetividade passível de desencadear sofrimento psíquico nos trabalhadores que prestam 

o atendimento, a depender das características de gestão implementadas em cada organização. 

Assim, um modelo de gestão focada na intensificação do ritmo do trabalho tende a 

desencadear estresse relacionado ao trabalho, na medida em que os trabalhadores perdem sua 

autonomia/controle sobre o próprio trabalho ao serem impedidos, por exemplo, de se 

utilizarem de liberdade e criatividade no desempenho de suas funções5. O estudo constatou 

que algum fatores psicossociais com potencial para o desencadeamento de estresse são 

inerentes ao processo de trabalho e ao modo de gestão do segmento estudado5. 

Na percepção dos servidores do IFCE, lotados nos três campi participantes da 

pesquisa, os principais fatores primários desencadeantes de estresse presentes na instituição 

são os representados pelas dimensões “Relacionamentos”, “Mudanças”, “Apoio da Chefia” e 

“Demandas”. 

A fim de melhor visualizar o sentimento dos entrevistados, transcrevem-se abaixo as 

afirmações contidas na categoria de análise “Relacionamentos”: 

05. Falam ou se comportam comigo de forma dura. 

14. Existem conflitos entre os colegas. 

21. Sinto que sou perseguido no trabalho. 

34. As relações no trabalho são tensas. 

Para 28,77% dos respondentes, os acontecimentos descritos nas afirmações acima 

ocorrem com muita frequência, o que torna essa dimensão o principal fator estressor relatado. 

O estresse provocado pelos conflitos decorrentes de problemas de relacionamentos no 

trabalho contribui para o sofrimento e adoecimento dos trabalhadores. 



 De acordo com Sobral15, vários fatores psicossociais têm sido associados à síndrome 

de burnout na literatura. Dentre esses fatores, frequentemente são citados os problemas de 

relacionamento. 

O segundo fator de risco psicossocial identificado pelo estudo pertence à categoria 

“Mudanças”, que na literatura também aparece como “Comunicação e Mudanças”, por dizer 

respeito à forma como as mudanças ocorridas na organização são divulgadas entre os 

trabalhadores17.  

Convém ilustrar a categoria em análise com as respectivas afirmações do instrumento 

de pesquisa: 

26. Tenho oportunidades para pedir explicações ao chefe sobre as mudanças 

relacionadas ao meu trabalho. 

28. As pessoas são sempre consultadas sobre as mudanças no trabalho. 

32. Quando há mudanças, faço o meu trabalho com o mesmo carinho. 

 

A categoria “Mudanças” foi apontada por 28,30% dos entrevistados como fator de 

risco psicossocial, evidenciando uma falha na instituição no que diz respeito às comunicações 

quando da ocorrência de mudanças internas.  

Sobral17, em estudo realizado com o mesmo instrumento de pesquisa (HSE-IT), 

ressalta relato dos entrevistados, segundo o qual a falta de informações sobre mudanças 

ocorridas no ambiente laboral atrapalha a rotina do trabalho, o que acaba gerando situações de 

estresse entre os trabalhadores. 

O terceiro fator estressor, apontado pelos servidores participantes do estudo, foi o 

“Apoio gerencial”. Essa categoria diz respeito ao baixo apoio e falta de suporte da chefia na 

solução de problemas e desenvolvimento de seus subordinados5.  

As afirmações destinadas a mensurar o nível de apoio da chefia, responsáveis pela 

identificação dessa categoria como fator de risco psicossocial, são as seguintes: 

08. Recebo informações e suporte que me ajudam no trabalho que eu faço 

23. Posso confiar no meu chefe quando eu tiver problemas no trabalho 

29. Quando algo no trabalho me perturba ou irrita posso falar com meu chefe 

33. Tenho suportado trabalhos emocionalmente exigentes 

35. Meu chefe me incentiva no trabalho 

De acordo com 26,80% dos servidores que respoderam o formulário, a frequência com 

que os eventos acima transcritos ocorrem são “Nunca” e “Raramente”. 

O apoio gerencial quando inexistente ou existente em baixos níveis revela-se como um 

fator psicossocial relacionado ao trabalho. Assim como os demais fatores de risco 

psicossociais,  pode causar danos psicológicos aos trabalhadores, contribuindo para o 



sofrimento e adoecimento no ambiente de trabalho5. 

Aludida dimensão inclui o apoio ou o reconhecimento e feedback por parte dos 

superiores hierárquicos, bem como o suporte adequado e os recursos fornecidos pela empresa 

por parte da chefia para resolver os problemas durante o desenvolvimento do trabalho5. 

Na sequência, o quarto item apontado por 21,94% dos participantes como fator de 

estresse foram as demandas de trabalho. Essa categoria abrange aspectos como a carga, as 

condições, exigências, intensidade e ritmo do trabalho. 

Essa categoria de análise é a que contém o maior número de afirmações, conforme se 

verifica abaixo: 

03. As exigências de trabalho feitas por colegas e supervisores são difíceis de 

combinar.  

06. Tenho prazos inatingíveis. 

09. Devo trabalhar muito intensamente. 

12. Eu não faço algumas tarefas porque tenho muita coisa para fazer.  

16. Não tenho possibilidade de fazer pausas suficientes. 

18. Recebo pressão para trabalhar em outro horário. 

20. Tenho que fazer meu trabalho com muita rapidez.  

22. As pausas temporárias são impossíveis de cumprir. 

 

A sobrecarga de trabalho figurou como um dos principais fatores psicossociais 

relacionados ao trabalho em todos os estudos analisados por Sobral15, em artigo no qual a 

pesquisadora investigou a prevalência da síndrome de burnout entre os profissionais de 

enfermagem de um hospital público do estado de São Paulo. 

Baruki8 aponta um constante aumento de incidência das patologias de sobrecarga do 

trabalho, entre as quais ela destaca o burnout e as disfunções muscoesqueléticas.  

A autora comenta que, ao contrário do que se previa, o progresso tecnológico não 

trouxe nenhum alívio às cargas de trabalho extenuantes, pelo contrário, o que se verifica é 

exatamente o oposto, as novas tecnologias impuseram ritmos mais acelerados, mais cobranças 

por resultados e novas formas de precarização do trabalho, o que acarretou um aumento das 

chamadas patologias de sobrecarga8. 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, os quais apontam as categorias 

“Relacionamentos”, “Mudanças”, “Apoio da chefia” e “Demandas” como principais fatores 

psicossociais presentes no ambiente organizacional envolvido, o planejamento de ações deve 

priorizar intervenções capazes de modificar e reduzir os fatores estressores identificados. 

Desse modo, a partir das informações aqui veiculadas é possível se pensar em ações 

que tenham por finalidade o fortalecimento das relações interpessoais e comunicação no 



ambiente organizacional, promovendo mudanças necessárias para se estabelecer um ambiente 

organizacional menos propenso ao estresse ocupacional.  

A título de sugestão, propõe-se a implementação das seguintes ações: 

a) Realização de treinamento de feedback para os gestores; 

b) Criação e treinamento de equipes para atuarem no gerenciamento e mediação 

de conflitos; 

c) Oferecimento de cursos de liderança e de inteligência emocional para os 

gestores; 

d) Realização de pesquisa de clima organizacional; 

e) Definição e estabelecimento de atribuições e divisões de trabalho ente os pares; 

f) Realização de treinamento de administração do tempo; 

g) Maior incentivo às práticas de integração entre os servidores. 

Salienta-se que as intervenções no ambiente laboral não descartam ações preventivas, 

a exemplo do monitoramento e gestão dos riscos psicossociais, que poderiam ser incluídas na 

política de atenção à saúde da instituição. 

Como limitação da pesquisa pontua-se o tamanho da amostra, tendo em vista que o 

total de respostas obtidas não alcançou o número mínimo para conferir maior confiabilidade 

ao estudo. Ainda assim, acredita-se que a amostragem aqui apresentada foi capaz de revelar 

dados importantes acerca do tema, especialmente pelo fato de não existirem estudos 

consistentes quanto à expectativa da frequência do estresse ocupacional nos diversos 

ambientes de trabalho do IFCE. 

 

CONCLUSÕES  

A investigação dedicou-se a identificar os fatores de risco psicossociais a que estão 

expostos os servidores do IFCE, lotados nos campi de Baturité, Itapipoca e Umirim, sendo os 

mais expressivos os relacionados às categorias de análise “Relacionamentos”, “Mudanças”, 

“Apoio Gerencial” e “Demandas”. 

Convém destacar que os campi abrangidos pela investigação representam um número 

diminuto (três), diante do total de unidades do IFCE (34 campi) presentes no interior do 

estado e na região metropolitana de Fortaleza.  

Sugere-se a continuidade da pesquisa com a ampliação da aplicação do questionário 

nos demais campi, a fim de se conhecer melhor as condições de trabalho, especialmente 

quanto à presença ou não de fatores de riscos psicossociais no âmbito da instituição, como um 

todo. 
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