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Resumo:  

No mundo globalizado tem-se percebido uma preocupação, cada vez maior, das 
organizações, para com a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, em 
função das conseqüências do estresse ocupacional, que se tornou um problema 
significativo e preocupante. As conseqüências do estresse ocupacional podem 
afetar tanto as organizações como os indivíduos, inclusive no que se refere ao 
direcionamento de suas carreiras. Em relação à carreira médica, observa-se que 
os profissionais atuam, hoje, em um contexto de modernização da saúde, o que 
provoca um declínio da prática liberal e direciona este profissional para o trabalho 
assalariado, no qual fica submetido às mesmas condições dos demais 
trabalhadores no mercado de trabalho capitalista moderno. Esta pesquisa procurou 
estudar o estresse ocupacional relacionado ao exercício da Medicina em Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs), buscando analisar os fatores de pressão no 
trabalho e sua relação com o comprometimento com a carreira, entre outros 
aspectos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e quantitativa, que adotou o 
método de estudo de caso e que utilizou como técnicas de coleta de dados, a 
entrevista semi-estruturada, o questionário de estresse no trabalho m Cooper, 
Sloan e Williams (1988), adaptado por Moraes, Kilimnik e Ladeira (1994) e a 
escala de comprometimento com a carreira elaborada e validada por Carson e 
Bedeian (1994) e, posteriormente, validada no Brasil por Rowee Bastos (2007). Os 
resultados indicam que os médicos pesquisados, de modo geral, são muito 
comprometidos com a carreira, principalmente no que se refere à identidade e à 
resiliência. Este comprometimento não se reflete, contudo, em uma maior atenção 
ao planejamento da carreira, o que pode ser explicado, em parte, pela grande 
oferta de empregos com que os médicos se deparam logo ao formar, levando-os a 
constituir diversos vínculos de trabalho e também pelo fato de suas carreiras ainda 
estarem se delineando. As dificuldades inerentes ao trabalho médico fazem com 
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que um dos principais fatores de pressão resida na interface do trabalho com a 
vida pessoal e familiar, assim como as demandas psicológicas resultantes de se 
ter que lidar com pacientes, muitos deles, em situação de vulnerabilidade 
econômica e social. Dentre os médicos pesquisados alguns podem ser 
considerados competitivos, impacientes e com locus de controle interno, 
prognosticando uma elevada propensão ao estresse enquanto outros não 
apresentam estes indicadores de forma acentuada e são menos propensos ao 
estresse. A maioria, contudo, identifica um elevado grau de pressão no trabalho. 
Em decorrência, apresenta vários sintomas de estresse, tais como nervosismo, 
irritabilidade, ansiedade, depressão e fadiga. De modo geral, o ambiente e o clima 
organizacional, assim como o fato de ter que se manter atualizado e de ter que 
exercer função gerencial, não foram apontados como fatores de pressão. Dentre 
os elementos estressantes específicos da instituição pesquisada, destacaram-se a 
estrutura física limitada das UPAS, assim como o problema de se ter que atender 
pacientes que não se enquadram no seu perfil de atuação sobrecarregando os 
médicos plantonistas, derivando daí a recomendação de que sejam feitos esforços 
no sentido de melhor equipar os postos de saúde, para que os casos não 
caracterizados como de urgência, nelas possam ser devidamente atendidos. 
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