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O estresse ocupacional está entre as principais doenças que afetam os colaboradores da área 

de saúde como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, ocasionando em problemas 

na atividade laboral, afetando a vida pessoal destes profissionais, uma vez que as falhas 

operacionais da Atenção Básica podem levar os profissionais a um sentimento de que no 

Sistema Único de Saúde tem-se vivenciado algum tipo de estresse diariamente pelos 

profissionais, gerando consequências negativas para os trabalhadores, podendo ocasionar 

graves quadros de esgotamento nervoso, ou interferindo na qualidade da assistência. O 

presente trabalho apresenta como objetivo conhecer como o estresse ocupacional interfere na 

qualidade assistencial de profissionais da saúde das unidades básicas de saúde de um 

município do recôncavo da Bahia.A pesquisa tem caráter qualitativo com abordagem 

descritiva. Será realizada nas unidades básicas de saúde da família de um Munícipio do 

Recôncavo da Bahia. Será aplicado um questionário com os 40 profissionais da equipe de 

saúde da família que aceitarem assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados 

serão categorizados e analisados conforme a temática proposta por Minayo. Espera-se que a 

pesquisa possa contribuir com a identificação de ações necessárias para melhorias no 

ambiente de trabalho estudado, proporcionando benefícios diretos aos trabalhadores e à 

instituição, salientando que as circunstâncias indutoras de estresse podem interferir na 

qualidade das relações de atendimento aos pacientes e, servirão de subsídios para implantação 

de políticas voltadas para a inserção de atividades dentro do ambiente de trabalho que 

favoreçam a melhor qualidade de vida no trabalho. 
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