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RESUMO

As exigências aos trabalhadores, quando não administradas de maneira adequada, podem trazer   algumas consequências negativas para a vida 
do trabalhador. Atualmente, estas exigências compreendem a intensificação das atividades, jornadas duplas, exigência de habilidades, agilidade, 
implementação de novas tecnologias e novos equipamentos. Uma das atividades que vêm sofrendo grande transformações diante das novas 
tecnologias, mudanças no sistema e na estrutura social é a atividade docente. Atualmente os docentes atuam na educação presencial, em cargos 
de gestão, na modalidade à distância e também em tutorias, demostrando diferentes formas de relação com sua atividade. Uma das evidências 
de adoecimentos nesta atividade é o número de patologias relacionadas à voz e estresse. As doenças e os sintomas relacionados à estresse 
ocorrem entre os professores de maneira sazonal, sendo mais frequentes ao final dos trimestres ou semestres do ano escolar. Observa-se 
elevada prevalência de casos suspeitos de distúrbios psíquicos entre professores e indícios da associação desta prevalência com as exigências do 
trabalho. Os fatores psicossociais e o estresse laboral contribuem para a ocorrência de doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, 
além dos transtornos mentais relacionados ao trabalho (TMRT), distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) e parte dos 
acidentes de trabalho típicos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é diagnosticar o estresse laboral em docentes do ensino superior no 
município de Ribeirão Preto, SP utilizando a Análise Fatorial de Correspondências Múltiplas (AFCM) para identificação dos fatores estressores. Foi 
empregado o método misto preconizado pelo HSE, com aplicação do questionário Health Safety Executive - Indicator Tool (HSE-IT). A pesquisa foi 
realizada através da aplicação de um questionário quantitativo por meio da ferramenta Google docs ® durante novembro de 2017 a maio de 
2018. O questionário foi enviado por email aos docentes de duas instituições de ensino superior particulares no município de Ribeirão Preto, SP e 
enviado por meio de redes sociais através do link. Foram obtidas 124 respostas nos dois centros universitários. O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética das duas instituições por meio da Plataforma Brasil, estando sob o número CAAE 69728617.3.3001.5581. Os 
resultados da aplicação da AFCM indicam que receber um cargo que não envolva estritamente a docência e não ter claro qual o papel a ser 
desempenhado é um importante (e o mais destacado deles) fator gerador de estresse. Prazos excessivamente curtos, falta de liberdade na 
execução de tarefas e falta de apoio e confiança em colegas de trabalho também são fatores determinantes para o estresse na atividade docente. 
Além disso, a ferramenta estatística revela que a pouca assertividade na determinação da frequência de ocorrência de fatores considerados 
desvantajosos no trabalho são características que geram estresse na dimensão demanda. Avaliar a saúde de uma organização remete também à 
avaliação da saúde das pessoas que atuam no seu desenvolvimento produtivo, assim, é fundamental uma escala de percepção da saúde 
ocupacional para o bem-estar dos funcionários.
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