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INTRODUÇÃO: 

O ano de 2020 foi marcado pela ocorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo vírus 

SARS-CoV-2, essa disseminação mundial declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) 

resultou na adoção de novas medidas de enfrentamento da doença, a partir de março de 2020. A 

transmissão do vírus pode ocorrer por meio do contato direto com pessoas ou superfícies contaminadas, 

por meio de gotículas respiratórias expelidas e aerossóis (Ministério da Saúde, 2020). Os profissionais 

da Odontologia estão mais expostos a procedimentos que geram aerossóis e por isso, apresentam um 

risco elevado de contaminação (Franco JB, 2020). 

De modo geral, a pandemia tem causado adoecimento mental na população e também em 

profissionais da área da saúde, destacando casos de estresse, depressão e ansiedade (Moreira WC, et al, 

2020). Diante disso, este projeto teve como objetivo identificar os níveis de estresse psicológico entre 

os profissionais da Odontologia do serviço público dos municípios de Piracicaba-SP e Poços de Caldas-

MG, associando com as variáveis independentes: dados sociodemográficos, fatores relacionados ao 

COVID-19, sobrecarga subjetiva e autoeficácia geral. 

 

METODOLOGIA: 

Local de pesquisa e participantes 

 A pesquisa foi realizada no formato online por meio da ferramenta Google Forms. Foram 

convidados a participar desta pesquisa todos os profissionais de Odontologia, dentre eles, Cirurgiões 

Dentistas, Técnicos em Saúde Bucal e Auxiliares em Saúde Bucal, do setor público dos municípios de 

Piracicaba-SP e Poços de Caldas-MG.  

Coleta de dados 

 O questionário utilizado no estudo de Shacham M (2020), que teve como objetivo avaliar o 

sofrimento psicológico entre e a equipe odontológica diante a pandemia de COVID-19, foi 

disponibilizado pelos próprios autores e traduzido para a língua portuguesa e adaptado para ser aplicado. 

Assim, um instrumento de coleta de dados online foi criado no link 

https://forms.gle/NqzXxwW1yCtjn7vt7, no qual foi divulgado via e-email a 75 profissionais de 

Odontologia do município de Piracicaba-SP e 59 profissionais do município de Poços de Caldas-MG, 

no entanto, a amostra foi composta por 96 participantes. Os dados foram coletados no período de 26 de 

Outubro de 2021 a 29 de Janeiro de 2022. 

https://forms.gle/NqzXxwW1yCtjn7vt7


Inicialmente foi apresentado o TCLE aos participantes que deveriam lê-lo e respondiam se 

concordavam ou não em participar da pesquisa. Após o aceite, os profissionais eram direcionados às 

questões que avaliavam os dados sociodemográficos e os fatores relacionados ao COVID-19. 

A carga subjetiva de trabalho durante a pandemia de COVID-19 também foi uma variável 

mensurada pela Demands Scale (short version), assim como a variável Autoeficácia, que foi avaliada 

por meio da Escala de Autoeficácia Geral Percebida. Além disso, o estresse psicológico foi mensurado 

por meio da Escala de Estresse Psicológico de Kessler (Kessler 6), em que os participantes respondiam 

com que frequência eles haviam se sentido desde o início da pandemia de COVID-19 a determinados 

sentimentos. 

Instrumentos da coleta de dados 

1. Avaliação sociodemográfica 

Foi aplicado um questionário para identificar os seguintes dados: cidade, sexo biológico, idade, 

estado civil, profissão e tempo de experiência. Essas questões foram baseadas no instrumento do estudo 

de Shacham M (2020). 

2. Fatores relacionados ao COVID-19 

 Foi aplicado um questionário com questões sobre medo de contrair e infectar a família, 

percepção sobre conhecimentos suficientes sobre COVID-19, segurança no trabalho, possuir doenças 

crônicas. Essas questões também foram baseadas no instrumento de estudo de Shacham M (2020). 

3. Demands Scale (short version) 

Este instrumento trata-se de uma escala, contendo 6 assertivas em que cada participante 

respondeu sobre sua autopercepção sobre a carga subjetiva de trabalho. Cada item é avaliado de 1 a 5 

pontos, sendo 1 - discordo totalmente; 2 - discordo parcialmente; 3 - neutro; 4 - concordo parcialmente; 

5 - concordo totalmente. A pontuação varia de 6 a 30. Portanto, quanto maior o valor, maior a sobrecarga 

subjetiva. Neste estudo, a pontuação obteve mediana igual a 10, sendo ponto para classificar em: 1 = 

menor sobrecarga subjetiva e 2 = maior sobrecarga subjetiva.  

4. Escala de Autoeficácia Geral Percebida (EAEGP) 

O instrumento de autoeficácia geral (EAEGP) foi traduzida e validada no Brasil por Souza & 

Souza (2004). Trata-se de uma escala autoaplicável, contendo de 10 assertivas organizadas de acordo 

com as percepções que as pessoas têm de si mesmas. Cada item é avaliado de 1 a 4 pontos, sendo 1 - 

não é verdade ao meu respeito; 2 – dificilmente verdade ao meu respeito; 3 – moderadamente verdade 

ao meu respeito; 4 – totalmente verdade ao meu respeito. A pontuação total varia de 4 a 44, sendo 

considerado ponto de corte 25 pontos (25 pontos ou mais: alto nível de autoeficácia; abaixo de 24 

pontos: baixo nível de autoeficácia). Este instrumento de pesquisa também estava presente no estudo 

de Shacham M (2020). 

5. Escala de Estresse Psicológico de Kessler (Kessler 6) 

O estresse psicológico foi avaliado por meio da Escala de Estresse Psicológico de Kessler (K6). 

Esse instrumento é composto por seis itens sobre sintomas ansiosos e depressivos que uma pessoa 

experimentou até o último mês. Cada item é pontuado em uma escala de cinco pontos (5 - Sempre; 4 - 

Quase sempre; 3 - Às vezes; 2 - Quase nunca; 1 - Nunca). A escolha deste instrumento foi baseado no 

estudo “Fatores COVID-19 e fatores psicológicos Associado a Angústia Psicológica Elevada entre 

dentistas e higienistas dentais em Israel” de Shacham M, em que foi utilizado a escola K6 de Kessler 

(Kessler R). 

 

Análise de dados 

Após concluir a coleta de dados, o banco de dados foi criado no aplicativo Microsoft Excel e 

foram realizadas análises descritivas dos dados utilizando frequências absolutas e relativas. A seguir 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Ronald+C.+Kessler&q=Ronald+C.+Kessler


foram estimados modelos de regressão logística entre cada variável independente e o desfecho “estresse 

psicológico”. As variáveis com p<0,20 nas análises individuais foram testadas em um modelo de 

regressão logística múltipla, permanecendo no modelo final a variável que apresentou p<0,05 quando 

testada no modelo múltiplo. O ajuste do modelo foi avaliado pelo Critério de Informação de Akaike 

(AIC). As análises foram realizadas no programa R, com nível de significância de 5%. 

Aspectos éticos 

 O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba – Unicamp (CAAE: 52048021.2.0000.5418). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 De acordo com a Tabela 1, responderam ao questionário 96 profissionais, sendo que a maioria 

era cirurgião dentista (66,7%), do sexo feminino (77,1%) e 11,5% apresentavam doenças crônicas.  

 As variáveis “medo de infectar a família”, “sobrecarga subjetiva” e “autoeficácia geral” 

apresentaram associação significativa (p<0,05) com o estresse psicológico quando foram estudadas 

individualmente, sem levar em consideração as demais condições. As variáveis “idade”, “formação 

profissional” e “sente que as medidas de segurança adotadas são úteis para prevenir a transmissão” 

apresentaram p<0,20 e então foram estudadas em um modelo múltiplo junto com as variáveis 

significativas nas análises individuais.  

 Apenas a variável “sobrecarga subjetiva” permaneceu significativa no modelo múltiplo, 

portanto, os profissionais com maior sobrecarga subjetiva apresentaram maior chance de ter maior 

estresse psicológico (OR: 6,93; IC95%: 2,78-17,28), p<0,05. Essas variáveis associadas foram 

investigadas por meio de indicadores quantitativos (Demands Scale e Kessler-6), e esse dado é 

semelhante ao que apontou o estudo de Shacham M (2020), que apresentou maior risco de sofrimento 

psíquico elevado em pacientes com maior sobrecarga subjetiva.  

 Este questionário foi aplicado aos profissionais durante um período em que as consultas 

presenciais já haviam retornado ao normal, considerando que a Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo determinou em 23 de março de 2020, que os atendimentos deveriam ser apenas de urgências e 

emergências odontológicas temporariamente diante a pandemia de COVID-19 (CROSP, 2020). O 

indicador utilizado para mensurar a sobrecarga subjetiva questionou sobre o trabalho no serviço público 

desde o início da pandemia, portanto, é importante ponderar que a sobrecarga de trabalho, 

provavelmente, foi gerada pela alta demanda de pacientes que ficaram sem os atendimentos necessários 

durante o período em que apenas poderia ser realizado atendimentos de urgência e emergência.   

 Ademais, outros resultados interessantes foi que 81,2% dos participantes sentem que 

adquiriram conhecimento suficiente sobre como manter um ambiente de trabalho seguro desde o início 

da pandemia de COVID-19, isso vai de encontro ao que aponta Ahmed MA (2020), em que a maioria 

dos participantes declararam conhecer a forma de propagação e transmissão do vírus, e entender que 

essas informações são importantes para o controle de infecção na prática odontológica.  

Em contrapartida, 40,6% dos participantes deste estudo sentiam que as medidas de segurança 

adotadas hoje no seu local de trabalho público não são úteis ou são pouco úteis para prevenir a 

possibilidade de que um dos seus participantes lhe transmita e, 62,5% tinham medo ou muito medo de 

infectar a família com COVID-19 por causa da profissão. De acordo com Uhlen MM (2020), obter 

equipamentos adequados em seu local de trabalho e trabalhar em um ambiente em que se precisa lidar 

com o período pandêmico não diminuiu a percepção de sentimentos relacionados à perda de controle. 

No estudo de Shacham M (2020), foi encontrado o risco de sofrimento psíquico elevado em pacientes 

que possuíam medo de contrair COVID-19 de um paciente. 

 

CONCLUSÕES: 



 Neste estudo, apenas a variável independente “sobrecarga subjetiva” esteve associada 

significativamente à variável desfecho “estresse psicológico”. Recomenda-se a realização de futuros 

estudos com um número maior de profissionais para corroborar ou não os achados desse estudo. 
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Tabela 1. Análises (brutas e ajustadas) das associações com o estresse psicológico (n=96). 

Variável Categoria n (%) Estresse Psicológico OR bruto (IC95%) p-valor OR final (IC95%) p-valor 

Menor *Maior 

n (%) n (%) 

Sexo Masculino 22 (22,9) 13 (59,1) 9 (40,9) Ref  - - 

 Feminino 74 (77,1) 42 (56,8) 32 (43,2) 1,10 (0,42-2,89) 0,8460   

Faixa de idade (anos) ≤42 50 (52,1) 25 (50,0) 25 (50,0) 1,88 (0,82-4,26) 0,1339 - - 

 42 46 (47,9) 30 (65,2) 16 (34,8) Ref    

Doenças crônicas Não 85 (88,5) 49 (57,6) 36 (42,4) Ref  - - 

 Sim 11 (11,5) 6 (54,6) 5 (45,4) 1,13 (0,32-4,01) 0,8449   

Relacionamento atual 
Relacioname

nto sério 
75 (78,1) 45 (60,0) 30 (40,0) Ref  - - 

 

Não está em 

relacionament

o 

21 (21,9) 10 (47,6) 11 (52,4) 1,65 (0,62-4,37) 0,3131   

Formação profissional 
Cirurgião 
dentista 

64 (66,7) 33 (51,6) 31 (48,4) 2,07 (0,84-5,05) 0,1115 - - 

 TSB ou ASB 32 (33,3) 22 (68,8) 10 (31,2) Ref    

Medo de infectar a família 
Não/um 

pouco 
36 (37,5) 26 (72,2) 10 (27,8) Ref  - - 

 
Tem 
medo/Muito 

medo 

60 (62,5) 29 (48,3) 31 (51,7) 2,78 (1,14-6,75) 0,0240   

Sente que adquiriu 

conhecimento suficiente 
sobre como manter um 

ambiente de trabalho seguro  

Não/um 
pouco 

18 (18,8) 9 (50,0) 9 (50,0) 1,44 (0,51-4,02) 0,4894 - - 

 
Suficiente/mu
ito 

78 (81,2) 46 (59,0) 32 (41,0) Ref    

Sente que as medidas de 

segurança adotadas são úteis 
para prevenir a transmissão 

Não/um 

pouco uteis 
39 (40,6) 18 (46,2) 21 (53,8) 2,16 (0,94-4,96) 0,0699 - - 

 

São 

úteis/muito 
úteis 

57 (59,4) 37 (64,9) 20 (35,10 Ref    

Sobrecarga subjetiva Menor 48 (50,0) 38 (79,2) 10 (20,8) Ref  Ref  

 Maior 48 (50,0) 17 (35,4) 31 (64,6) 6,93 (2,78-17,28) <0,0001 6,93 (2,78-17,28) <0,0001 

Autoeficácia geral Menor 51 (53,1) 23 (45,1) 28 (54,9) 3,00 (1,28-7,00) 0,0112 - - 

 Maior 45 (46,9) 32 (71,1) 13 (28,9) Ref    

*Evento de desfecho. Ref: Categoria de referência para as variáveis independentes. OR: Odds ratio. IC: Intervalo de confiança. AIC(modelo vazio)=133,04; AIC (modelo final=115,53). 


