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(EO) e Síndrome de Burnout (SB). Surgindo este interesse na temática, decidir juntar saúde e 

tecnologia, dando origem à minha dissertação de mestrado, que desenvolveu um protótipo de 

tecnologia digital gamificada para abordagem do EO e SB junto aos profissionais de 

enfermagem.  
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Sars-Cov-2, observaram-se ainda mais a relevância deste trabalho para contribuir na 
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RESUMO 

CASTRO, R. A. S. Desenvolvimento de protótipo de tecnologia digital gamificada para 

apoio aos profissionais de enfermagem frente ao estresse ocupacional: proposta de 

intervenção.2021. 290 p. Dissertação (Mestrado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

A gamificação é a utilização dos mesmos contextos utilizados em jogos de videogame para 

elaboração do conteúdo de interesse, levando em consideração a dinâmica e a mecânica. A 

gamificação é considerada uma maneira eficaz para realizar uma intervenção, ao favorecer a 

aproximação da população estudada, despertar maior interesse pelo tema que está sendo 

discutido e desencadear uma resposta positiva para alcance do objetivo proposto. As 

tecnologias virtuais e aplicativos podem ser tão eficientes ou até mesmo mais eficientes do 

que a terapia convencional para o tratamento do Estresse Ocupacional, de acordo com 

evidências da literatura. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar protótipo de 

tecnologia digital gamificada para abordagem de conteúdos relacionados à prevenção e 

identificação de estresse ocupacional junto aos profissionais da equipe de enfermagem. Trata-

se de pesquisa aplicada, de produção tecnológica, exploratória e descritiva, que terá como 

resultado a criação de uma tecnologia digital gamificada. Serão realizadas quatro etapas 

específicas para responder aos objetivos propostos do estudo: Etapa I – Mapeamento de 

fatores estressores relacionados à atuação profissional em enfermagem descrita na literatura; 

Etapa II – Revisão Integrativa da Literatura para fundamentar a intervenção; Etapa III – 

Elaboração da tecnologia digital gamificada; Etapa IV – Julgamento por profissionais 

especializados em gamificação e estresse ocupacional. A usabilidade e o conteúdo do 

protótipo de média fidelidade da tecnologia digital gamificada foram avaliados segundo as 

heurísticas de Nielsen e as taxonomias de Bloom. A tecnologia digital gamificada tem 

enfoque na prevenção de possíveis agravos do estresse ocupacional e evolução para a 

síndrome de Burnout,baseada na utilização de roda de conversa e chat moderado on-line que 

permita que os usuários troquem vivências e realize uma discussão acerca do que for proposto 

pelos moderadores.O protótipo de tecnologia digital gamificada foiavaliada por sete 

especialistas da área, de informática, informática em enfermagem e enfermagem especializada 

em estresse ocupacional, sendo avaliado a usabilidade e os conteúdos utilizados na tecnologia. 

Todos os sete especialistas (100%) reconheceram a relevância do uso de tecnologias digitais 

gamificadas para abordagem do Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout. A avaliação do 

conteúdo relacionado à lembrança das informações relacionadas ao tema e potencial para 



possibilitar compreensão receberam sete (100%) das respostas como “Sim”, possíveis de 

serem alcançadas.  Em relação ao potencial para favorecer a aplicação do conteúdo, 06 (86%) 

responderam “Sim” e 01 (14%) respondeu em partes possíveis de serem alcançadas. As 

possíveis respostas que poderiam ser dadas pelos avaliadores eram: “Sim”, “Não” e “Em 

partes”. A Heurística que abordava sobre Estética e design minimalista foi apontada por 03 

(43%) que apontaram que não é considerada, totalmente, um problema de usabilidade, 02 

(28,5%) considerou como um problema apenas estético e que não necessita ser consertada a 

menos que haja tempo disponível e 02 (28,5%) a entenderam como um problema menor de 

usabilidade: o conserto desse problema deverá ter baixa prioridade. O protótipo foi 

considerado como uma estratégia possivelmente interessante e eficaz para abordagem de 

conteúdos relacionados ao proposto pela pesquisa porque utiliza de uma abordagem fácil, 

interativa e de apoio mútuo entre os usuários.  Por fim, esse trabalho mostra a relevância de 

uma tecnologia digital gamificada para a saúde e enfermagem, tendo sido elaborado em um 

momento crítico vivenciado pela população mundial devido à pandemia pelo Novo 

Coronavírus. A utilização de um chat moderado para aplicação da técnica de roda de conversa 

é o diferencial desse protótipo, atuando no apoio social, contribuindo para a diminuição dos 

níveis do estresse ocupacional. A utilização da roda de conversa por meio de um chat 

moderado on-line é uma abordagem promissora que pode gerar frutos positivos em momentos 

de distanciamento social que os encontros presenciais não são recomendados. O fato do 

protótipo não ter sido testado pelo público alvo também pode ser um fator limitante por não 

permitir conhecer as reais necessidades que devem ser abordadas para aqueles que realmente 

farão uso da tecnologia digital gamificada. A aplicação da roda de conversa por meio de um 

chat moderado pode ser um fator limitante se os moderadores responsáveis por direcionar as 

discussões no chat on-line não tiver destreza e habilidades suficientes para manejar situações 

conflituosas no momento de abordagem de determinados assuntos que estejam em discussão. 

Ainda são necessários novos estudos para avaliar a real eficácia do uso de tecnologias digitais 

gamificadas para a saúde dos profissioanais da equipe de enfermagem.  

 

Descritores:Estresse Ocupacional, Esgotamento Profissional, Tecnologia Educacional e 

Educação em Saúde. 

 

 



 

ABSTRACT 

CASTRO, R. A. S. Development of a gamified application prototype to support nursing 

professionals in the face of occupational stress: intervention proposal.2021. 290 p. Thesis 

(Master's degree). Ribeirão Preto School of Nursing, University of Sâo Paulo, Ribeirão Preto, 

2021. 

Gamification is considered an effective way to carry out an intervention, by favoring the 

approach of the studied population, arousing greater interest in the topic being discussed and 

triggering a positive response to achieve the proposed objective. Virtual technologies and 

applications can be just as efficient or even more efficient than conventional therapy for the 

treatment of Occupational Stress and Burnout Syndrome, according to evidence in the 

literature. The objective of this work was to develop and evaluate a gamified application 

prototype for approaching content related to the prevention and identification of occupational 

stress and Burnout syndrome with the professionals of the nursing team. This is applied 

research, technological, exploratory and descriptive production, which will result in the 

creation of a gamified application. Four specific steps will be taken to answer the proposed 

objectives of the study: Step I - Mapping of stressors related to the professional performance 

in nursing described in the literature; Stage II - Integrative Literature Review to support the 

intervention; Stage III - Elaboration of the tool; Stage IV - Judgment by professionals 

specialized in gamification and occupational stress / Syndrome Burnout. A prototype of 

gamified digital technology with an emphasis on design was developed. The prototype and 

the content of the technology were evaluated by seven experts in the field, being pointed out 

as an interesting and effective strategy for approaching content related to that proposed by the 

research because it uses an easy, interactive and mutually supportive approach between users. 

Finally, this work shows the relevance of a gamified digital technology for health and nursing, 

having been elaborated at a critical moment experienced by the world population due to the 

pandemic by the New Coronavirus. The use of a moderate chat to apply the conversation 

wheel technique is the differential of this prototype, acting in social support, contributing to 

the reduction of occupational stress levels. Further studies are still needed to assess the real 

effectiveness of using gamified digital technologies for the health of the nursing team's 

professionals. 



Descriptors: Occupational Stress, Burnout, Professional, Nursing Informatics, Competency-

Based Education and Health Education. 

 

RESUMEN 

CASTRO, R. A. S. Desarrollo de un prototipo de aplicación gamificada para apoyar a los 

profesionales de enfermería ante el estrés laboral: propuesta de intervención. 2021. 290 

p. Tesis (Maestría). Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de Sâo Paulo, 

Ribeirão Preto, 2021. 

La gamificación se considera una forma eficaz de realizar una intervención, al favorecer el 

abordaje de la población estudiada, despertando un mayor interés en el tema en discusión y 

provocando una respuesta positiva para lograr el objetivo propuesto. Las tecnologías y 

aplicaciones virtuales pueden ser tan eficientes o incluso más eficientes que la terapia 

convencional para el tratamiento del estrés laboral y el síndrome de Burnout, según la 

evidencia en la literatura. El objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar un prototipo de 

aplicación gamificada para abordar contenidos relacionados con la prevención e identificación 

del estrés laboral y síndrome de Burnout con los profesionales del equipo de enfermería. Se 

trata de investigación aplicada, producción tecnológica, exploratoria y descriptiva, que dará 

como resultado la creación de una aplicación gamificada. Se darán cuatro pasos específicos 

para dar respuesta a los objetivos propuestos del estudio: Paso I - Mapeo de los factores 

estresantes relacionados con el desempeño profesional en enfermería descritos en la literatura; 

Etapa II - Revisión de literatura integradora para apoyar la intervención; Etapa III - 

Elaboración de la herramienta; Etapa IV - Juicio de profesionales especializados en 

gamificación y estrés laboral / Síndrome Burnout. Se desarrolló un prototipo de tecnología 

digital gamificada con énfasis en el diseño. El prototipo y el contenido de la tecnología fueron 

evaluados por siete especialistas en el área, siendo señalada como una estrategia interesante y 

efectiva para abordar contenidos relacionados con lo propuesto por la investigación porque 

utiliza un enfoque fácil, interactivo y de apoyo mutuo entre los usuarios. Finalmente, este 

trabajo muestra la relevancia de una tecnología digital gamificada para la salud y la 

enfermería, habiendo sido elaborada en un momento crítico vivido por la población mundial 

debido a la pandemia por el Nuevo Coronavirus. El uso de un chat moderado para aplicar la 

técnica de la rueda de conversación es el diferencial de este prototipo, actuando en apoyo 

social, contribuyendo a la reducción de los niveles de estrés laboral. Aún se necesitan más 



estudios para evaluar la efectividad real del uso de tecnologías digitales gamificadas para la 

salud de los profesionales del equipo de enfermería. 

Descriptores: Estrés Laboral, Agotamiento Profesional, Informática Aplicada a la 

Enfermería,  

Educación Basada en Competencias y Educación en Salud. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

O estresse pode ser caracterizado como uma resposta do indivíduo para 

acontecimentos gerados por fatores externos ou internos, especialmente em momentos 

conflituantes ou como uma resposta de um acontecimento negativo vivenciado, envolvendo 

fatores físicos, psicológicos e bioquímicos em sua interpretação, passível de gerar problemas 

à saúde e, em casos mais graves, riscos à manutenção da vida do indivíduo (LIPP; 

MALAGRIS, 2001; LIPP, 2003). 

Os problemas decorrentes do EO podem desencadear problemas na saúde do 

trabalhador e até mesmo suicídio. Dentre os sintomas relacionados ao EO, podemos destacar: 

dificuldade para dormir, problemas familiares e temperamento explosivo (ISLAM et al 2020).  

O estresse está presente na realidade dos profissionais de enfermagem eseu surgimento 

está relacionado com alguns fatores: quantidade de vínculos empregatícios, idade, ambiente 

laboral, a presença de filhos e estado civil. A literatura aponta alguns fatores que são 

considerados positivos para auxiliar no manejo do estresse e enfrentamento, tais como possuir 

qualidade no sono, ter um companheiro e gostar do trabalho que executa (SANTOS et al., 

2018; ANDOLHE et al., 2015). 

Em duas províncias sul-africanas, estudo realizado com enfermeiros, obteve como 

resultados que 31% da população participante do estudo já havia sofrido algum tipo de 

violência no ambiente de trabalho e 39% já haviam sofrido abusos dos próprios colegas de 

serviço. Aproximadamente 52% dos entrevistados relataram cansaço em dias que estavam de 

plantão. O estudo evidenciou que as condições de trabalho interferiram nas habilidades 

profissionais do enfermeiro, limitando sua prática profissional. A pesquisa também 

evidenciou a relação entre o tempo de atuação, as condições insalubres no trabalho, com 

reflexos na satisfação do profissional (MUNYEWENDE; RISPEL; CHIRWA,2014). 

Estudo realizado com enfermeiros de redes hospitalares, em Portugal e no Brasil, 

obteve como resultados que os profissionais de enfermagem têm uma preocupação exagerada 

com a satisfação de seus clientes em relação à assistência prestada, gerando um efeito 

negativo para o processo de trabalho (SANTOS et al., 2017b). 

Estudo realizado em Unidade de Terapia Intensiva, no estado do Paraná, evidenciou 

que profissionais da área de enfermagem que não tiveram alternativa para escolher o local 

laboral e que recebem menores remunerações apresentaram maior exaustão profissional. Já os 

participantes que possuíam maior qualidade no trabalho demonstraram menores índices de 
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esgotamento profissional, por considerar a escolha pela área de atuação um dos quesitos mais 

importantes para a satisfação profissional (SCHMIDT et al., 2013). 

As pandemias e situações catastróficas intensificaram ainda mais o nível de estresse 

vivenciado pelos profissionais de enfermagem. Dentre alguns problemas relacionados à 

realidade dos profissionais que podem contribuir para o EO podemos destacar: carga horária 

de trabalho exorbitantes, condições precárias de trabalho, dimensionamento de pessoal menor 

do que o necessário, recursos materiais limitados, falta de materiais de proteção individuais e 

coletivos, desvalorização profissional e baixa remuneração. Frente a este cenário, 

compreender a relação da enfermagem com o EO torna-se fundamental para possibilitar 

desenvolver estratégias de prevenção e intervenção em saúde que possam contribuir para 

alertar ou minimizar os efeitos negativos do EO para a saúde do profissional de enfermagem 

(LUZ et al., 2021).  

 

1.2 PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E O ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

Tanto no Brasil, quanto no mundo, já vivenciamos grandes pandemias e elevados 

números de infecções por doenças contagiosas. Exemplo disso foi a pandemia pelo vírus 

Influenza A no ano de 2009, que chegou à fase 6 de alerta mundial realizada pela Organização 

Mundial de Saúde (SÃO PAULO, 2010; PASTORELLO et al., 2012).  

A pandemia pelo vírus influenza também aconteceu em meados de 1918-1919, sendo 

conhecida como gripe espanhola, tendo altos índices de mortalidade e morbidade, 

desencadeando a morte de cerca de 20 milhões de indivíduos em todo o mundo (GRECO; 

TUPINAMBÁS; FONSECA; 2009).  

Em março de 2009, ressurgiu uma nova mutação do vírus Influenza A, desencadeando 

cerca de 12.800 óbitos no mundo e cerca de 2051 óbitos no Brasil, além de ter acometido 

cerca de 44 mil indivíduos, conhecida como gripe suína (GOLYNSKI; MARQUES, 2015). A 

elaboração de estudos durante épocas pandêmicas é de suma importância para conhecer 

melhor os grupos mais atingidos e permitir que se realizem, de forma mais eficiente, as 

intervenções aplicadas pela Vigilância em Saúde (VS), com o intuito de dizimar e impedir que 

haja impactos negativos na população desencadeados pela pandemia (PASTORELLO et al., 

2012).  

Os enfermeiros que atuam diretamente no tratamento da Covid-19 sofrem uma grande 

pressão, possuindo um desafio enorme para conseguir controlar a doença e desenvolver ações 

de prevenção. O apoio social, treinamentos que evidenciem ações de relaxamento e trabalhos 
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alternativos para manter a saúde psicológica são essenciais para reduzir os níveis de estresse 

(MO et al., 2020).  

Os profissionais de enfermagem são os que se encontram na linha de frente do cuidado 

nas instituições de saúde, ambulatórios, unidades de saúde, hospitais, sendo uma das classes 

ocupacionais mais expostas ao Covid-19. Frente a isso, com o objetivo de evitar o 

adoecimento desses profissionais, o apoio entre colegas de trabalho, líderes e comunidade são 

essenciais para manter o bem-estar físico e mental destes profissionais, além da importância 

do desenvolvimento de ações que gerem apoio a essa população, que sabidamente vivencia 

uma grande carga de estresse e tensão emocional diária em seu ambiente de trabalho 

(MABEN; BRIDGES, 2020).  

O Conselho Regional de Enfermagem do estado de São Paulo (COREN-SP) recebeu, 

em abril, 842 denúncias de profissionais de enfermagem por falta de EPIs no ambiente de 

trabalho que atuavam; 495 denúncias de impedimento do uso de EPIs pelos líderes do serviço 

e 33 denúncias por falta de funcionários. Essa realidade coloca os profissionais de 

enfermagem em grande risco para se infectarem com o novo coronavírus, sendo uma clara 

desvalorização e desrespeito com a classe de enfermagem que se dedica ao cuidado às pessoas 

durante a pandemia (CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2020; SOARES; PUDUZZI; COSTA, 2020).  

O número de profissionais de enfermagem contaminados pelo Covid-19, no Brasil, 

continua em ascendência, tendo maiores índices de incidência e mortalidade nos estados da 

região norte do país. Na época da realização do estudo epidemiológico, já havia 6149 casos de 

Covid-19 nos profissionais de enfermagem e 138 óbitos, dados estes referentes ao peíodo de 

início de março a 31 de maio de 2020 (ALVES et al., 2020).  Atualmente, de acordo com os 

dados atualizados do Observatório de Enfermagem elaborado pelo Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) para apurar o número desses profissionais contaminados pelo Covid-

19 e número de óbitos dos profissionais de enfermagem, até o dia 26 de outubro de 2020, o 

número de casos de covid-19 já se encontrava em 41,926 profissionais de enfermagem 

contaminados, apresentando 454 mortes pelo Covid-19, sendo a região Sudeste com o maior 

índice de casos confirmadose óbitos pelo Covid-19 (CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020). 

Os profissionais que atuam na linha de frente contra o SARS-CoV-2 apresentam uma 

maior sobrecarga emocional, sendo a equipe de enfermagem aquela que possui um maior 

contato direto com o paciente, necessitando assim de uma abordagem e uma maior atenção 

dos gestores do serviço para tentar minimizar os efeitos da pandemia na saúde física e 
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emocional desses trabalhadores. Também se julganecessária uma boa relação entre equipe, 

ambiente propício para o trabalho, comunicação entre colegas e realização de atividades de 

lazer com família e amigos como fatores protetivos do quadro de saúde (ZERBINI et al, 

2020).  

A preservação do quadro de saúde dos profissionais de enfermagem é uma estratégia 

de suma importância para o enfrentamento do SARS-CoV-2, evitando a morte de diversas 

pessoas por falta de profissionais de enfermagem e desenvolvendo um colapso nos serviços de 

saúde. Com a pandemia, os profissionais de enfermagem ganharam maior evidência em seu 

campo de atuação, demonstrando a todos cidadãos a importância destes profissionais no 

cuidado dos pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2. Compreendendo todas essas questões 

que envolvem o profissional de enfermagem, desenvolver estratégias para manutenção de sua 

saúde e preservar suas vidas torna-se imprescindível (DUPRAT; MELO, 2020).  

Frente a isso, ressalta-se a importância de manejar os fatores estressores na equipe de 

enfermagem, junto à instituição e profissionais, por meio de ações que visem à diminuição e 

seus efeitos após sua identificação, além de realizar ações individuais e coletivas para intervir 

positivamente e prevenir a prevalência do estresse no ambiente laboral (SILVA; BATISTA, 

2017).  

 

1.3 PROPOSTAS INOVADORAS PARA ABORDAGEM DO ESTRESSE 

OCUPACIONAL 

 

As atividades lúdicas e que envolvem o humor pedagógico são reconhecidas como um 

mecanismo de enfrentamento para aliviar a tensão, atenuar o estresse, auxiliar a memória, 

promover a coesão, estimular a aprendizagem colaborativa e a “humanização” da experiência 

de cuidados de saúde, a partir do estabelecimento de clima propício à aprendizagem de 

adultos (POWELL; ANDRESEN, 1985; LUCARDIE, 2014). 

O uso da diversão aplicada no ensino de adultos impacta positivamente em seu 

aprendizado propiciando diversão e prazer e, assim, gerando bem-estar e maior independência 

do educando em sua experiência (LUCARDIE, 2014). 

Os jogos podem ser uma maneira eficiente para tratamento de determinado problema 

ou também usados como adjunto a outras terapias, oferecendo, assim, uma gama de possíveis 

recursos terapêuticos (SHAH et al., 2018.) 

 O uso de meios lúdicos no ensino da enfermagem, com objetivo de melhorar o 

aprendizado, representa alternativa diferenciada, eficaz e mais divertida para alcançar o 
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conhecimento pretendido (BAID; LAMBERD, 2010). 

A gamificação é considerada uma maneira produtiva para realizar uma intervenção, ao 

favorecer a aproximação da população estudada, despertar maior interesse pelo tema que está 

sendo discutido e desencadear uma resposta positiva para alcance do objetivo proposto 

(FIGUEIREDO et al., 2015). 

O tratamento da SB com ferramentas lúdicas já é uma realidade mundial. A utilização 

de um jogo digital para incentivar o comportamento pretendido junto a usuários em terapia 

comportamental evidenciou que a gamificação pode ser igualmente eficiente ou até alcançar 

melhores resultados no tratamento da SB, se comparada com as terapias habituais utilizadas 

(ZIELHORST et al., 2015). 

O uso da gamificação em intervenções pode ser uma experiência promissora e 

promove engajamento entre os usuários. Uma tecnologia digital gamificada não gera um 

game como seu produto final, porém utiliza elementos de jogo em sua elaboração, incluindo 

pontuação, recompensas, ranking e empenho nas atividades propostas (FLEMING et al., 

2017; CHENG et al., 2018). 

Em um estudo realizado com 155 participantes que foram divididos em cinco grupos: 

informação (n=30), suporte social (n=30), jogo (n=28) e jogo e suporte social (n=28), foi 

realizada uma comparação entre o suporte social on-line e a gamificação que possibilitou 

observar que ambos são benéficos para os utilizadores. Foi observado no estudo um efeito 

mais positivo das ações no grupo de intervenção se comparado ao grupo de controle. Por fim, 

o estudo evidenciou que o uso de ferramentas da internet são positivas para o usuário, sendo a 

gamificação um dos instrumentos mais enriquecedores dentre as tecnologias existentes 

(ALLAM et al., 2015).  

Estudo realizado com adolescentes portadores de diabetes mellitus (DM) tipo 1, na 

Holanda, demonstra a eficácia da gamificação para promover práticas mais saudáveis junto à 

população, sendo também uma ferramenta tecnológica importante para modificar hábitos ou 

comportamentos preexistentes. Outro ponto importante discutido no estudo é a necessidade de 

criar jogos mais fáceis, evitando, assim, a evasão dos usuários da plataforma por não 

conseguir fazer uso da tecnologia (KLAASSEN et al., 2018). 

Nesta perspectiva, a literatura reconhece a relevância do desenvolvimento de novas 

pesquisas sobre o uso da gamificação na área de saúde, considerando o expressivo aumento 

do uso dessa tecnologia pela população e a necessidade de ser melhor explorada, discutida e 

compreendida no campo científico (PESSONI; TRISTRÃO, 2017). 

O estudo a partir da diversão, além de proporcionar o conhecimento teórico-prático, 
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proporciona outros diversos benefícios para os usuários como as tecnologias de ensino e os 

meios efetivos de aprendizado, se houver um bom educador para conduzi-las. 

Observamos, nos dias atuais, que o uso de smartphones é algo comum e faz parte da 

rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. De acordo com a Pew Research Center 

(DUGGAN; RAINE, 2012), pelo menos 53% dos norte americanos fazem uso do 

smartphone, e um a cada três usuários de telefone celular, usa o aparelho para buscar 

informações de saúde. Dentre os usuários de smartphone, 19% destes possuem ao menos um 

aplicativo (APP) mobile health (MHealth) em seu dispositivo. Existe um público específico 

que costuma procurar mais temas relacionados à saúde, sendo: pessoas entre 18 e 49 anos, 

latinos, afro-americanos e graduados da faculdade (FOX; DUGGAN; RAINE, 2012).  

O APP pode ser definido como qualquer software de tecnologia móvel capaz de ser 

executado e utilizado em um APP móvel, seja smartphone ou tablet. Sendo assim, essas 

ferramentas permitem a discussão de temas relacionados à saúde, levando informação e 

cuidados para além da clínica habitual (VAN AMERINGEN et al., 2017).  

Existem diversos artigos disponíveis nos bancos de dados nacionais e internacionais 

que discutem sobre a utilização de APPs mobile health (MHealth) voltados para abordagens 

no contexto de saúde mental, sendo estes importantes no contexto de saúde atual, vista a 

influência da tecnologia na vida da população (LOO GEE; GRIFFITHS; GULIVER, 2016; 

HUGUET et al., 2016; MARZANO et al., 2015; VAN AMERINGEN et al., 2017; BEHAR et 

al., 2019). 

Mas, antes de falar sobre APPs m-heath, precisamos entender o que é uma tecnologia, 

pois, quando falamos de APPs m-health, involuntariamente estamos retratando uma 

tecnologia. Nós podemos conceituar tecnologia como o estudo e compreensão de algum 

evento bem definido através do embasamento em conteúdos científicos consistentes, com o 

intuito de desenvolver uma solução para o evento explanado. Usualmente as tecnologias são 

encontradas como um produto final, ligado ao capitalismo, sendo usada como moeda de troca 

para gerar lucro para grandes fábricas e empresas. Entretanto, o surgimento de tecnologias é 

algo intrínseco para os seres humanos. Sendo assim, as pessoas nos tempos atuais, devem 

repensar a tecnologia não só como algo lucrativo capaz de gerar renda, mas também como 

algo inovador e essencial capaz de promover qualidade de vida para quem as utiliza (DE 

OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2016).  

O produto que surge como resultado dos levantamentos realizados para elaboração da 

tecnologia é utilizado em diversos campos de atuação com o intuito de aplicar soluções de 

acordo com as necessidadesencontradas. Para elaboração de tecnologias, consideram-se 
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conhecimentos científicos, intuitivos e empíricos para fundamentar seu desenvolvimento, 

possibilitando uma constante transformação nas relações humanas (VERASZTO et al., 2009).  

O uso de tecnologias M-health contribui eficazmente na diminuição dos custos com a 

saúde e consequentemente corrobora a redução no número de hospitalizações, revolucionando 

a maneira como é desenvolvido o processo de saúde-doença (ALMOTIRI; KHAN; 

ALGHAMDI, 2016).  

As tecnologias m-health são vistas como uma estratégia promissora por fornecer 

informações relacionadas à saúde para profissionais da área e pacientes, podendo ser 

destacada como uma ferramenta inovadora para modificar a forma que se é tratada a saúde e a 

maneira como são distribuídas as informações em saúde (GAGNON et al., 2016). 

A definição de m-health ainda não está bem arquitetada. Sabe-se que m-health faz 

parte de um componente maior, denominado Electronic Health (e-health). O observatório 

global de eHealth (GOe), define m-health como uma tecnologia móvel utilizada no campo da 

medicina e saúde pública, incluindo não só aparelhos móveis como telefone, mas também 

outros dispositivos que podem ser empregados nesse contexto, como relógios digitais, 

assistentes digitais, dentre outros aparelhos que funcionam sem fio. Usualmente o m-health 

faz uso e precisa de tecnologias presentes nestes dispositivos para seu funcionamento, como a 

função de Short Message Service (SMS), bluetooth, redes terceira geração (3G), redes quarta 

geração (4G), Global Positioning System (GPS), dentre outras funções (ORGANIZAÇÃO 

MUNDIAL DA SAÚDE, 2011).  

A utilização de tecnologias m-health contribui eficazmente no desenvolvimento, 

organização e funcionamento dos serviços de saúde por apresentar uma característica 

primordial que a difere de outras estratégias utilizadas nos serviços de saúde: é atemporal, 

pode ser utilizada a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo que atenda às 

necessidades impostas pela tecnologia. Sendo assim, as tecnologias m-health desempenham 

um papel modificador no funcionamento dos serviços de saúde que já se encontram 

desatualizados, apresentando rotinas e atividades que são realizadas de maneira presencial que 

poderiam ser feitas de maneira on-line, não presencial, facilitando a vida de profissionais e 

pacientes que se veem mais distantes das burocracias. Compreende-se ainda que as 

tecnologias m-health são efetivas em diferentes tipos de estabelecimentos de saúde, 

apresentando um resultado apropriado e positivo com o seu uso no quadro de saúde dos 

pacientes (SILVA et al., 2015).  

O primeiro evento em saúde realizado para discussão sobre a temática e-health 

aconteceu em 2008 em Bellagio na Itália. Foi um evento realizado pelo Observatório Global 
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da Organização Mundial da Saúde para eSaúde (GOe) para decidir o futuro do Observatório e 

definir responsáveis nacionais para auxiliar no desenvolvimento do Observatório para melhor 

obtenção de informações referentes ao e-Health (KAY; SANTOS, 2008). 

Observamos ainda uma dificuldade para encontrar uma definição mundialmente aceita 

sobre e-health. Dentre diversas definições, podemos conceituar e-health como uso de 

tecnologias aplicadas à saúde para obtenção de informações, com intuito de elaborar um 

processo, função ou serviço, tendo como foco abordar questões relacionadas à saúde, trazendo 

efeitos benéficos para profissionais e pacientes que as utilizam, fomentando sua importância 

na área da saúde (OH et al., 2005).  

Podemos trazer ainda alguns conceitos que foram considerados essenciais quando 

consideramos e-Health: diminuição dos custos e gastos com a saúde devido à eficácia do e-

health, aprimorar o atendimento, oferecendo ainda mais qualidade no cuidado prestado, 

baseando-se em evidências científicas para promover uma modificação em saúde promissora; 

desenvolvimento de tecnologias acessíveis a todos e capacitação dos usuários quanto ao seu 

uso. Além disso, há o compartilhamento de decisões entre a dualidade profissional-paciente, 

desenvolvimento de ações de educação com caráter preventivo, possibilitar interação entre 

estabelecimentos de saúde, desenvolvendo alternativas para que as informações não fiquem 

mantidas em um só território e sim compartilhadas de maneira descentralizada de forma on-

line. Cabe dizer que incentivar a equidade e manutenção da ética durante o uso, evitando 

compartilhamento de informações sigilosas dos pacientes através das redes, é algo divertido, 

descomplicado e prazeroso de ser utilizado (EYSENBACH, 2001).  

O e-health literacyé um conceito introduzido para tratar sobre a busca de conteúdos 

relacionados à saúde, referentes à doença, forma de prevenção e tratamento, em meios 

eletrônicos, necessitando de um nível de alfabetização e capacidade de interpretação 

necessária para conseguir utilizar as informações absorvidas na mudança de comportamento e 

modificar algum padrão ineficaz de saúde, sendo um imperativo ser utilizado em conjunto em 

abordagens e-health (NORMAN; SKINNER, 2006).   

O número de APPs móveis lançados no mercado atualmente é gigantesco e, em 2015, 

anunciaram 165.000 APPs correspondentes à classe do tipo m-Health, veiculados nas 

plataformas Android e IOS. Dentre as categorias dos APPs de saúde lançados, 17% 

pertenciam à esfera estilo de vida e estresse (AITKEN et al., 2015).  

 O uso de APPs m-Health pelos usuários de smartphone é comum, sendo um meio 

eficaz de auxiliar o paciente na obtenção de informações e realização de atividades de 

gerenciamento da doença, sendo de suma importância uma ligação efetiva entre o problema 
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apresentado pelo usuário e a prestação de serviços pelo sistema de saúde, sendo necessária 

uma maior integração entre as partes, para maior funcionalidade do que foi proposto (BAUER 

et al., 2014). 

A utilização destes APPs móveis voltados à saúde pode ser uma maneira eficiente de 

intervenção, porque, a partir de seu uso, os indivíduos podem se identificar com o que foi 

apresentado na plataforma e sentir a necessidade de procurar apoio profissional para 

diagnóstico e tratamento. Sendo assim, torna-se imperativa a inserção de funções de 

motivação por parte do APP para encorajar os usuários a discutirem com profissionais de 

saúde os resultados obtidos durante o uso da ferramenta (BINDHIM; et al., 2016).  

As plataformas digitais são uma das estratégias do marketing para desenvolvimento e 

disseminação de produtos com o intuito de representar algo específico. Por exemplo, o 

Facebook e o Instagram não são necessariamente uma rede social e sim uma plataforma 

digital que representa uma rede social. Sendo assim, uma plataforma digital gamificada 

elaborada para prevenção e intervenção do EO e síndrome de Burnout (SB) seria uma 

estratégia de intervenção que representa um APP gamificado, mas não é uma gamificação 

propriamente dita (DOS SANTOS; KUNZ, 2014).  

As plataformas web, também conhecidas como Web 2.0, surgiram nos meados dos 

anos 2000, momento em que a internet deixou de ter aquela característica estática nada 

agradável da Web 1.0 sem muita interação do usuário (MONTE; BARRETO; ROCHA, 2017; 

WAMUYU, 2018). Neste momento, os usuários começaram a ter liberdade de modificar e 

conseguiram espaço para desenvolver coisas no ambiente virtual dando início a essa nova 

abordagem que possibilitou a elaboração e uso de plataformas web. O uso de plataformas web 

concomitantemente com o uso de estratégias de jogo, denominada gamificação, pode 

possibilitar uma maior facilidade e resultados positivos no processo ensino-aprendizagem 

(MONTE; BARRETO; ROCHA, 2017).  

Dentre as ferramentas que estão inclusas na Web 2.0, podemos destacar:  blogs, salas 

de bate papo, APPs em geral, Podcasts, redes sociais e demais redes que possibilitam o 

diálogo entre usuários. Uma grande característica da Web 2.0 é que qualquer usuário tem a 

capacidade de desenvolver e criar conteúdos para ser disponibilizados e utilizados na web 2.0, 

desta forma, torna-se um recurso poderoso para disseminar conteúdos no mundo web 

(WAMUYU, 2018). 

O stoytelling pode ser considerado uma estratégia para promover o aprendizado e 

manejar a doença e permite o compartilhamento de experiências entre os envolvidos. Esse 

método de aprendizagem é fundamentado na arte e promove um processo reflexivo no âmbito 
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pessoal e profissional (TIMPANI; SWEET; SIVERTSEN, 2021; JÁUREGUI-LOBERA et 

al., 2020).  

O uso de plataformas on-line, que utilizam da estratégia de gamificação para 

desenvolver suas atividades, é uma realidade no cenário mundial. Podemos fundamentar essa 

afirmativa analisando o estudo de Piteira, Costa e Aparicio (2017) que desenvolveu uma 

plataforma on-line para ensinar discentes sobre programação (PITEIRA; COSTA; 

APARICIO, 2017). 

Em outro estudo do tipo revisão de literatura, reuniram-se seis plataformas on-line que 

utilizaram as técnicas de gamificação em sua abordagem,  envolvendo cientistas cidadãos para 

contribuir com os achados referentes à ciência, envolvendo transcrição de diários de bordo de 

navios históricos,  descoberta de novas combinações de proteínas por meio de reorganização 

das estruturas, classificação de imagens obtidas com satélite para mapeamento de terrenos em 

âmbito global, dentre outras plataformas gamificadas (BRAZIL; ALBAGLI, 2020).   

Também podemos observar, em outro estudo elaborado por pesquisadores do Piauí, o 

desenvolvimento de uma plataforma gamificada on-line para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem de alunos de uma instituição de ensino federal, tendo resultados relevantes 

devido ao incentivo dado aos alunos com as premiações com troféus durante uso da 

plataforma. Cabe observar que há aqui uma forma de ensino menos maçante e monótona, 

gerando maior empenho nos alunos devido à existência de recompensas pelas atividades 

concluídas na plataforma (PEREIRA et al., 2018).  

 

1.4 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A SB é um conjunto de sinais e sintomas que acometem milhares de pessoas, devido 

ao elevado nível de estresse, exaustão profissional, multitarefas do dia a dia, desestimulação 

profissional e desesperança (RIBEIRO; BARBOSA; SOARES, 2015). 

A SB é definida como uma síndrome psicológica desencadeada por três fatores: 

exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional (MASLACH; 

MAREK, 1993; MASLACH; JACKSON, 1999). Ela ocorre quando a pessoa já está 

sobrecarregada, não possuindo mais respostas emocionais e físicas para reverter essa situação 

(MASLACH, 2009).  

Geralmente a SB atinge pessoas que trabalham no cuidado direto ao ser humano e na 

convivência diária, sendo as profissões mais afetadas: professores, policiais, bombeiros, 

médicos e profissionais de enfermagem (PÊGO¹; PÊGO², 2016). 
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A SB pode ser encontrada em várias profissões ligadas à área da saúde, conforme 

evidenciado na literatura nacional e internacional. Estudo realizado na cidade de Arequipa, no 

Peru, com 213 profissionais da área da saúde, revelou que 48% dos profissionais 

participantes, apresentavam nível moderado e grave de esgotamento profissional, com 

predominância de mulheres em decorrência da dupla jornada trabalho-família. Os médicos e 

enfermeiros são as profissões com maior índice de despersonalização e baixa realização 

profissional. Os autores destacam a necessidade de maior investimento na saúde mental destes 

profissionais, para diminuir problemas físicos e psicológicos do profissional, evitando 

consequências negativas na qualidade da assistência prestada aos usuários de saúde 

(GALLEGOS et al.,2017). Em outro estudo comparativo, realizado entre profissionais da área de 

saúde da rede pública e privada de Porto Alegre, Brasil, identificou que pessoas que atuam na rede 

pública de saúde possuem maior relação com o uso de álcool, depressão e SB, evidenciando que os 

problemas psíquicos que afetam os trabalhadores podem estar mais atrelados com o ambiente de 

trabalho do que propriamente com a profissão exercida (SANTOS et al., 2017b). 

A SB pode ser caracterizada como uma resposta aos fatores estressores crônicos 

vivenciados pelos trabalhadores no ambiente laboral, sendo assim uma manifestação 

psicológica decorrente dos estressores do trabalho (MASLACH; SCHAUFELI; LEITER, 

2001). Portanto, o estresse pode estar intimamente relacionado à SB.  

A literatura evidencia níveis moderados e altos de estresse nos profissionais de 

enfermagem, devido ao seu ambiente de trabalho, sobrecarga e o desgaste, enquanto 

principais fatores estressores. A manifestação da SB pode ser relacionada com o nível de 

estresse, sendo codependentes, quanto maior a carga de estresse, maior será o risco de 

desenvolvimento da SB (SILVA et al., 2018).  

O surgimento da SB também pode estar relacionado com o turno em que se 

desempenham as funções laborais, tendo enfermeiros que atuam no horário diurno, tendo 

maiores níveis de SB do que profissionais que atuam apenas no horário noturno, tendo o 

período diurno uma maior demanda de trabalho.  Frente ao apresentado, ações de prevenção 

devem ser focadas de acordo com o público que está recebendo as intervenções, sendo 

necessário suporte social no ambiente de trabalho e a prática regular de atividades físicas 

(VIDOTTI et al., 2018).  

Entre os sintomas que acometem os profissionais vale destacar a abordagem do EO nos 

profissionais de enfermagem. A presença de fatores estressores no cotidiano dos profissionais 

de saúde, o tipo de formação recebida e a durabilidade destes estressores, colocam os 

profissionais expostos ao desenvolvimento da SB desde a graduação (GUIDO et al., 2012).  
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QUESTÃO DE PESQUISA 

2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Diante do exposto, este estudo pretende responder à seguinte pergunta de pesquisa: As 

tecnologias digitais gamificadas contribuem para abordagem de conteúdos relacionados à 

prevenção e identificação do EO e da SB junto a profissionais da área de enfermagem?  
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OBJETIVOS 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e avaliar protótipo de tecnologia digital gamificada para abordagem de 

conteúdos relacionados à prevenção e identificação do EO e SB junto aos profissionais de 

enfermagem. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar e listar os fatores estressores relacionados à atuação profissional de enfermagem 

descritos na literatura; 

 Identificar na literatura intervenções para abordagem da prevenção e identificação do EO e 

SB junto aos profissionais de enfermagem por meio da gamificação; 

 Desenvolver protótipo de tecnologia digital gamificada de apoio para abordagem de 

conteúdos relacionados à prevenção e identificação do EO e SB junto aos profissionais da 

equipe de enfermagem; 
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CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA 

4 CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA 

4.1 ESTRESSE OCUPACIONAL NA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

O conceito de estresse surgiu pela primeira vez na década de 50 por Hans Selie (1956), 

na área de psicologia, sendo definido como uma resposta gerada pelo organismo de forma 

inespecífica para responder às pressões vivenciadas pelos indivíduos e suas demandas 

BEEHR; NEWMAN, 1978). 

De acordo com Beehr e Newman (1978), apesar das inúmeras definições sobre EO, 

podemos defini-lo como uma circunstância em que fatores corporais agem com a intenção de 

modificar a sua condição fisiológica de forma que perturbe ou aumente suas respostas física e 

mental, distanciando o organismo de maneira forçada de seu funcionamento habitual 

(BEEHR; NEWMAN, 1978).  

O estresse pode ser caracterizado como o principal fator de risco para o 

desenvolvimento da SB. Sabendo disso, ações que visem à diminuição do estresse tornam-se 

de extrema importância para o tratamento dos profissionais e, em destaque, dos enfermeiros 

acometidos, gerando resultados positivos no quadro de saúde e, consequentemente, melhora 

nos sintomas de SB em pacientes já acometidos (YAO et al, 2018). 

Torna-se imprescindível alimentar a saúde dos profissionais de enfermagem para 

manter a qualidade física e mental preservadas, tendo implicações não só individuais, mas 

coletivas para redução de estressores.  A tecnologia surge como uma ação diferenciada de 

baixo custo, efetiva e acessível ao usuário, oferecendo em sua interface orientações aos 

usuários, apoio aos colegas de equipe e possibilidade de supervisão, sendo eficiente seu uso 

como ferramenta de apoio em uma determinada abordagem (WEBSTER, et al, 2019).  

Dentre os problemas desencadeados pelo EO, pode-se observar distúrbios do sono, 

que estão intimamente ligados com riscos para a qualidade do atendimento prestado ao 

paciente. O apoio dos gestores de enfermagem é de suma importância, já que estes já possuem 
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ferramentas para conduzir fatores estressores dentro de sua equipe, devido a seu cargo 

ocupado. Além disso, realizar reuniões regulares entre equipe de saúde auxilia positivamente 

na diminuição dos fatores estressores e contribui na melhora no parâmetro de sono destes 

indivíduos (LIM et al, 2019).  

Os profissionais de enfermagem podem ser categorizados como uma classe de 

profissionais de saúde que possuem a maior taxa de EO, devido aos altos níveis de estressores 

vivenciados em seu ambiente laboral, além da baixa satisfação profissional e esgotamento no 

trabalho (BOURBONNAIS et al., 1998; WU et al., 2007, KHAMISA et al., 2016).  Nesse 

contexto, podemos evidenciar enfermeiros recém-formados como profissionais que sofrem 

com altos níveis de estresse, pois vivenciam um ambiente de trabalho com grandes demandas, 

exigindo em demasia de um profissional inexperiente que acabou de ser inserido no mercado 

de trabalho (BLOMBERG et al., 2016).  

Podemos observar que existem alguns fatores que estão intimamente ligados ao 

aumento dos níveis de estresse nos profissionais de enfermagem, sendo: desgaste, insatisfação 

com o trabalho e resultados referentes à saúde física e mental, além do absenteísmo e 

rotatividade do profissional (CRUZ et al., 2015; KHAMISA et al., 2015). 

Fatores estressores no ambiente de trabalho podem afetar negativamente os 

profissionais de enfermagem, gerando reflexos negativos na assistência de enfermagem 

prestada ao cliente. Estes estressores também são capazes de gerar disfunções na qualidade de 

vida deste profissional relacionado ao seu quadro de saúde. Frente a isso, atividades de 

educação em saúde podem ser promissoras para que este profissional adquira conhecimentos 

e habilidades que permitam enfrentar melhor as demandas estressoras presentes no ambiente 

laboral. As intervenções surgem como instrumento crucial para cuidar daqueles que são os 

cuidadores (SARAFIS et al., 2016; ROBERTS; GRUBB, 2014). 

 

4.2 SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

 

Podemos classificar os profissionais de enfermagem como uma das profissões mais 

afetadas pela SB, devido seu contato cotidiano com outras pessoas, envolvendo-se com 

problemas e sentimentos dos pacientes, afetando assim sua saúde mental. A SB desencadeia 

uma cascata de problemas, afetando a saúde mental e física do indivíduo, gerando um déficit 

na qualidade de vida (OLIVEIRA et al, 2019).  

Devemos destacar a importância de um plano de ação no contexto de gestão hospitalar 

para favorecer a saúde e o bem-estar do indivíduo, levantando ações de intervenção que 
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contribuam para a diminuição dos níveis de estresse, satisfação com o trabalho e deterioração 

da qualidade do serviço prestado pelo profissional, utilizando ferramentas que favoreçam a 

comunicação entre os trabalhadores e melhorem os níveis de relacionamento, contribuindo 

assim para um aumento na qualidade de vida do profissional e, consequentemente, uma 

melhora significativa no nível do serviço prestado, proveniente da diminuição da prevalência 

da SB (OLIVEIRA et al., 2019).  

Ambientes que realizam atendimentos em saúde, em sua maioria, funcionam 24 horas 

por dia. Para cumprir a necessidade do trabalho, muitos profissionais de saúde, inclusive os 

profissionais de trabalho necessitam trabalhar em plantões de 12 horas para conseguir atender 

a demanda do serviço. Estudos apontam que trabalhar em regime de 12 horas gera um maior 

estresse no profissional, dificuldade de manter distanciamento dos pacientes atendidos, 

aumentando o risco de desenvolvimento da SB (FERNANDES; NITSCHE; DE GODOY, 

2017). 

Enfermeiros mais jovens possuem maior propensão em ter despersonalização e 

esgotamento emocional se comparados com enfermeiros mais velhos e os que são solteiros, 

apresentam maior vulnerabilidade para a exaustão emocional. É importante identificar o perfil 

dos profissionais de enfermagem relacionados à idade e estado civil porque permite oferecer a 

esse público mais vulnerável ações de prevenção para evitar o desenvolvimento da SB 

(GÓMEZ‐URQUIZA et al., 2017).  

O surgimento da SB também pode estar relacionado com o turno em que se 

desempenham as funções laborais, tendo enfermeiros que atuam no horário diurno, tendo 

maiores níveis de SB do que profissionais que atuam apenas no horário noturno, tendo o 

período diurno uma maior demanda de trabalho.  Frente ao apresentado, ações de prevenção 

devem ser focadas de acordo com o público que está recebendo as intervenções, sendo 

necessário suporte social no ambiente de trabalho e a prática regular de atividades físicas 

(VIDOTTI et al., 2018).  

Dentre as diversas alternativas que podem ser realizadas como intervenções para a 

prevenção da SB e redução dos seus efeitos à saúde, podemos destacar o mindfulness como 

uma das alternativas mais eficazes para diminuição dos impactos da síndrome em enfermeiros 

acometidos (SULEIMAN‐MARTOS et al., 2020).  

O EO e a SB são problemas frequentes e comuns na equipe de enfermagem. Situações 

agravantes, como atuação em épocas pandêmicas, podem elevar consideravelmente os níveis 

de estresse e interferir na saúde física e mental dos profissionais de enfermagem. Conhecer a 

relação que existe entre eles, permite identificar as fragilidades e necessidades dos 
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profissionais, possibilitando que as intervenções sejam focadas nos pontos principais 

quecontribuem para elevar os níveis do EO na equipe de enfermagem. 

 

4.3 IMPLICAÇÕES DE ÉPOCAS PANDÊMICAS NA SAÚDE DE PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE 

 

A pandemia provocada pelo novo coronavírus desencadeia um forte impacto na saúde 

mental das pessoas, principalmente pelo medo à exposição, contágio da doença, risco de 

morte, isolamento social e quarentena, com prejuízos à saúde mental de pessoas que já 

apresentam alguma doença de base e para os profissionais que estão na linha de frente, 

diariamente, em seu ambiente de trabalho enfrentando a pandemia, se deparando com pessoas 

acometidas pelo novo coronavírus e muitas evoluindo a óbito diariamente. A pandemia ainda 

pode desencadear efeitos negativos na economia global. (XIANG et al., 2020; QIU et al., 

2020; CRUZ et al., 2020; BARBOSA et al., 2020). Nesse sentido, tais situações podem gerar 

problemas como ansiedade, transtorno do pânico e depressão na população fruto também do 

receio de contaminar a si ou a seus entes queridos (GOES et al., 2020; QIU et al., 2020).  

A equipe multiprofissional, especializada em saúde mental, possui papel de destaque 

para desenvolver intervenções e ações voltadas para prevenção e minimização de agravos 

decorrentes ao EO vivenciados pela equipe de enfermagem. Além disso, é capaz de oferecer 

apoio social, sanar dúvidas sobre a doença, desfazer o estigma e realizar atualizações sobre a 

doença, de acordo com o caminhar da pandemia, com intuito de diminuir o medo e angústia 

apresentados pelos profissionais de saúde, pacientes e familiares. Somada a essas ações, a 

avaliação constante dos profissionais é importante para garantir que eles não estejam 

desenvolvendo depressão, ansiedade ou até mesmo comportamentos suicidas que podem 

impactar negativamente não só na vida do profissional, mas em todos que estão em seu 

entorno. Sendo assim, focar em ações de prevenção e intervenções que contribuem para 

diminuir o EO é primordial para tentar impedir consequências negativas na saúde dos 

profissionais de enfermagem (XIANG et al., 2020). O desenvolvimento de ações de 

prevenção e intervenção pode auxiliar na manutenção da saúde mental, diminuir o sofrimento 

psicológico e adoecimento mental, gerando maior bem estar para as pessoas que estão 

vivendo em épocas pandêmicas (QIU et al, 2020).  

Podemos observar na literatura que existem alguns pontos que são considerados como 

fatores de risco para impactar negativamente a saúde mental dos profissionais de saúde em 

épocas pandêmicas, como, por exemplo, a escassez de equipamentos de proteção individual 
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(EPIs), estigma da doença, desesperança, sentimentos de medo. Esses fatores, assim como o 

apoio da equipe multiprofissional, quando estão funcionando de maneira efetiva, podem 

contribuir como ações positivas para manejar o estresse. Dessa forma, pode-se afirmar 

quealguns fatores, quando não estão funcionando de maneira eficiente, apresentam risco ou 

podem atuar como formas de proteção, quando estão funcionando adequadamente. Para tal 

realidade, o apoio psicológico pode oferecer momentos de relaxamento e descanso para os 

profissionais, além de um local adequado para alimentação, o apoioda família, dos amigos e 

dos colegas de trabalho tornam-se atitudes essenciais para promover bem-estar e evitar, ou ao 

menos minimizar, o sofrimento psicológico destes trabalhadores (PAIANO et al., 2020; 

MELO et al., 2020; BARBOSA et al, 2020). 

Gestores dos serviços de saúde têm um papel de destaque nas ações de prevenção em 

saúde mental dos profissionais de saúde, oferecendo atualizações e informações precisas 

sobre situações inerentes à pandemia, com o intuito de minimizar o sofrimento mental e 

preocupações sobre a oferta de EPIs suficientes ea possibilidade de rodízio dos profissionais 

em atividades de alta e baixa tensão e segurança. O estímulo oferecido pelo gestor e a 

confiança conquistada junto aos profissionais são essenciais para que estas ações tenham um 

efeito positivo na saúde mental (MELO et al., 2020).  

Os profissionais de saúde, mesmo vivenciando diariamente mortes em seu ambiente de 

trabalho, muitos deles não estão preparados e não têm capacitação suficiente para conseguir 

lidar com esse fenômeno de maneira que não afete sua saúde.  Devido à falta de 

conhecimento, estudos e vacina para o novo coronavírus, a falta de equipamentos 

tecnológicos para suprir a necessidade do serviço de saúde e atender de maneira eficaz ao 

paciente que deles precisa, a vivência do luto acontece de maneira antecipada, devido 

àpossibilidade de diversos pacientes virem a óbito. A impossibilidade de poder realizar a 

despedida através do funeral, em razão do quadro de infecção e risco de contaminação de 

outras pessoasfaz com que a população viva em um ciclo de medo, desesperança e falta de 

amparodesencadeando sérias consequências na saúde física e mental (BRAZ; FRANCO, 

2017; OLIVEIRA et al., 2020).  

Os profissionais de saúde mental podem contribuir de maneira significativa na 

realização de intervenções psicológicas e em ações que promovam a saúde mental e 

habilidades que possibilitem que as pessoas consigam lidar com os acontecimentos durante a 

pandemia e também pós-pandemia, com enfoque no desenvolvimento de respostas positivas 

para o enfrentamento de perdas e mortes desencadeadas pelo SARS-CoV-2 (PEREIRA et al., 

2020).  Trabalhar e intervir com a saúde mental desses profissionais torna-se imprescindível, 
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sendo os serviços de saúde e seus gestores, responsáveis por adotar estratégias de intervenção 

que possibilitem que este trabalhador não tenha efeitos negativos em sua vida nem durante, 

enquanto ou depois do término da pandemia, garantindo a sanidade destes profissionais e 

elaborando políticas públicas que corroborem a manutenção da sanidade mental e física destes 

profissionais (DUARTE; SILVA; BAGATINI. 2020). 

A classe de enfermagem é uma das mais extensas dentro das equipes de saúde, sendo 

formada por 2.283.208 profissionais com o COREN ativo, distribuídos em 558.318 

enfermeiros, 1.307.680 técnicos de enfermagem e 417.519 auxiliares de enfermagem, de 

acordo com as informações obtidas pelo COFEN. 

Conhecendo o protagonismo da equipe de enfermagem dentro dos serviços de saúde, 

devido ao elevado número de profissionais da área, os profissionais de enfermagem são uma 

das classes profissionais mais afetadas pela pandemia do SARS-CoV-2, devido ao elevado 

grau de risco de serem expostos ao vírus, sofrimento pela morte de pacientes e colegas de 

trabalho que foram infectados pelo vírus, ansiedade, depressão, falta de equipamentos de 

proteção individual, medo de se infectar e infectar entes queridos e exaustão emocional 

devido ao elevado número de trabalho a ser executado (HUMEREZ; OHL; SILVA, 2020).  

Frente a esses desafios que, diariamente, têm que ser enfrentados pela equipe de 

enfermagem e saúde, o uso de tecnologias digitais ganhou destaque por ser uma maneira 

eficaz de manter os atendimentos de saúde de maneira não presencial, contribuindo na 

diminuição do contágio do vírus, que é um desafio global na saúde pública. A telessaúde, 

telemedicina e telenfermagem foram estratégias adotadas para manter os atendimentos em 

saúde nesse momento que o distanciamento social é primordial (CAETANO et al., 2020; 

MENESES; ANDRADE, 2021). 

Diante dos desafios vivenciados pela pandemia, as tecnologias digitais, dentre elas as 

de comunicação e informação surgem como uma possibilidade para promover ações de 

prevenção em saúde mental e redução de danos decorrentes do EO.  

 

4.4 TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO APLICADAS À SAÚDE 

 

O uso de processos apoiadosem recursos tecnológicos no ambiente de saúde está cada 

vez mais comum, englobando um papel de destaque no cuidado integral do paciente, 

contribuindo tanto para a prática do cuidado como para o gerenciamento dos serviços de 
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saúde, dispondo de uma característica abrangente, capaz de auxiliar no cuidado de saúde em 

diversos aspectos (BOAVA; WEINERT, 2020).  

Com o avanço da Tecnologia de Informação (TI), a área da saúde ganhou um grande 

parceiro que auxilia no processo de melhora da qualidade de vida dos pacientes, auxilia na 

prevenção de agravos, diagnósticos e tratamentos, promovendo uma maior qualidade na 

assistência à saúde oferecida para a população, além de propiciar maior segurança nos 

serviços de saúde (MOURA et al, 2020; KRUSE; BEANE, 2018).  

A inserção de estratégias tecnológicas no ambiente de saúde pode ser uma tarefa 

árdua, vista a resistência de gestores e responsáveis dos serviços de saúde em ter gastos com 

sua inicialização, necessitando que os responsáveis por sua inserção apresentem 

dadosrelacionados aosseus benefícios para o serviço. Este, apesar de inicialmente ser visto 

como um gasto, em longo prazo pode desencadear diminuição das despesas, principalmente 

em uso de ferramentas tecnológicas aplicadas na promoção da saúde, como por exemplo, a 

utilização da telemedicina, games educativos e ferramentas que promovem mudanças de 

comportamento, sendo a TI uma protagonista na disseminação do conhecimento médico 

(MOURA et al, 2020). 

O uso de TI em adição com as demais demandas existentes no ambientede 

trabalhopode contribuir para o aumento de fatores estressores que são capazes de desencadear 

a SB, sendo importante assim observar e controlar esse uso para evitar sobrecarga no trabalho 

e melhorar a assistência prestada ao paciente (GARDNER et al., 2019).  

As intervenções em saúde baseadas em TI tanto em tecnologias de APPs móveis e as 

baseadas na internet promovem efeitos positivos nos resultados obtidos pelos usuários devido 

ao envolvimento com a ferramenta tecnológica, desencadeando mudanças efetivas no 

comportamento do usuário. Sendo assim, o uso da TI permite que o usuário obtenha maior 

engajamento e melhores resultados após a sua utilização (SAWESI, 2016).  

Compreender e adotar o uso da TI na enfermagem é importante para impulsionar a 

prática clínica, sendo necessário iniciar a discussão sobre a utilização da TI desde a 

graduação, desencadeando um aprimoramento profissional contínuo no processo de ensinar e 

aprender. Mesmo diante da importância da TI na área de enfermagem, a falta de adesão, no 

contexto clínico e educacional, exige a superação de lacunas no campo de conhecimento para 

suaimplementação efetiva (SINGH; MASANGO, 2020), mesmo após a pandemia. 

A comunicação em saúde mostra-se como outro ponto essencial na prática assistencial. 

Uma comunicação bem estabelecida vai além de só passar informações, pois permite que o 

usuário com seu pensamento crítico e reflexivo interprete o conteúdo abordado considerando 
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tópicos que perpassam suas vivências individuais, pessoais e no conhecimento empírico, 

desencadeando em resultados mais robustos e confiáveis que refletem na qualidade das ações 

desenvolvidas pelos profissionais (VUONG, 2016).  

O avanço tecnológico acompanhado da busca e utilização de evidências científicas de 

qualidade, com apoio das tecnologias de informação (TI) e comunicação, pode contribuir para 

melhoria da prática assistencial dos profissionais de enfermagem e auxiliar no enfrentamento 

de situações desafiadoras alusivas ao ambiente de trabalho. Frente às diversas estratégias 

inovadoras, o uso de técnicas que usam de uma interface lúdica, como a gamificação, pode ser 

uma boa alternativa para corroborar no alcance destes propósitos.  

 

4.5 GAMIFICAÇÃO E SUA APLICABILIDADE NA ÁREA DA SAÚDE E 

ENFERMAGEM E PROTOTIPAÇÃO 

 

A gamificação pode ser definida como estratégia para a utilização de mecanismos de 

jogos para elaboração de uma ferramenta que possibilite o engajamento, motivação do 

usuário, aprendizado efetivo e resolução de problemas de uma maneira mais divertida (KAPP, 

2012; SAILER et al, 2017). 

Uma ferramenta gamificada para ser elaborada de maneira efetiva. Para isso, faz-se 

necessário o uso dos conceitos de design de jogos, baseado em tecnologias, elementos e 

características para serem aplicados em um ambiente não jogável, levando em consideração 

desde a sua elaboração até sua execução. Uma característica importante da gamificação é a 

ludificação, que é a utilização da diversão em seu processo de aprendizado (DETERDING et 

al, 2011). 

 A gamificação, diferentemente de jogos usuais, abre um leque de oportunidades para 

o desenvolvimento de engajamento, quando utilizada com sapiência (DETERDING et al., 

2011). A gamificação é a utilização dos mesmos contextos utilizados em jogos de videogame 

para elaboração do conteúdo de interesse, levando em consideração a dinâmica e a mecânica, 

(DETERDING et al., 2011; WERBACH; HUNTER, 2012; SIMÕES; REDONDO; VILAS, 

2013). 

O uso da gamificação na saúde pode gerar impacto positivo no bem estar da população 

e saúde dos indivíduos que as utilizam, apontando que grande parte dos usuários apresentam 

efeitos favoráveis com a gamificação ou efeitos mistos ou nulos, mas não apresentando valor 

significativo para efeitos desfavoráveis (JOHNSON et al., 2016).  
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É apontado em um estudo realizado por pesquisadores da Irlanda que o uso de 

intervenções gamificadas on-line gera um impacto positivo no processo de aprendizado dos 

usuários, sendo uma ferramenta relevante para os educadores, que possibilita que os 

estudantes adquiram conhecimento em todos os níveis de ensino, sendo o grau de motivação 

independente e variável para cada indivíduo. Os autores concluem que a gamificação é uma 

ferramenta importante para compor um processo de aprendizado, sendo considerada como um 

acréscimo em seu percurso (BUCKLEY; DOYLE, 2016).  

O uso da gamificação pode ser positiva para a saúde emocional do usuário quando se 

utiliza do processo de recompensa, gerando competitividade entre os usuários. Contudo, esta 

última pode não ser tão positiva para alguns usuários, que não se sentem confortáveis de 

competir com seus colegas de trabalho (DOMÍNGUEZ et al, 2013).  

A literatura possui evidências que demonstram que a utilização de jogos sérios, 

gamificação e afins no ambiente de saúde auxiliam de maneira assertiva na obtenção de 

conhecimentos, sendo tão boas quanto as que são mais tradicionais (GENTRY et al., 2019).  

A gamificação aplicada à enfermagem pode desencadear um resultado positivo na 

prática de ensino-aprendizagem, por se tratar de um método não tradicionalista, possibilitando 

reflexão do usuário, além de envolver práticas inovadoras que favorecem uma aprendizagem 

significativa (CASTRO; GONÇALVES, 2018). 

O uso de APPs m-health gamificados possibilita que as pessoas desenvolvam um 

maior engajamento para iniciar um uso regular de APPs de saúde. Um estudo sobre um APP 

gamificado para o estresse em comparação com uma estratégia tradicional demonstrou que os 

usuários que utilizaram a ferramenta baseada em gamificação obtiveram um maior índice de 

uso e engajamento (HOFFMANN et al., 2019; HOLFFMANN et al., 2020).  

A gamificação permite que os usuários retenham maiores informações, gerando 

resultados mais vantajosos para os usuários, maior interesse, engajamento e perpetuação do 

aprendizado, sendo eficaz tanto para gerar educação no ambiente de saúde para os 

profissionais de saúde e pacientes, sendo uma importante estratégia para ser utilizada na área 

da saúde e enfermagem (BRULL et al., 2017).  

Estudos realizados demonstram que a utilização de tecnologias digitais gamificadas 

não só fornecem uma maior absorção do conhecimento como também possuem boa aceitação 

por parte de futuros profissionais de enfermagem surtindo efeitos estatisticamente 

significativos nos resultados finais obtidos pelos acadêmicos (ROCHE et al., 2018).  

O uso da prototipação evidencia-se como uma importante estratégia para elaboração 

de tecnologias digitais gamificadas, dentre elas as utilizadas no ambiente de saúde. Os 
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protótipos são extremamente importantes durante todo o processo de criação, desde os de 

baixa fidelidade até os de alta, tendo o design um papel primordial na tomada de decisão por 

parte dos desenvolvedores que realizarão a codificação da tecnologia, passando uma ideia 

global de como será o design e a funcionalidade da ferramenta (NELSON et al., 2016). 

Existem dois tipos de prototipação: protótipo evolutivo e protótipo rápido. O protótipo 

evolutivo é feito de forma interativa. Nele, as alterações podem ser inferidas de maneira que 

as alterações necessárias vão sendo observadas, até que o produto final adequado seja obtido. 

Já o protótipo rápido ele atende as necessidades do usuário de maneira rápida, oferecendo um 

protótipo que supera o propósito, sendo uma ferramenta de apoio para fundamentar a criação 

da aplicação final. Quando não, é totalmente descartado, não se configurando como produto 

de desfecho (LUQI; STEIGERWALD, 1992; KELLY; NEETZ, 1988; DEVADIGA, 2017). 

O uso da gamificação na área da saúde gera benefícios para o usuário, como melhora 

da motivação e mudanças relacionadas ao comportamento do usuário, havendo pouquíssimos 

estudos disponíveis que avaliam efetivamente sua aplicabilidade na prática clínica 

(CARVALHO, 2019).  

Os efeitos da gamificação para a área da saúde podem ser percebidos na revisão de 

literatura feita por Johnson e colaboradores, 2016. Nesta revisão, é possível perceber que a 

gamificação teve resultados significativos na experiência do usuário, afeto, comportamento e 

cognição. O efeito de intervenções gamificadas na saúde teve um impacto significativo no 

usuário (59%) e em (41%) dos estudos efeitos, mistos ou neutros, não constaram, em seus 

resultados, efeitos negativos, tendo maior efeito positivo em intervenções comportamentais. A 

melhora no quadro de saúde mental dos usuários pode ser melhorada com uso de ferramentas 

gamificadas, quando relacionados ao estresse, ansiedade e bem-estar do usuário (JOHNSON 

et al., 2016).  

Para uma boa aplicação das técnicas da gamificação, outras abordagens devem ser 

adotadas para subsidiar a elaboração de uma tecnologia que atenda às necessidades do público 

alvo. Neste aspecto, adotar a entrevista motivacional (EM) e roda de conversa como 

estratégias de intervenção possibilita que o usuário obtenha melhores resultados por receber 

apoio de outros colegas da área e profissionais especializados em saúde mental com ênfase 

em EO e SB. 

 

4.6 A ENTREVISTA MOTIVACIONAL E AS RODAS DE CONVERSA COMO 

ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO ASSOCIADAS A UMA TECNOLOGIA DIGITAL 

GAMIFICADA 
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A EM é uma abordagem utilizada para guiar de maneira mais efetiva o diálogo com 

uma pessoa ou grupo específico, auxiliando na identificação de problemas existentes para 

fortalecer a motivação com o objetivo de reverter ou melhorar comportamentos por meio de 

uma comunicação empática (RUBAK et al., 2005; MYERS et al., 2020).  

O uso da estratégia de EM pode melhorar o suporte social prestado a indivíduos ou 

grupos específicos, como umaestratégia eficiente para ser usada na área de saúde por diversos 

profissionais com o intuito de promover a sensibilização para mudanças de comportamentos 

(MOURAO et al., 2017).  

Para realização da EM, deve-se seguir quatro processos específicos, sendo eles: Criar 

uma aliança com o usuário, pois uma ligação forte e efetiva gera melhores efeitos no 

processo; Focar em um determinado seguimento da conversa para obter melhores respostas 

durante o processo de entrevista; Escolher os melhores argumentos que serão utilizados, 

entendendo suas motivações, sentimentos e ideias; Por último, executar um planejamento do 

que será realizado e das ações que serão colocadas em prática a partir da aplicação da EM 

(MILLER; ROLLNICK, 2012). 

Compreendendo o papel fundamental da EM na mudança de comportamento do 

usuário, a estratégia de roda de conversa permite que o pesquisador esteja inserido no 

contexto do fenômeno que está sendo estudado, possibilitando a aplicação da EM. Com isso, 

o pesquisador tem a possibilidade de produzir dados para discussão, auxiliar no andamento da 

conversa, na troca de experiências, interação com os participantes e análise reflexiva dos 

acontecimentos (MOURA; LIMA, 2014).  

A roda de conversa pode ser uma estratégia utilizada por equipes multiprofissionais 

para promover a saúde, por meio de uma forma mais estimulante e inovadora de aprendizado, 

podendo ser aplicada tanto para atividades voltadas aosprofissionais quanto para os usuários. 

Essa técnica permite que o desenvolvimento de um senso crítico mais aguçado de si próprio 

como de outros indivíduos (MELO et al., 2016). 

A roda de conversa pode ser compreendida como uma estratégia em forma de diálogo 

em que se discute sobre determinado assunto através da escuta e fala organizada, em que 

todos os participantes têm total liberdade de participação, sendo consideradas as 

diferentesnuances sentimentos e falas dos participantes de forma individual e coletiva, 

tomando todos os assuntos abordados como relevantes para o diálogo. A roda de conversa 

adotada em nossa pesquisa se deu a partir da adaptação dos conceitos de Warschauer que 
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utilizou dessa abordagem emroda de educadorespara sua tese de doutorado (WARSCHAUER, 

1993; WARSCHAUER, 2018). 

Um dos pontos positivos das rodas de conversa é que os usuários, ao escutarem os 

relatos de outros envolvidos, se sentem mais à vontade para falar de suas experiências, 

desencadeando um processo de troca de conhecimento mais interessante e produtivo, gerando 

ainda mais motivação no processo (LISBÔA, 2020).  

Em um estudo em que foi aplicada a roda de conversa com usuários cadastrados no 

programa HIPERDIA, demonstrou-se que, com o uso dessa metodologia, foi possível 

promover maior autoconhecimento pelos usuários, permitindo que a equipe multiprofissional 

identificasse os problemas e necessidadespara adoção da melhor estratégia de intervenção 

(FONTES et al., 2019).  

Com o surgimento da pandemia desencadeada pelo SARS-CoV-2, várias atividades 

precisaram ser revistas e reorganizadas para continuarem funcionando. Uma delas foi adoção 

da roda de conversa de forma on-line, possibilitando a permanência de atividades que 

deixariam de acontecer devido ao isolamento social (CAMARA et al., 2020) 

Sendo assim, o uso de metodologias ativas e técnicas informais como a roda de 

conversa permite que assuntos relacionados à saúde sejam ensinados e passados para usuários 

de uma maneira eficiente, promovendo saúde da população e permitindo que conhecimentos 

sejam adquiridos e que dúvidas referentes ao tema discutido sejam esclarecidas através das 

reflexões dos usuários durante os debates realizados (DIAS et al., 2018).  

Seguindo a proposta metodológica de roda de conversa, será elaborado um chat 

moderado on-line dentro da tecnologia digital gamificada para possibilitar a interação entre os 

usuários, promovendo troca de conhecimentos e experiências, discutindo pautas elaboradas e 

direcionadas ao chat pelos administradores da ferramenta relacionados ao objetivo da 

tecnologia. 
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REFERENCIAL TEÓRICO  

5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1 MODELO TEÓRICO PARA ABORDAGEM DO ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

De acordo com dados encontrados na literatura, são várias as teorias, definições, 

conceitos e formas de aplicações adotadas em estudos sobre o EO. Grande parte dos estudos 

relacionados ao estresse utiliza da abordagem cognitivo-comportamental (JACQUES, 2003). 

 No entanto, outros referenciais teóricos são adotados para abordagem dos fatores 

estressores vivenciados nas organizações. Entre eles, o referencial teórico denominado 

esforço-distress reúne conceitos da psicologia, biologia, psicologia social, abordando mais 

amplamente sobre a tensão e a resposta fisiológica do organismo mediante a um determinado 

evento (GUIMARÃES, 2004). 

O Modelo Demanda-Controle, também adotado na abordagem do EO, define que a 

tensão no trabalho ocorre quando as demandas são maiores do que a capacidade de tomada de 

decisão e controle mediante situações estressoras no trabalho (GUIMARÃES, 2004).  

O modelo ERI, do inglês “Effort-Reward Imbalance Model”, foi elaborado em 1986 

por Siegrist e colaboradores. Segundo o modelo ERI, se existem altas demandas e baixas 

recompensas no trabalho, o organismo desenvolve um estado de constante tensão, 

aumentando assim problemas relacionados à saúde do trabalhador (VAN VEGCHEL et al., 

2005; SIEGRIST
1
 SIEGRIST

2
; WEBER, 1986; SIEGRIST, 1996). 

A partir do modelo ERI, foi elaborado um questionário para avaliar o impacto do EO 

na saúde do trabalhador. Esse questionário foi traduzido e validado para o português com 
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realização de teste de confiabilidade junto a 111 profissionais de saúde e funcionários de uma 

universidade, com características consistentes em relação à proposta do modelo teórico.  Vale 

destacar que se obteve resultado positivona aplicação em populações semelhantes ao do 

público estudado (CHOR et al., 2008).  

O referencial ERI foi adotado em estudo na área de enfermagem que avaliou os fatores 

psicossociais capazes de desencadear o EO. Os autores concluíram que os fatores estressores 

estão associados a características individuais e ocupacionais e que o alto nível de demanda 

ocupacional é o principal fator para o surgimento do estresse relacionado ao trabalho 

(MARTINEZ; FISCHER, 2019).  

   Estudo realizado na Holandadestacaque a utilizaçãoda estrutura teórica do modelo 

ERI em ferramentas gamificadas é útil pelo fato de basear-se em recompensas recebidas a 

partir de esforços por meio de acúmulo de pontos, principalmente esforços motivacionais que 

estimulam o foco. Por fim, concluem que adoção de teorias de EO na elaboração de 

tecnologias digitais gamificadas favorece intervenções que promovem o bem-estar do 

trabalhador (KOLDIJK; KRAAIJ; NEERINCX, 2016). 

Estudo multicêntrico realizado nas principais capitais brasileiras com enfoque nos 

fatores extrínsecos e intrínsecos propostos pelo modelo ERI e na análise de informações 

relacionadas à saúde dos adultos constatou que as rápidas e estressantes mudanças no 

mercado de trabalho brasileiro evidenciam a importância de programas de saúde mental no 

ambiente organizacional para melhorar a qualidade de vida do trabalhador (ARAÚJO et al., 

2019). 

As variáveis da escala ERI que se referem às recompensas do trabalho, citadas na 

literatura, são: gratificação financeira, salário e esforço, respeito, apoio adequado, expectativa 

de estima e reconhecimento, oportunidades no trabalho, etc. (MACEDO et al., 2020). 

Baseando-se nessa perspectiva e com o intuito de contribuir com o trabalhador em sua 

qualidade de vida e oferecer melhores condições para desenvolver sua prática profissional, o 

modelo ERI aplicado em uma intervenção tecnológica gamificada, pode oferecer subsídios 

para que o trabalhador reconheça suas limitações, realize o manejo adequado dos fatores 

limitantes encontrados, aumente seus esforços parapossibilitar o alcance de recompensas.  

Estudo realizado em hospital filantrópico no estado de São Paulo com dois grupos 

distintos de profissionais de enfermagem (com idade acima e abaixo dos 45 anos de idade) 

evidenciou que,quando os esforços eram menores que as recompensas (retorno 

financeiro,valorização, oportunidades no emprego e solidez relacionada ao vínculo 

empregatício),ambos os grupos tinham impacto negativo (piora no apoio social, elevação no 
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desiquilíbrio entre esforço-recompensa e elevação de fatores que podem desencadear 

dor/lesão para o grupo mais jovem e desequilíbrio esforço-recompensa para o grupo mais 

velho). O estudo conclui que é de suma importância a realização de ações preventivas, sendo 

essas específicas para cada público alvo e sua faixa etária (MARTINEZ; LATORRE; 

FISCHER, 2017).  

Em estudo realizado em unidades de atenção básica à saúde do município de Salvador- 

Bahia que utilizou o modelo ERI, obteve-se resultado importanteque contribuiu para a saúde e 

bem-estar da equipe de enfermagem. A realização de atividades de prevenção que colaborem 

para o beneficiamento físico e psicológico do profissional é um imperativo para os gestores de 

serviços de saúde sua realização desencadeia sentimento de valorização, apoio e incentivo que 

são primordiais para o trabalhador (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2018).  

Estudo realizado em um hospital universitário em Londrina- Paraná com profissionais 

de enfermagem demostrou uma soberania do modelo ERI para captar os distúrbios psíquicos 

menores, em relação a outros instrumentos também ali aplicados. O trabalho ainda concluiu 

que os investimentos em ações preventivas pelas organizações de saúde se refletem na vida 

profissional e pessoal do trabalhadorsão essenciais para atenuar os efeitos maléficos dos 

problemas laborais para a saúde mental (PINHATTI et al., 2018).  

Na literatura internacional, também encontramos diversos estudos que utilizaram o 

modelo ERI para desenvolvimento de pesquisas na área ocupacional, dentre elas na área da 

saúde e enfermagem. Apesar de esses estudos apresentaremobjetivos e abordagens distintas, é 

possível identificar pontos em comum, tais como: a compreensãodos malefícios do EO para a 

saúde do trabalhador, o desenvolvimento de ações que promovam o bem-estar do trabalhador 

e aumento do interesse pelo trabalho, valorização do apoio organizacional na diminuição e 

manejo dos fatores estressores (LIU et al., 2020; GORGIEVSKI; VAN DER HEIJDEN; 

BAKKER, 2019; KONG et al., 2020; GE et al., 2020; FANG et al., 2019; LEINEWEBER et 

al., 2020; LI et al., 2020).  

O referencial do Desiquilíbrio Esforço-Recompensafoi escolhido para subsidiar a 

elaboração da tecnologia digital gamificada relacionadas ao EO e SB na equipe de 

enfermagem, mediante a possibilidade de abordagem baseada em oferecer recompensas para 

os usuários, tais como: pontuações, troféus e medalhas para promoção da mudança de 

comportamento e diminuição dos fatores de risco que estão associados ao EO e SB. 
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METODOLOGIA 

6 METODOLOGIA 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa metodológica, aplicada, de produção tecnológica, 

exploratória, descritiva visando ao desenvolvimento de protótipo de tecnologia digital 

gamificada com enfoque na prevenção e identificação de EO e da SB (SOUSA; 

DRIESSNACK; MENDES, 2007; POLIT; BECK, 2011). Um estudo metodológico tem 

como principal característica desencadear elaboração, julgamento e validação de um 

produto ou método de pesquisa desenvolvido, voltado para o desenvolvimento de novas 

soluções (POLIT; BECK, 2011).  

O desenvolvimento da tecnologia digital gamificada foi pautado nos fatores 

desencadeantes do estresse sendo um dos principais fatores que estão associados com a 

manifestação da SB, conforme abordado na literatura. Sendo assim, essa tecnologia digital 

gamificada terá como objetivo intervir nos níveis de estresse dos participantes e prevenção 

da SB.  

Será utilizada uma abordagem mista, que segundo Creswell (2003), ocorre quando 

os dados quantitativos e qualitativos são utilizados em uma mesma perspectiva para 

alcançar um resultado esperado. 

O referencial metodológico adotado que permitiu a elaboração do protótipo da 

tecnologia digital gamificada seguiu três dos oito passos propostos por Novak (2012): 

conceito, pré-produção e prototipagem e com ênfase no design interativo (MASTROCOLA, 
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2015).  

Para fundamentar a construção da tecnologia, as técnicas de deisgn thinking e 

brainstorming foram adotadas pela equipe de criação para selecionar as melhores e mais 

criativas ideias que suscitaram o produto final. O passo a passo percorrido pode ser observado 

abaixo.  

 

6.2 ETAPAS PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DO USO DA GAMIFICAÇÃO 

 

O estudo foidividido em quatro etapas principais para alcançar os objetivos 

propostos: EtapaI – Identificação de fatores estressores relacionados à atuação profissional 

em enfermagem; Etapa II – Revisão integrativa da literatura acerca das intervenções 

aplicáveis ao EO /SB; Etapa III – Elaboração da ferramenta; EtapaIV – Julgamento por 

profissionais especialistas em saúde do trabalhador, saúde mental e gamificação. 

 

6.2.1 Etapa I: Identificação de fatores estressores relacionados à atuação profissional 

em enfermagem 

 

A Etapa I corresponde à base para o desenvolvimento da tecnologia digital 

gamificada. Objetiva coletar informações, definir objetivos, entender as necessidades do 

público alvo, identificar o conteúdo e preparar um relatório diagnóstico, a partir da literatura 

publicada na área. 

Nesta etapa, foi feita uma revisão da literatura para conhecer as necessidades da 

população a ser estudada e identificar possíveis fatores ligados ao estresse e desenvolvimento 

da SB no ambiente laboral, bem como identificar causas, consequências, fatores protetivos e 

manejo do EO e SB. 

 

6.2.1.1 Conteúdo científico para elaboração da Intervenção gamificada acerca do estresse 

ocupacional 

 

Para identificar os artigos selecionados para elaboração do conteúdo da ferramenta 

gamificada, foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em inglês, sendo 

eles: Occupational Stress or Burnout, Professional or Burnout, Psychological or 

Psychological Distress and Health Personnnel or Nursing Team or Nursing.  
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Para justificar a elaboração do protótipo da tecnologia digital gamificada e 

cumprimento do estabelecido na Etapa I, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados 

científicas para fundamentar e identificar o conteúdo teórico que está presente no protótipo 

gamificado abordando assuntos relacionados ao EO e SB, além de identificar possíveis ações/ 

abordagens que podem ser empregadas para auxiliar na diminuição dos níveis de estresse nos 

profissionais de enfermagem. 

Os artigos foram selecionados de forma aleatória após a leitura do título e resumo. 

Como critérios de inclusão, foram considerados artigos escritos em português, inglês e 

espanhol, publicados nos últimos 15 anos e que abordassem sobre: Causas do EO, 

consequências, definição do estresse, síndrome de Burnout, formas de prevenção, manejo e 

tratamento.  

Na área da saúde, adota-se a pirâmide de nível de evidências de pesquisas médicas, 

desenvolvida e publicada em 2019, para aprimoramento da qualidade e fortalecimento da 

pesquisa brasileira (MONTAGNA; ZAIA; LAPORTA, 2019).  

 

Figura 1 – Pirâmide para avaliação dos estudos na área da saúde 

 

Fonte: (MONTAGNA; ZAIA; LAPORTA, 2019)              

A pirâmide foi adotada para viabilizar a avaliação dos estudos científicos para 

elaboração do protótipo de tecnologia digital gamificada. A revisão integrativa contribui para 
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melhoria do cuidado do indivíduo e seus familiares, possuindo caráter de relevância na prática 

de enfermagem. Sendo uma metodologia com rigor metodológico, possibilita a união de 

conteúdos teóricos com a prática clínica, sendo de suma importância para obtenção de 

evidências científicas de qualidade para fundamentar boas práticas durante o cuidado prestado 

pela equipe de enfermagem (SOUSA et al, 2017; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).   

Para elaboração da tabela (APÊNDICE A), os artigos foram numerados de 1 a 22 e 

foram inseridas algumas informações importantes para possibilitar a extração de dados 

referentes ao EO: título do estudo, ano de publicação, tipo de estudo, nível de evidência do 

estudo e qual abordagem/ discussão do EO foi abordada no estudo.   

 

6.2.2 Etapa II: Revisão integrativa da literatura  

 

Para cumprimento desta etapa, foi realizada revisão integrativa da literatura, 

reconhecida como ferramenta essencial para fundamentar as intervenções gamificadas nas 

melhores práticas baseadas em evidências (ERCOLE; MELO; ALCOFORADO, 2014). O 

método de revisão integrativa da literatura foi o escolhido para realizar esta etapa.  

As buscas foram realizadas a partir dos Descritores em Ciencias da Saúde (DeCS), do 

Medical Subject Headings (MeSH) e palavras-chave que facilitaram a elaboração do estudo e 

a realização de uma busca em consonância com o objetivo proposto.  

Para elaboração do estudo, foram seguidas as seis etapas do método de investigação de 

revisão integrativa para encontrar as evidências científicas do tema investigado: 1- 

Identificação do tema e seleção de hipótese ou questão norteadora para elaboração da revisão 

integrativa, 2- Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem 

ou pesquisa de literatura, 3- Definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos, 4- Avaliação dos estudos incluídos na revisão 

integrativa, 5-Interpretação dos resultados e 6- Apresentação da revisão/ síntese do 

conhecimento (SOUSA et al, 2017; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; CROSSETTI, 

2012; GANONG, 1987).  

A elaboração da pergunta norteadora seguiu o proposto pela estratégia PICO, a qual 

permite que o pesquisador encontre de maneira eficaz os estudos disponíveis na literatura que 

atendam à necessidade da pesquisa, acelerando o processo de revisão, sendo de grande 

relevância para elucidar dúvidas de pesquisa na área da saúde (SANTOS; PIMENTA; 

NOBRE, 2007; ALARCÓN-GIL; TORO; CALDAS, 2019).  
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Basicamente, a estratégia PICO, seleciona o público do estudo (P), a intervenção que 

planeja ser realizada (I), comparação com outros estudos © e o desfecho esperado para o 

estudo (O). Dentro das práticas baseadas em evidências, esses quatro pilares são primordiais 

para promover uma busca de qualidade que consiga responder às necessidades do estudo 

(FLEMMING, 1999; NOBRE; BERNARDO; JATENE, 2004; SANTOS; PIMENTA; 

NOBRE, 2007). 

Após a definição dos quatro descritores utilizados, de acordo com a estratégia PICO, 

estesforam utilizados de maneira inter-relacionados na ferramenta de busca nas bases de 

dados selecionadas, juntamente com os boleanos OR, AND e NOT para encontrar as 

evidências científicas que atendessem ao objetivo da revisão (SANTOS; PIMENTA; 

NOBRE, 2007). 

 

 

 

 

 

6.2.2.1 Identificação do tema e seleção de hipótese ou questão norteadora para elaboração da 

revisão integrativa 

 

Baseando-sena estratégia PICO, foi elaborada a seguinte questão de pesquisa para a 

elaboração do estudo:  

 Há estudos de intervenções/ formas de prevenção não tradicionais (psicoterapia e 

terapia medicamentosa), descritas na literatura que podem ser realizadas pelo profissional 

enfermeiro que subsidie a elaboração de uma ferramenta gamificada para abordagem do EO e 

da SB? 

A composição da linguagem natural da pesquisa pela estratégia PICO selecionou os 

DeCS e seus sinônimos para facilitar e ampliar os resultados encontrados no momento da 

busca. A elaboração se deu da seguinte forma:  

(P) paciente: serão considerados os pacientes que apresentem as seguintes 

manifestações: Esgotamento Profissional e seus sinônimos: Desgaste Profissional, Estafa na 

Carreira, Estafa Ocupacional, Estafa Profissional e Exaustão Profissional. EO e seus 

sinônimos: Estresse Laboral, Estresse Profissional, Estresse Relacionado ao Ambiente de 

Trabalho, Estresse Relacionado ao Trabalho, Estresse Relacionado à Profissão, Estresse do 

Ambiente de Trabalho, Estresses Laborais, Estresses Ocupacionais, Estresses Profissionais, 
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Estresses Relacionados ao Ambiente de Trabalho, Estresses Relacionados à Profissão e 

Estresse no Ambiente de Trabalho. 

(I) Intervenção: Foram consideradas todas as ações de prevenção e intervenção em 

saúde que fugissem das abordagens tradicionais para manejo do EO e SB (psicoterapia e uso 

de medicações). Os termos selecionados foram Prevenção de doenças e termos similares: 

Ações Preventivas contra Doenças, Ações Preventivas contra Incapacidades, Prevenção, 

Procedimentos Preventivos contra Doenças, Procedimentos Preventivos contra Incapacidades, 

Profilaxia, Intervenção baseada em Internet e seus sinônimos: Intervenção baseada na Web, 

Intervenção da Internet e Intervenção On-line, Intervenção na Crise e seu sinônimo: 

Interrogatório em Incidente Crítico com Estresse, Educação em Saúde e seus sinônimos: 

Educar para a Saúde, Educação para a Saúde, Educação para a Saúde Comunitária, Educação 

Sanitária e Promoção da Saúde e seus sinônimos: Campanhas de Saúde,Itens Promocionais, 

Programas de Bem-Estar, Promoção do Bem Estar e Promoção em Saúde.  

(C) Comparação: Foram selecionados os seguintes termos: Tratamento Farmacológico 

e seus similares: Farmacoterapia, Terapia com Drogas, Terapia com Fármacos, Terapia com 

Medicamentos, Terapia Farmacológica, Terapia Medicamentosa, Terapia com Drogas, 

Tratamento com Drogas, Tratamento com Fármacos, Tratamento com Medicamentos e 

Tratamento Medicamentoso. Também incluir estudos que não abordem Psicoterapia e seus 

sinônimos: Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, Terapia do Esquema, Terapia Focada em 

Esquemas, Terapia Focada nos Esquemas.  

(O) Desfecho: Intervenções e formas de prevenção alternativas às práticas tradicionais: 

Jogos Recreativos, Informática Médica e seus sinônimos: Ciência da Computação Médica, 

Ciência da Informação Médica, Computação Médica, Informática Clínica, Informática em 

Saúde, Tecnologia da Informação em Saúde, TI em Saúde, TI Médica, Tecnologia e seus 

sinônimos: Desenho Industrial, Sistemas Tecnológicos e Tecnologias e Aplicativos de 

Software, Tecnologia Educacional e seus sinônimos: Tecnologia Instrucional e Terapias 

Complementares e seus sinônimos: Magnetismo Vegetal, Medicina Alternativa,Medicina 

Complementar, Medicina Complementar e Integrativa, Medicina Integrativa e Complementar, 

Práticas Complementares e Integrativas, Práticas de Saúde Complementares e Integrativas, 

Práticas de Saúde Integrativas e Complementares, Práticas Integrativas e Complementares, 

Terapias Alternativas e Terapias Complementares e Integrativas. 

 

6.2.2.2 Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou 
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pesquisa de literatura 

 

Para elaboração da revisão integrativa, foram utilizados os DeCS e os Medical 

Subjects Heading (MeSH) que mais se aproximavam do proposto para essa pesquisa, 

seguindo os termos que foram selecionados acima e demais palavras chaves não indexadas ao 

DeCS que foram consideradas essenciais para o mecanismo de busca. Foram realizadas 

diversas associações entre os termos selecionados para uma maior seleção de trabalhos, vista 

a amplitude de práticas complementares que podiam ser selecionadas.  

Para que o trabalho fosse selecionado para compor a revisão integrativa, foram 

definidos alguns fatores de inclusão: ter sido escrito em inglês, português, francês, alemão ou 

espanhol, ter abordado ações de intervenção, prevenção e promoção em saúde abondando EO 

ou SB com abordagem de práticas integrativas e complementares; ter sido apresentadoem um 

texto completo disponível para leitura publicados nos últimos dez anos para maior rigor 

científico. 

Como fatores de exclusão, foram considerados: artigos escritos em outro idioma que 

não seja o português, inglês, francês, alemão e espanhol, que não apresentassem o texto 

completo para leitura, trazendo apenas intervenções medicamentosas e psicoterapia. Além 

disso, outros tipos de trabalho que não sejam artigos científicos ou com mais de dez anos de 

publicação também foram excluídos. 

Foram utilizados os descritores em português e inglês, de acordo com a base de dados 

que estava sendo acessada, para auxiliar nos melhores resultados da busca realizada. Como o 

objetivo é o desenvolvimento de uma ferramenta gamificada, os descritores escolhidos para a 

busca foram: Esgotamento Profissional OR Estresse Ocupacional AND Intervenção baseada 

em Internet e em inglês:  

Na primeira busca, foram utilizados os descritores com os seguintes boleanos: 

Esgotamento Profissional OR Estresse Ocupacional AND Intervenção baseada em Internet e 

foram encontrados dois artigos que atendiam os critérios de inclusão, na base de dados 

MEDLINE. Os descritores são: Esgotamento Profissional AND Estresse Ocupacional AND 

Intervenção baseada em Internet e em inglês: Professional Burnout or Occupational Stress and 

Internet-based interventions.  

Os artigos foram selecionados após a leitura do título e seu resumo e só compuseram a 

revisão integrativa os trabalhos que atenderam todos os pré-requisitos propostos para a sua 

elaboração.  
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6.2.2.3 Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/categorização 

dos estudos 

 

Para cumprir o objetivo dessa revisão, as informações que foram evidenciadas dos 

trabalhos selecionados foram: Nome do artigo, tipo de prevenção/intervenção realizada, 

principais resultados, ano de publicação e idioma que o trabalho foi escrito.  

As bases de dados selecionadas para a realização do estudo foram: Scielo, Pubmed, 

LILACS, MEDLINE, Scopus, Embase, Cinahl e Cochrane, visto o extenso número de 

literaturas disponíveis nas bases de dados.  

 

6.2.3 EtapaIII: Desenvolvimento do protótipo do aplicativo gamificado 

 

O desenvolvimento foi pautado no método de design iterativo com ênfase em decisões 

de design, na interação lúdica e na prototipagem, visando à incitação do processo intelectual, 

incentivo aos usuários e obtenção de conhecimento (MASTROCOLA, 2015; SALEN; 

TEKINBAŞ; ZIMMERMAN, 2012). 

Kapp (2012) aponta que, para o desenvolvimento pautado no conceito de gamificação, 

utilizam-se os mesmos métodos usados para criação de games, mas aplicados em contextos 

fora do jogo. Consideram-se mecânica, narrativa, design e estratégias de recompensas no 

contexto da gamificação, com o objetivo de envolver os usuários na atividade e aumentar a 

capacidade de aprendizado, promovendo a diversão através de um meio lúdico. 

Neste sentido, foi utilizado o método de Novak (2012) na elaboração da tecnologia 

digital gamificada. Segundo Novak (2012), o uso da gamificação envolve oito etapas, 

enumeradas a seguir: 1) Conceito: envolve a avaliação da viabilidade a partir das definições 

primárias do conteúdo, a população que é o objeto de estudo e os recursos essenciais; 2) Pré-

produção: prevê a elaboração da documentação relativa ao planejamento do jogo (Document 

Game Design – GDD). Este documento representa um guia no processo de desenvolvimento e 

na comunicação entre todos os membros da equipe, contemplando o roteiro, o potencial de ser 

jogável, o design e a interface.3) Protótipo: representa uma versão em estágio inicial de 

desenvolvimento do produto com a finalidade de explorar alternativas de design e ideias, 

avaliar o plano de produção, testar a jogabilidade e analisar a viabilidade de produção do 

objeto; 4) Produção: contempla a elaboração do APPs gamificado; 5) Alfa: consiste nos 

testes iniciais de todos os módulos da gamificação, na criação de um esboço de avaliações, na 

anotação dos desempenhos ou de erros de funcionamento da ferramentae o esboço do manual 
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de instruções; 6) Beta: tem como objetivo consertar os erros de funcionamento exequíveis de 

reparo, além de verificar a performance em diferentes plataformas; 7) Ouro: envolve os 

aprimoramentos para conclusão e distribuição do objeto final; 8) Pós-produção: fase que 

objetiva melhorar o que já está pronto, sempre oferecendo ao mercado a versão mais recente 

fazendo com que permaneça por mais tempo sendo utilizado pelos usuários. (NOVAK, 2012). 

Após completar a etapa de seleção das informações que seriam utilizadas através da 

fundamentação teórica nas bases de dados, foi realizado um protótipo de tecnologia digital 

gamificada com o objetivo de apresentar a ideia dando ênfase no design da ferramenta. Esse 

protótipo inicial serviu de base para elaboração dos protótipos posteriores e para definição de 

características importantes. O primeiro protótipo foi elaborado de janeiro a julho de 2019. 

No desenvolvimento da tecnologia digital gamificada foram utilizadas as técnicas de 

brainstorming, design thinking e storyteling. 

Para que pudéssemos selecionar as ideias que seriam escolhidas para elaboração do 

protótipo, usamos a metodologia conhecida como brainstorm ou brainstorming, em português 

em tradução livre “tempestade de ideias” e design thinking, possibilitando a troca de ideias 

entre os membros da equipe e estimulando a criatividade.  

O brainstorming é uma técnica utilizada em diversos setores: indústrias, educação, 

linguagem, negócios, com o objetivo de produzir ideias de qualidade e inovativas, com o 

intuito de consertar impasses relacionados à proposta que está em discussão. Normalmente 

essa técnica é realizada em grupos, nos quais todos demonstram suas ideias e as melhores são 

escolhidas para compor o produto, contribuindo para um espaço de ajuda mútua, em que 

todos compartilham e desenvolvem habilidades, gerando resultados mais satisfatórios (AL-

SAMARRAIE; HURMUZAN, 2018).  

Já o design thinking pode ser compreendido como um processo direcionado ao ser 

humano, visando ao desenvolvimento de ideias, rápida elaboração de técnicas de 

prototipagem, contribuindo para a construção do conhecimento de maneira mais rápida. 

Assim, desenvolve senso de cooperação entre os participantes, com o objetivo último de 

chegar a um único objetivo: desenvolvimento de uma solução inovadora que acaba suscitando 

em resultados assertivos para a estratégia que está sendo elaborada (CHOU, 2018).  

Para elaboração da técnica de storyteling, utiliza-se um personagem, também chamado 

de herói, como objeto central do produto, que irá conduzir o usuário durante todo o objetivo, 

do início ao fim, durante a utilização da tecnologia digital gamificada (HAYNE, 2009).  

Neste estudo, foram contempladas as fases de Conceito, Pré-produção e Prototipagem 

indicadas por Novak (2012). As fases subsequentes serão contempladas no doutorado. 
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Conceito: Foram definidos os conteúdos que seriam utilizados no protótipo de 

tecnologia digital gamificada a partir das buscas científicas nas bases de dados. Foi definido o 

público alvo: profissionais da equipe de enfermagem e o tema de abordagem que foi EO e SB 

nessa população específica. 

Pré-produção: Definidos todos os pontos referentes à elaboração da ferramenta, foi 

construídoo Game Design Document (GDD) que permite visualizar os pontos importantes do 

projeto elaborado.  

Prototipação: A etapa de elaboração do protótipo seguiu conforme os propostos por 

Novak (2012) e demais referenciais metodológicos utilizados nessa pesquisa e o passo a passo 

de sua elaboração poderão ser observados nas páginias subsequentes.   

Ainda vale destacar a importância da participação dos educadores durante todo o 

processo de desenvolvimento de tecnologias digitais gamificadas (KLOPFER; OSTERWEIL; 

SALEN, 2009).  

Na primeira fase do protótipo gamificado a ser elaborado, foi inserida uma escala para 

identificar o nível de estresse do usuário, a Escala de Percepção do Stress (EPS), por meio da 

análise dos sentimentos e pensamentos percebidos durante o último mês pelo participante 

(COHEN; KAMARCK; MERMELSTEIN, 1994).  

A primeira versão da Escala de Percepção do Estresse (EPS) foi lançada por Cohen et 

al. (1983), constituída por quatorze perguntas que norteavam a pesquisa para rastreamento do 

estresse percebido, na versão em inglês. Alguns anos depois, os mesmos autores lançaram a 

escala com dez itens para avaliação do estresse percebido. Há também a versão da escala 

reduzida com apenas quatro itens, que normalmente é utilizada para entrevistas via telefone, 

por ser mais curta e mais fácil de ser aplicada neste tipo de abordagem (COHEN et al., 1983; 

COHEN; WILLIAMSON, 1988).  

Nesta pesquisa, foi adotada a escala de 14 itens que possui sete destes positivos e sete 

negativos, com somatória dos pontos positivos realizada de maneira inversa, sendo as 

questões 4, 5, 6, 7, 9,10 e 13. A pontuação será avaliada por uma escala do tipo Likert que 

varia de 0 a 4, sendo zero nunca e quatro sempre, de acordo com cada uma das 14 perguntas 

do instrumento. A pontuação final pode variar de 0 a 56, de acordo com as somatórias dos 

resultados de cada pergunta (COHEN et al., 1983; LUFT et al., 2007), traduzida e validada 

para a língua portuguesa por LUFT et al. (2007).  

Segundo Dias et al. (2015), resultados da escala de estresse percebido com percentil 

acima de 75, devem ser preditivos de alto nível de estresse percebido (DIAS et al., 2015). 

Para categorizar o nível de estresse dos usuários neste estudo, iremos considerar, como baixo 
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nível de estresse percebido, valores abaixo do percentil 25 (escore abaixo de 24), alto nível de 

estresse percebido valores acima do percentil 75 (escore acima de 34) e nível moderado de 

estresse percentil entre 25 e 75 (escores entre 25 e 33) (PRETO et al., 2018).  

O designer de criação utilizou de styleguidas para auxiliar no processo de elaboração 

da ferramenta. A utilização de styleguides na elaboração de projetos é muito importante para 

possibilitar que o produto que está sendo elaborado tenha as melhores aplicações no que diz 

respeito à consistência e usabilidade, além de ter papel importante como ferramenta de apoio 

no desenvolvimento de sistemas interativos. O uso de styleguides permite que o usuário 

visualize de forma fácil os elementos utilizados no design e obtenha as informações de um 

acesso mais tangível (MÜßIGGANG et al., 2019).  

Foi utilizado o programa Photoshop pelo designer de criação para elaboração das telas 

do protótipo da tecnologia digital gamificada e posteriormente foram enviadas para o 

programa Power Point, para possibilitar a visualização de todas as telas de forma fácil e 

rápida pelos criadores e avaliadores da tecnologia digital gamificada.  

 

 

 

6.2.4 Etapa IV: Avaliação por especialistas 

 

Foi realizada a avaliação da última versão do protótipo por sete especialistas: três 

eminformática, doisem EO ou SB e doisda área de informática em enfermagem (Ien), com 

tempo mínimo de atuação na especialidade de dois anos, independente da idade e sexo, sendo 

necessária uma pontuação de no mínimo cinco pontos para seleção dos avaliadores (Quadro 

1). Uma pontuação elevada demonstra maior expertise do especialista no assunto, de acordo 

com os critérios recomendados por Fehring (FEHRING, 1994).  

 

Quadro 1- Critérios de Avaliação propostos por Fehring, 1994 

Especialista  Pontuação 

Título de pós-doutorado  5 pontos  

Título de doutor  4 pontos  

Título de Mestre  3 pontos  

Publicação em periódico indexado sobre a temática de 

interesse do estudo  

2 pontos  
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Especialização na temática de interesse do estudo  2 pontos  

Prática na área de interesse de no mínimo 2 anos  2 pontos  

Participação em evento científico nos últimos dos anos sobre 

a temática de interesse do estudo  

1 ponto  

Fonte: FHERING, 1994. 

 

A seleção dos especialistas foi realizada a partir do Currículo Lattes registrado no 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) (DOMINGUES, 2017). Foram feitos contatos com 

potenciais avaliadores, sem obtenção de resposta. A partir das respostas recebidas, foram 

solicitadas indicações de avaliadores por meio da adoção da estratégia de bola de neve, 

respeitando o apontado naconvenção de Helsínquia e Oviedo (MOREIRA et al., 2020). 

Posteriormente, foi realizado contato por e-mail, telefone ou pessoalmente, para apresentação 

dos objetivos da pesquisa, detalhamento das informações para participação e manifestação de 

concordância por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

Como critério de exclusão estavam: a presença de especialistas no assunto, não 

atuantes na área; o fato de não se possuir o título de mestre e ter o Currículo Lattes 

desatualizado há mais de um ano.  

Para cumprir essa etapa da pesquisa, foi utilizada como processo metodológico de 

avaliação da usabilidade, a abordagem holística, que compreende um dos tipos de avaliação 

analítica para detecções de problemas na tecnologia em avaliação (NIELSEN, 1994).  

São várias guidlines e ferramentas disponíveis na literatura para avaliação heurística 

de usabilidade, apresentando muitas regras a serem seguidas, tornando-se intimidadoras para 

os desenvolvedores de ferramentas. Para tal, dois autores especialistas na área de 

desenvolvimento de tecnologias, reduziram essas regras em um instrumento mais simples 

para facilitar a sua aplicação pelos avaliadores (NIELSEN; MOLICH, 1990; NIELSEN, 

1994).  

Será utilizado como instrumento norteador de avaliação um roteiro denominado 

Heurístcas de Nielsen, descrito pela primeira vez por Nielsen e Molich (1990), que é 

composto por dez itens básicos que permitem avaliar a usabilidade de uma interface, com o 

objetivo de detectar os problemas presentes na tecnologia (NIELSEN, 1994).  

As dez heurísticas utilizadas por Nielsen para detecção de problemas de usabilidade 

são: Associação do sistema da ferramenta com o mundo real, controle e liberdade do usuário, 

visibilidade do status do sistema, consistência e padrões, prevenção de erros na ferramenta, 
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reconhecimento e não recordação, eficiência e flexibilidade no uso, design estético e 

minimalista, ajuda aos usuários em reconhecer diagnosticar e reparar erros e ajuda e 

documentação (NIELSEN, 2005).  

A avaliação do conteúdo do APP gamificado será realizada a partir das taxonomias de 

Bloom desenvolvidas na década de 50, com o objetivo de dar suporte ao processo de projeto 

até a avaliação educacional, tendo a Taxonomia e Objetivos no Domínio Cognitivo, como a 

mais conhecida (BLOOM et al,, 1956).  

A taxonomia que será utilizada para elaboração do roteiro de avaliação do conteúdo 

foi revisada por Anderson, Krathwohl e Airasian (2001) e (2009), que remodelaram as 

taxonomias desenvolvidas por Bloom et al. (1956), sob a supervisão de Krathwohl, um dos 

desenvolvedores das taxonomias originais (FERRAZ et al., 2010; KRATHWOHL; 

ANDERSON, 2009). 

Basicamente, são seis estruturas principais utilizadas para avaliação do aprendizado 

através da taxonomia de Bloom revisada: 1-Lembrar: reconhecer e reproduzir ideias e 

conteúdos, 2-Entender: Estabelecer conexão entre o novo e o conhecimento adquirido, 3- 

Aplicar: Relacionado a executar/ utilizar um procedimento numa situação específica, 4-

Analisar: Dividir as informações em partes relevantes e irrelevantes, 5-Avaliar: Realizar 

julgamentos baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos ou de eficiência ou 

eficácia, 6- Criar: Criar uma nova visão, nova solução, estrutura ou modelo,  utilizando 

conhecimentos e habilidades previamente adquiridas (FERRAZ et al., 2010; KRATHWOHL; 

ANDERSON, 2009). 

Para tal, neste estudo, serão utilizadas as três primeiras estruturas para avaliação: 

Lembrar, entender e aplicar e a partir destas três estruturas principais, três perguntas foram 

elaboradas para compreender se o conteúdo foi aprendido: 

- Depois do uso do protótipo do APP gamificado, consigo lembrar de mais 

informações relacionadas ao tema apresentado no jogo.  

- Depois do uso do protótipo do APP gamificado, consigo compreender melhor os 

temas apresentados no jogo. 

 - Depois do uso do protótipo do APP gamificado, sinto que consigo aplicar melhor os 

temas relacionados com o jogo (SAVI et al., 2010). 

  Os avaliadores irão dizer se, a partir da análise do conteúdo que será abordado no 

APP gamificado, será possível compreender o tema trabalhado na ferramenta e adquirir 

conhecimento do conteúdo específico. 

Serão utilizadas as ferramentas on-line gratuitas: Google Forms e o APP do Google 
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Drive, para elaboração do roteiro de recolhimento dos dados, permitindo facilidade no acesso 

ao instrumento pelos avaliadores, otimização de tempo e de recursos financeiros. 

 

6.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos foram analisados a partir da estatística descritiva, analisados por 

meio das ferramentas de forma quantitativa, através de frequência simples. Após análise os 

resultados, estes foram descritos de acordo com as categorias encontradas e os tópicos 

analisados (MARTINEZ; FERREIRA, 2007). A opinião dos especialistas recebidas através 

das avaliaçõesserá utilizada para adequações da tecnologia digital gamificada e posterior 

avaliação pelo público alvo paradisponibilização livre e gratuita do produto a ser 

desenvolvido como projeto de doutorado.  

 

6.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa foiaprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP), em atendimento 

ao que é descrito na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de 

Saúde (BRASIL,2012), conforme parecer número 3.742.061 e CAAE de número 

11780219.7.0000.5393 no dia 03 de dezembro de 2019. 
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RESULTADOSE DISCUSSÃO  

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 2 demonstra as etapas percorridas para cumprir os objetivos do estudo e 

desenvolver o protótipo de tecnologia digital gamificada, que serão apresentadas a seguir:  

Figura 2 – Esquematização das etapas percorridas para elaboração do protótipo.  
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            Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.  

7.1 FATORES ESTRESSORES, CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E FORMAS DE 

PREVENÇÃO DO ESTRESSE OCUPACIONAL RELACIONADOS AO TRABALHO 

EM ENFERMAGEM 

 

Na revisão da literatura, a finalização da seleção de artigos científicos se deu quando o 

aporte teórico atendeu aos objetivos para elaboração da ferramenta gamificada, utilizando da 

estratégia de saturação teórica (FONTANELLA et al., 2011).  

Foram selecionados 22 artigos científicos relacionados ao EO e SB (APÊNDICE A). 

Destes, 17 abordam as causas do EO. As causas do EO são: lidar com dor (OLIVEIRA et al., 

2017; DA SILVA et al., 2020; SILVA; CARNEIRO; RAMALHO, 2020) , morte 

(OLIVEIRA et al., 2017; DA SILVA et al., 2020; SILVA; CARNEIRO; RAMALHO, 2020), 

medo da morte devido à infermidade por doenças infecto-contagiosas (MARAQA; NAZZAL; 

ZINK, 2020), sofrimento no ambiente de trabalho (OLIVEIRA et al., 2017; DA SILVA et al., 

2020; SILVA; CARNEIRO; RAMALHO, 2020), superlotação dos serviços (OLIVEIRA et 

al., 2017), violência no trabalho (OLIVEIRA et al., 2017; JIMÉNEZ et al., 2019), depressão 

(SAKAMOTO et al., 2019), ansiedade (MO et al., 2020; SAKAMOTO et al., 2019), dor 
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crônica (OLIVEIRA et al., 2017; SAKAMOTO et al., 2019; SILVA; CARNEIRO; 

RAMALHO, 2020), baixo apoio social (RIBEIRO et al., 2018; CORDIOLI et al, 2019), ser 

filho único desencadeando maior medo de contagiar familiares (MO et al., 2020), incertezas 

quanto ao futuro (ZERBINI et al., 2020), relações complicadas com chefia e colegas de 

serviço (CORDIOLI et al, 2019; DENG; LIU; FANG, 2020), sobrecarga (PRADO, 2016; 

FERNANDES; MEDEIROS; RIBEIRO, 2008; MARAQA; NAZZAL; ZINK, 2020; 

CORDIOLI et al, 2019, PIRES et al., 2020), falta de estímulos (PRADO, 2016), serviços 

temporários (DENG; LIU; FANG, 2020), ocupar cargos superiores como de gerência 

(CORDIOLI et al, 2019, DENG; LIU; FANG, 2020), remuneração baixa e realização de 

horas extras (JIMÉNEZ et al., 2019, PIRES et al., 2020; LO; WEI; HWANG, 2020; 

AGUILERA; DE ALBA GARCIA; CARLOS, 2019), e insatisfação no trabalho (SILVA; 

CARNEIRO; RAMALHO, 2020; AGUILERA; DE ALBA GARCIA; CARLOS, 2019).  

Do total de artigos, 13 abordavam especificamente as consequências do EO que 

podem contribuir negativamente para a qualidade do serviço prestado pelos profissionais da 

equipe de enfermagem (APÊNDICE A).  Os fatores relacionados ao desenvolvimento do EO 

são passíveis de desencadear prejuízos na saúde física e mental do profissional, sendo 

algumas delas: adoecimento do trabalhador (OLIVEIRA et al., 2017), absenteísmo 

(OLIVEIRA et al., 2017; MARINONI; GARCÍA; LARROSA, 2020; SAKAMOTO et al., 

2019; IBRAHIM et al., 2019), licenças saúde (OLIVEIRA et al., 2017) , vulnerabilidade para 

o desenvolvimento da SB (OLIVEIRA et al., 2017; CHEMALI et al., 2019), alta demanda 

psicológica (RIBEIRO et al., 2018; JIMÉNEZ et al., 2019) , distúrbios psiquiátricos , insônia, 

(RIBEIRO et al., 2018) fadiga (RIBEIRO et al., 2018; PRADO, 2016) , irritabilidade 

(RIBEIRO et al., 2018; PRADO, 2016), prejuízos no desempenho do trabalho (MARTINS; 

GONÇALVES, 2019) , prejuízos à saúde física e mental (MARTINS; GONÇALVES, 2019; 

CHEMALI et al., 2019), geração de gastos para as organizações (IBRAHIM et al., 2019; 

JIMÉNEZ et al., 2019; RIBEIRO et al., 2018) e desequilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal (JIMÉNEZ et al., 2019).  

Os conteúdos que concernem às formas de prevenção do EO e SB foram encontrados 

em 13 estudos dentre os 22 estudos que foram selecionados (APÊNDICE A) para elaboração 

dessa pesquisa, demonstrando alternativas úteis, simples e de fácil aplicação para prevenir 

esses agravos à saúde dos profissionais da equipe de enfermagem.   

As formas de prevenção do EO citadas foram: fortalecimento apoio/ suporte social, em 

especial no ambiente de trabalho (RIBEIRO et al., 2018; SOUZA; SILVA; COSTA, 2018; 

MARTINS; GONÇALVES, 2019, CHOUDHURY, 2020 et al., 2020; ZERBINI et al., 2020; 
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MO et al., 2020), possuir fé ou religião, realizar atividades de lazer (SOUZA; SILVA; 

COSTA, 2018) e praticar atividade física (SOUZA; SILVA; COSTA, 2018, PRADO, 2016; 

MARTINS; GONÇALVES, 2019; JIMÉNEZ et al., 2019), realizar pequenos intervalos 

durante a jornada de trabalho (SOUZA; SILVA; COSTA, 2018), momentos de relaxamento 

(SOUZA; SILVA; COSTA, 2018; PRADO, 2016), evitar envolver-se sentimentalmente com 

pacientes e familiares (SOUZA; SILVA; COSTA, 2018), atualização e capacitação da equipe 

de enfermagem em EO e SB (MARAQA; NAZZAL; ZINK, 2020; SILVA; CARNEIRO; 

RAMALHO, 2020), ações de prevenção promovidas pelos gestores de enfermagem, como 

oferecimento de intervalos durante a jornada, oferecimento de acompanhamento psicológico  

(MARAQA; NAZZAL; ZINK, 2020; SILVA; CARNEIRO; RAMALHO, 2020) e possuir 

apenas um vínculo empregatício (PIRES et al., 2020). A identificação das causas, 

consequências e formas de prevenção relacionadas ao EO e SB evidenciou a relevância de 

intervenções baseadas em evidências para obtenção de subsídio teórico para fundamentar a 

elaboração de estratégias que permitam fazer abordagens do EO e SB junto a equipe de 

enfermagem.  

Na caracterização dos fatores estressores presentes no trabalho, vale considerar os 

aspectos sociodemográficos e atuação profissional. Muitos profissionais que atuam na área da 

saúde trabalham mais do que 50 horas semanais, não tendo tempo suficiente para desfrutar de 

momentos com familiares, praticar atividades de lazer e ter momentos de descanso adequado. 

Estes profissionais muitas vezes precisam realizar jornadas duplas, trabalhar em turnos 

diferentes e ainda realizar trabalhos domésticos aumentando a sobrecarga e desencadeando o 

estresse.  As mulheres comumente são mais afetadas pelo EO (OLIVEIRA et al., 2017).  

A pandemia desencadeada pelo surgimento do SARS-CoV-2 trouxe consigo fatores 

adicionais que contribuem para o desenvolvimento do EO. Estudo realizado na Palestina com 

430 profissionais de saúde concluiu que entre os fatores que potencialmente podem 

desencadear o estresse, 91,6% relataram medo de transmitir o vírus para seus familiares, 

87,7% pelo fato da doença não possuir tratamento e 85,8% medo de adquirir a infecção. Com 

isso, o estudo concluiu que o desenvolvimento de políticas e ações pelas equipes gestoras de 

prevenção e promoção da saúde deve ser realizado para auxiliar os profissionais de saúde que, 

na realidade atual, vivem em constante pressão e estresse (MARAQA; NAZZAL; ZINK, 

2020). 

Estudo mais recente confirma alguns desses fatores: condições precárias no ambiente 

de trabalho, longas jornadas de trabalho, número de recursos humanos diminuído, 



77 
 

profissionais sem as habilidades necessárias para desempenhar o trabalho, contato constante 

com o sofrimento, a dor e a morte (SILVA; CARNEIRO; RAMALHO, 2020).  

Diante das evidências que o estresse excessivo pode desencadear a SB, as atividades 

de prevenção e promoção da saúde podem evitar agravos na saúde do trabalhador e impedir o 

desenvolvimento da SB. Ações desse cunho contribuem para evitar o adoecimento do 

profissional e diminuir o absenteísmo, as faltas não justificadas e melhorar a qualidade do 

trabalho prestado e empenho do trabalhador (OLIVEIRA et al., 2017; DO NASCIMENTO et 

al., 2020).  

O apoio social pode ser entendido como uma estratégia para contribuir para 

diminuição do EO. Estudo realizado em um hospital universitário na região Sul do Brasil 

obteve como resultados que enfermeiros e médicos com altas demandas psicológicas, altas 

taxas de controle e estando expostos a uma sobrecarga de trabalho apresentavam baixo apoio 

social. Frente a estes achados, os autores concluíram que atividades de promoção e prevenção 

ofertadas pelos gestores e profissionais de cargos de supervisão dos serviços de saúde são um 

imperativo para contribuir para diminuir a fragilidade dos trabalhadores para o 

desenvolvimento do EO (RIBEIRO et al., 2018).  

Vale destacar que “gostar do trabalho que se realiza e do ambiente em que ocorrem as 

atividades profissionais” pode ser considerado como fatores protetivos para o EO. “Gostar do 

trabalho” está diretamente relacionado com a satisfação com o trabalho. A satisfação com o 

trabalho está associada com sentimentos de prazer o que contribui para evitar a sobrecarga e o 

EO (MARTINS; GONÇALVES, 2019).  

A crença em alguma religião é reconhecida como um fator protetivo para o EO, além 

da prática de atividades físicas.  A exaustão emocional, a baixa realização profissional está 

intimamente ligada com a baixa valorização profissional, baixos salários e condições 

insalubres no trabalho (PIRES et al., 2020).  

Entre as consequências do EO, podemos observar reações de fuga pelos profissionais 

afetados por não desenvolverem estratégias de enfrentamento para os problemas que estão 

desencadeando sentimentos variáveis, muitas vezes desagradáveis. Entre algumas atitudes que 

poderiam ser adotadas para enfrentamento do estresse seriam: afastar-se do ambiente de 

trabalho por momentos curtos para reorganização dos pensamentos e diminuição da carga do 

estresse; realizar atividades de lazer; buscar o autocontrole diante de situações estressoras; 

praticar atividades físicas; extravasar as emoções; realizar terapias alternativas como uso de 

florai e Reiki, além de realizar técnicas de relaxamento (SOUZA; SILVA; COSTA, 2018).  
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Outro estudo realizado em Hubei na China com enfermeiros que estavam no combate 

ao SARS-CoV-2 demonstrou que estes profissionais estavam em constante pressão, o que 

aumentava os níveis de estresse. Ser filho único demonstrou elevar os níveis de estresse, 

relacionado com o nível reduzido de pessoas para realizar apoio social, estratégia importante 

para promover resiliência e diminuir as cargas do estresse. Outros achados importantes do 

estudo que demonstrou aumentar o nível de estresse foram as jornadas de trabalho semanais 

muito extensas e profissionais que apresentavam níveis de ansiedade altos (MO et al., 2020).  

No Oriente Médio, foi realizada uma pesquisa que observou que mais de 25% dos 

enfermeiros que trabalhavam em hospitais públicos apresentavam SB de acordo com a 

avaliação, possuindo níveis elevados de exaustão emocional, despersonalização e baixos 

índices de realização profissional. Em relação aos enfermeiros que trabalham em saúde 

mental, esse número subiu para 55%. A prevalência da SB no Oriente Médio teve valores 

entre 40 e 60%, sendo os enfermeiros os mais acometidos. O estudo concluiu que a SB 

desenvolveu a partir da falta de estrutura no trabalho, carga elevada de estresse, situações de 

violência e problemas internos com colegas de trabalho (CHEMALI et al., 2019).  

No Brasil, um estudo realizado concluiu que os profissionais de enfermagem, 

principalmente os enfermeiros estão suscetíveis a desenvolver a SB, principalmente pela 

sobrecarga de trabalho que acaba desencadeando altas cargas de estresse. Isso demonstra que 

os altos índices de estresse e SB em profissionais de enfermagem não acontecem apenas em 

locais específicos, mas sim em vários lugares do mundo (DO NASCIMENTO et al., 2020; 

CHEMALI et al, 2019; WANG et al., 2020; WOO et al., 2020).   

O sono é uma das consequências do EO nos profissionais de enfermagem, possuindo 

uma associação com o estresse: quanto maior o estresse vivenciado no trabalho, maiores serão 

os efeitos negativos na qualidade do sono. É importante ressaltar que o estresse no trabalho 

está relacionado com cargos de chefia, sendo os enfermeiros gerenciais um dos profissionais 

que mais sofrem pressão e vivenciam o estresse nos ambientes de trabalho (DENG; LIU; 

FANG, 2020).  

Atualmente, devido às demandas nas instituições hospitalares por profissionais que 

atuem no combate ao SARS-CoV-2, em especial serviços públicos, estão se contratando 

profissionais de saúde de forma temporária e emergencial. Profissionais que atuam sob 

constante pressão, com medo de perderem o emprego apresentam uma carga de estresse mais 

elevada que os profissionais fixos, se dedicando ainda mais ao trabalho, aumentando assim 

sua sobrecarga e níveis de estresse, contribuindo para uma piora na qualidade do sono 

(DENG; LIU; FANG, 2020).  
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Um estudo realizado na China com 120 participantes concluiu que funcionários que 

realizavam horas extras, pessoas mais jovens, que possuíam algum problema de saúde e 

exerciam uma profissão pouco valorizada tendiam a se dedicar excessivamente ao trabalham e 

possuíam maiores chances de desenvolverem EO e SB. O estudo também demonstrou que o 

esgotamento profissional poderia desencadear problemas cardíacos e concluiu que atividades 

de prevenção e promoção de saúde nas organizações poderiam evitar que os trabalhadores 

desenvolvessem SB e problemas cardíacos (LO; WEI; HWANG, 2020).  

Pires et al. (2020) apontam o vínculo empregatício como um fator protetivo para o EO 

e SB. Em contrapartida, sabendo da realidade brasileira e as duras condições associadas ao 

trabalho da equipe de enfermagem, possuir apenas um vínculo empregatício pode implicar em 

uma maior carga de estresse para o profissional por não receber um salário que atenda às 

necessidades do trabalhador e de sua família, aumentando sua vulnerabilidade. Essa realidade 

nacional dos profissionais de enfermagem não condiz com a vivenciada em outros países, 

principalmente os desenvolvidos, onde os profissionais de enfermagem são mais valorizados, 

respeitados e melhores remunerados (FRAUDET, et al., 2017; ANDRESEN; HANSEN; 

GROV, 2017).  

A violência direcionada aos profissionais de serviços de saúde é algo muito comum. 

Em um estudo realizado no Chile, 71,3% dos participantes relataram ter sido vítimas de 

violência verbal ou física em seu ambiente de trabalho nos últimos 12 meses. Outros 72% 

relataram ter presenciado em seu ambiente de trabalho violência física ou verbal. Na maioria 

dos casos, essas violências partiram do próprio paciente ou de seus familiares. Essas 

condições desencadeiam um nível mais elevado de esgotamento emocional e 

despersonalização nos profissionais que sofrem as violências (JIMENEZ et al., 2019).  

Estudo realizado no Japão demonstrou algumas associações que aumentam o risco 

para o estresse profissional, ou seja, pacientes com dor crônica e depressão apresentam 

aumento dos níveis de estresse. Por outro lado, pacientes sem dor crônica possuem a 

ansiedade fator de risco para o aumento dos níveis de EO (SAKAMOTO et al., 2019).  

Os achados na literaturaacima apresentados relacionados aos fatores estressores e 

formas de prevenção, foram selecionados para compor o aporte teórico da tecnologia digital 

gamificada utilizando conteúdos baseados em evidências científicas. Dentre alguns dos 

achadosselecionados estão: 

- Causas do EO: lidar com a dor e morte, medo de infecção pelo Novo Coronavírus e 

medo de passar para familiares, violência no ambiente de trabalho, superlotação dos serviços 
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de saúde, ansiedade, baixo apoio social, incerteza quanto ao futuro, baixo apoio social, baixa 

remuneração e insatisfação com o trabalho e falta de estímulos pelos gestores/superiores; 

- Consequências do EO: absenteísmo, licenças de saúde, altas demandas psicológicas, 

irritabilidade, prejuízos para a saúde física e mental, desequilíbrios na vida profissional e 

pessoal. 

- Prevenção do EO: Apoio social/ suporte social, pequenos intervalos durante as 

jornadas de trabalho, atualização e capacitação dos profissionais, ações de prevenção e 

capacitação realizadas pelos gestores dos serviços e acompanhamento psicológico.  

Após identificação e seleção do conteúdo que será utilizado na tecnologia, foi 

selecionada uma intervenção baseada em evidências conforme os achados da literatura que 

fosse aplicável ao público alvo em estudo. 

 

7.2 REVISÃO DA LITERATURA PARA UTILIZAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO 

BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 

Na etapa II, foi realizada uma revisão da literatura com objetivo de fundamentar a 

proposta de intervenção baseada em evidências para abordagem do EO e da SB em 

profissionais de enfermagem, por meio da elaboração de uma tecnologia digital gamificada. 

Nessa etapa, identificamos na literatura as intervenções não tradicionais (psicoterapia e 

terapia medicamentosa) que já foram aplicadas para o manejo do EO e SB e buscamos 

identificar se existem intervenções gamificadas voltadas para esse público alvo, para constatar 

que essa ideia seria uma proposta inovadora. 

A revisão da literatura contribui para melhoria do cuidado do indivíduo e seus 

familiares, possuindo caráter de relevância na prática de enfermagem, pois utiliza das 

evidências científicas para fundamentar o cuidado prestado pela equipe de enfermagem 

(SOUSA et al., 2017; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).   

A Prática Baseada em Evidência (PBE) é considerada fundamental para garantir um 

bom desempenho das atividades práticas desenvolvidas pelo profissional da área da saúde, 

sendo importante sua introdução desde a graduação (SCHNEIDER PEREIRA; FERRAZ, 

2018). Uma prática baseada em evidência vai ao encontro da necessidade da enfermagem 

reconhecida como uma profissão de desenvolver ações que possibilitem a realização de 

mudanças políticas relacionadas à saúde. Acredita-se que a prática baseada em evidência 

aplicada à enfermagem gere efeitos benéficos para a profissão e para a área de saúde em geral 
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(PEREIRA; CARDOSO; MARTINS, 2012; PEDROLO et al., 2009; DANSKI et al., 2017; 

WACHHOLZ; LIMA; BOAS, 2018).  

A capacitação do profissional enfermeiro para adoção de práticas baseadas em 

evidências é fundamental para viabilizar a articulação entre teoria, pesquisa e a prática do 

cuidado de enfermagem. Dessa maneira, o reconhecimento do valor das pesquisas para o 

aprimoramento do processo de trabalho em enfermagem resulta na melhoria no atendimento 

em saúde, e reestruturação do processo de trabalho do 81rofissional (PEDROLO et al., 2009; 

DANSKI et al, 2017). 

A PBE não se limita apenas a estudos de bases experimentais. Os autores identificam 

que estudos qualitativos, assim como estudos de base experimentais, são muito importantes 

para identificar achados na literatura que apresentem evidências fundamentais para analisar o 

objeto em estudo (ALVES; COUTINHO, 2020).  

Nesse sentido, vale destacar que o GA abrange publicações científicas nacionais e 

internacionais anteriormente encontradas somente em base de dados consagradas. Sendo 

assim, o GA permite que essas produções científicas sejam acessadas de maneira fácil e 

rápida a artigos científicos que estão disponíveis na internet (MUGNAINI; STREHL, 2008).  

O GA apresenta maior eficácia para busca de arquivos tanto quantitativamente quanto 

qualitativamente se compararmos com as maiores base de dados disponíveis, sendo muito útil 

para encontrar literaturas que abordem a temática investigada (CAREGNATO, 2011).  

O GA obteve maiores valores para o índice h de Hirsch do que duas grandes bases de 

dados internacionais: Web of Science e Scopus. Essas bases apresentam produções científicas 

de grande impacto para a literatura e altos índices de qualificação, o que pode ser sugestivo da 

eficácia do GA na busca de trabalhos científicos, principalmente quando o tema estudado é 

limitado (SILVA; GRÁCIO, 2017).  

Na figura a seguir, é possível visualizar as principais estratégias utilizadas nas 

intervenções para o EO e SB disponíveis na literatura:  

 

 

 

 

 

 

Figura–3 - Estratégias utilizadas para intervenções do Estresse Ocupacional e 

Síndrome de Burnout disponíveis na literatura. 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2021.  

 

Foram encontrados inicialmente 296 artigos nas bases de dados selecionadas para a 

pesquisa (MEDLINE: 02; CINAHAL: 22; Cochrane: 212; Scopus: 10; Pubmed: 02). Destes, 

foram selecionados 12artigos para compor a amostra do estudo (MEDLINE: 02; Cochrane: 

08; Scopus: 02), conforme descrito no Apêndice E  

As intervenções mais citadas na literatura foram: intervenções baseadas na internet 

(SMOKTUNOWICZ et al., 2019; ASPLUND et al., 2018; JONAS; LEUSCHNER; 

TOSSMANN, 2017; EBERT et al., 2014, intervenções por APPs móveis para enfrentamento 

do estresse (LAMBERT et al., 2020; MÖLTNER; LEVE; ESCH, 2017; EBERT et al., 2014), 

Mindfulness e meditação (LILLY et al., 2019; LAMBERT et al., 2020; MOODY et al., 2013; 

MÖLTNER; LEVE; ESCH, 2017; JONAS; LEUSCHNER; TOSSMANN, 2017; AMUTIO et 

al., 2015; ELDER et al., 2014) discussão moderada/ chat moderado sobre o estresse (LILLY 

et al., 2019; AMUTIO et al., 2015; WEST et al., 2014) e abordagens on-line para o 

enfrentamento do estresse (APÊNDICE A) (LILLY et al., 2019). 

Intervenções baseadas em internet são comumente utilizadas para abordagem do EO e 

gerenciamento do estresse, sendo encontrados diversos estudos que realizaram dessa 

abordagem para abordagem do EO e SB, sendo utilizado tanto em profissionais de saúde e 

enfermagem quanto na população em geral (SMOKTUNOWICZ et al., 2019; ASPLUND et 

al., 2018; PIZZOLI et al., 2020; RÄSÄNEN; MUOTKA; LAPPALAINEN, 2020).  
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Em estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e Alemanha, foi elaborada 

uma intervenção baseada na internet para realizar o gerenciamento do estresse em 

profissionais de enfermagem. O estudo realizou comparação em dois grupos nos quais um 

recebeu a intervenção baseada na internet e o outro não. Assim, chegou-se à conclusão de que 

o grupo que recebeu a intervenção obteve uma diminuição nos níveis do estresse e apresentou 

maior interesse e engajamento no trabalho (GOLLWITZER et al., 2018).  

Muitos estudos também apontam ampla utilização da técnica de meditação 

Mindfulness para o gerenciamento do estresse, urtilizando intervenções baseadas na internet e 

por meio de APPs de dispositivos móveis (WYLDE et al., 2017; MÖLTNER; LEVE; ESCH, 

2017; LILLY et al., 2019; GHAWADRA et al., 2020).  

Intervenções baseadas em Mindfunlees têm um papel importante para diminuir os 

níveis de EO. Intervenções que são realizadas de maneira contínua e regular sobre a SB e 

gerenciamento do estresse apresentam maior potencial para proporcionar efeitos protetivos ao 

trabalhador (CHEMALI et al., 2019).  

Estudo realizado na Malásia utilizou intervenção baseada em Madifulness pela internet 

com objetivo de diminuir o estresse, ansiedade, depressão e aumentar a satisfação no trabalho 

de profissionais de enfermagem. As intervenções foram realizadas em um período de quatro 

semanas em enfermeiros que apresentavam níveis leves e moderados de depressão, estresse e 

ansiedade de um hospital universitário. Os autores concluíram que a intervenção contribuiu na 

diminuição da ansiedade e melhorou a satisfação com o trabalho em enfermeiros que 

participaram do grupo que recebeu a terapia (GHAWADRA et al., 2020). 

Estudo realizado no Sul da China com 110 enfermeiros avaliou os efeitos do 

Mindfulness sobre os níveis de estresse e resiliências das enfermeiras participantes, sendo 

divididos em grupo de intervenção e controle. Foi observado que os participantes que 

receberam a intervenção apresentaram diminuição dos níveis de estresse e de sentimentos 

negativos, contribuindo para melhorar a resiliência e os sentimentos positivos (LIN et al., 

2019).  

A utilização de outras técnicas de meditação além do Mindfulness também é utilizada 

em intervenções que contribuem para a diminuição do EO e da SB nos trabalhadores e 

promovem efeitos positivos na saúde (ELDER et al., 2014; LAMBERT et al., 2020; PIZZOLI 

et al., 2020).  

O uso de APPs móveis para gerenciamento do estresse e intervenções nos níveis do 

EO e SB em profissionais de saúde e enfermagem é uma realidade, sendo amplamente 

aplicada em diversos países ao redor do mundo (HUBERTY et al., 2019).  
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A utilização de intervenções lúdicas nas organizações, no horário de pausa para 

almoço e descanso, por exemplo, contribui para um afastamento momentâneo sobre os 

acontecimentos do trabalho, enquanto o auxílio para diminuição da ansiedade, moderação das 

demandas do trabalho e engajamento do funcionário. Além disso, pode beneficiar as 

instituições em longo prazo, por assegurar trabalhadores mais saudáveis para desempenhar 

um trabalho com qualidade (FOURIE; ELS; DE BEER, 2020).  

A gamificação utilizada em APPs na área da saúde contribui para o engajamento do 

usuário na intervenção que está sendo aplicada e contribui para a experiência do usuário, mas 

pouco se sabe sobre a eficácia da gamificação para intervenções sobre o EO (HOFFMANN et 

al., 2019). No entanto, nos últimos anos, foram publicados alguns estudos com utilização da 

gamificação em abordagens do estresse e SB (PINHEIRO; PATTA; ZAGAIA, 2015; 

HOFFMANN et al., 2019; LI; CHAU; GE, 2020; TENNAKOON; WANNINAYAKE, 2020 

CHRISTMANN et al., 2018).  

Na tentativa de ampliar o acesso a estudos com enfoque na gamificação, foi feita uma 

busca adicional utilizando as seguintes palavras-chave: Esgotamento Profissional and Estresse 

Ocupacional and Gamificação, resultando em 39 artigos (Cinahal: 27; Scopus: 12). Após a 

leitura do título, resumo e do texto na íntegra, apenas quatro artigos indexados na base de 

dados Scopus atendiam aos critérios de inclusão apresentados no Apêndice H.  

O primeiro estudo de Smyth e colaboradores (2020) apresentaram como terapia 

utilizada um APP móvel para pessoas que aguardam sair de férias, sendo os participantes 

divididos em grupo de controle e intervenção. O grupo intervenção recebeu três opções de 

atividades durante duas semanaspara avaliar o efeito benéfico dessas atividades para pessoas 

que sairiam de férias após seu retornopara as atividades concluindo que o usuário pode manter 

o bem-estar, mesmo após as férias. 

O segundo estudo, elaborado por Fourie, Els e De Beer (2020), desenvolveu uma 

intervenção lúdica para compreender os seus efeitos positivos na saúde dos participantes, 

concluindo que o uso das intervenções lúdicas durante o intervalo de trabalho possui maior 

distanciamento de efeitos negativos.  

Nova ampliação da busca foi realizadana base de dados Google Acadêmico (GA) 

resultando na obtenção de quatro estudos que atenderam aos critérios de inclusão desta 

pesquisa (APÊNDICE I). Um estudo com enfoque no desenvolvimento de um serious game 

para promover bem-estar (CASUCCI et al., 2020), os demais foram: jogo de tabuleiro 

gamificado elaborado para organizações (PINHEIRO; PATTA; ZAGGIA, 2015), APP móvel 

com estratégias de auto-ajuda (LI; CHAU; GE, 2020) e o uso da gamificação demonstrando 
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que o estresse desencadeia efeitos negativos no desempenho do trabalhador (TENNAKOON; 

WANNINAYAKE, 2020). 

Para chegar à elaboração do produto final, foi construído o Game Design Document 

(GDD). O GDD é um documento realizado para demonstrar o roteiro do jogo, não tendo uma 

sequência específica de elaboração. O documento elaborado deve considerar as singularidades 

presentes em cada projeto, obtendo um resultado único e individual para cada projeto (ISA et 

al., 2019; RAHAYU; FUJIATI, 2018; SAGGAH; ATKINS; CAMPION, 2020).   

Na literatura, é possível encontrar diversos estudos que elaboraram jogos para intervir 

nos níveis de EO nas organizações (KEEMAN et al., 2017; VIDANI; CHITARRO; 

CARCHIETTI, 2010; CASUCCI et al., 2020), mas não foram encontrados estudos com a 

utilização da gamificação, autoavaliação do nível de estresse, abordagem de fatores 

estressores, causas, consequências, formas de manejo e prevenção do EO e SB e técnicas de 

rodas de conversa de maneira on-line. Nesse sentido, a construção desta tecnologia pode 

contribuir para a melhoria da saúde dos profissionais da equipe de enfermagem.  

A utilização de roda de conversa com pequenos grupos permite aumentar o 

envolvimento do profissional no trabalho e diminuir os níveis de despersonalizaçãoaté mesmo 

depois de 12 meses da realização da pesquisa de acordo com os resultados de estudo realizado 

em Minnesota- Estados Unidos (WEST et al., 2014). Outros estudos concluíram que a roda de 

conversa pode ser positiva para promover saúde mental, diminuir os níveis de estresse ou SB 

(BEZERRA et al., 2019; DA SILVA et al., 2019; MARQUES et al., 2020).  

Após a análise dos dados encontrados, as estratégias adotadas para o desenvolvimento 

da tecnologia digital gamificada para abordagem do EO e SB foram: utilização de tecnologia 

móvel, gamificação para promover engajamento do usuário, chat moderado on-line utilizando 

as técnicas de roda de conversa e abordagem dos seguintes conteúdos: causas, consequências, 

formas de prevenção e confrontamento do EO e SB, possibilitando a elaboração da tecnologia 

baseada em evidências científicas nacionais e internacionais (LILLY et al., 2019; AMUTIO et 

al., 2015; WEST et al., 2014; LAMBERT et al., 2020; SMOKTUNOWICZ et al., 2019; 

ASPLUND et al., 2018; JONAS; LEUSCHNER; TOSSMANN, 2017; HOFFMANN et al., 

2019; LI; CHAU; GE, 2020). 

Jogo denominado bem-estar é um jogo on-line gratuito que foi elaborado por Keeman 

e colaboradores (2017) na Nova Zelândia. Os autores abordam cinco pontos importantes para 

se alcançar o bem-estar: conectar-se com outras pessoas, ser ativo a partir de participação em 

rotinas frequentes de atividade física, estar atento, criar um processo de reflexão relacionados 

às experiências, processo contínuo de aprendizado e construção de conhecimento e possuir 
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atitudes de empatia, fazer algo bom para alguém. Os autores utilizaram do processo de 

gamificação para dar vida ao jogo, premiando com emblemas os usuários quando completam 

uma tarefa. O estudo permitiu constatar que, com sua utilização, os alunos conseguiram elevar 

os níveis de bem-estar e os professores diminuíram seus níveis de estresse demonstrando a 

importância do apoio social no ambiente de trabalho. Os resultados deste estudo corroboram 

as definições estabelecidas para a elaboração da tecnologia digital gamificada. Com as 

estratégias adotadas, podem se conecetar com os profissionais de enfermagem em um 

processo de apoio mútuo para diminuir os níveis de estresse vivenciados no ambiente de 

trabalho.  

E, por último, Coelhoso et al. (2019) desenvolveram um APP móvel no estado de São 

Paulo-Brasil, denominado “Well-being” com o objetivo de diminuir os níveis do estresse de 

funcionários de um hospital privado através de técnicas de relaxamento realizadas por 

meditação e utilizaram a escala de estresse percebido para avaliação dos níveis de estresse dos 

usuários. Assim, concluíram que essa ferramenta é útil para ser utilizada como estratégia de 

intervenção para o EO, sendo de fácil uso, altamente aplicável como forma de prevenção do 

EO e melhora dos níveis de bem-estar, utilizando ferramentas que corroboram as escolhidas 

nesse estudo.   

Vale destacar a importância da elaboração da tecnologia digital gamificada estar 

alicerçada nas evidências da literatura. Nesse sentido, a realização dessa revisão integrativa 

possibilitou a definição das estratégias adotadas para subsidiar a abordagem do EO e SB junto 

à equipe de enfermagem.  

Foram selecionadas as estratégias que melhor se enquadravam no objetivo do 

protótipo. Foi analisada a necessidade de elaborar um protótipo lúdico, de fácil manuseio e 

que possibilitasse que o usuário ficasse entretido com a tecnologia. Frente a essas 

necessidades, foi decidido por um protótipo de APP móvel gamificado com utilização de 

conteúdos científicos que possibilitem promover educação em saúde e intervir, quando 

necessário, em usuários que apresentem altos índices de EO, aplicação da roda de conversa 

em um chat moderado que favoreça o apoio social e possibilite sanar dúvidas dos usuários, 

trocarvivências e experiências, contribuindo, desta maneira, para diminuição nos níveis de EO 

dos profissionais de enfermagem. 

 

 

7.3 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO DO APLICATIVO GAMIFICADO 
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Com o intuito de abordar o EO e SB junto à equipe de enfermagem, após as revisões 

da literatura, foram definidas as estratégias que seriam utilizadas e o conteúdo que seria 

utilizado para alcançar os objetivos da ferramenta. Foi adotada a roda de conversa aplicada 

em chat moderado, possibilitando interação e discussão entre os usuários, mediado pelos 

administradores da tecnologia, premiações por atividades finalizadas e estratégias de 

interação. Os conteúdos escolhidos para abordagem do EO e SB foram: definição, causas, 

consequências, formas de enfrentamento e prevenção do EO e SB e auto avaliação do estresse 

percebido pelo próprio usuário.  

Na primeira versão do protótipo da tecnologia digital gamificada, contemplou-se a SB, 

mas, diante da complexidade do tema e sugestões de especialistas no exame de qualificação, a 

segunda versão adotou enfoque no EO, considerado um dos principais fatores desencadeantes 

da SB. Na terceira e atual versão, as mudanças contemplaram o uso de ferramentas para maior 

interatividade e aproximação com os usuários. 

Além dessas ferramentas interativas, outros recursos foram adotados, tais como: 

predomínio de cores claras, alegres, que causem leveza e transmitamtranquilidade, como o 

azul e o branco (CAGNIN; ROCHA, 2019).  

A escolha da paleta de cores utilizadas em um projeto é fundamental para atingir os 

objetivos da proposta. A cor pode ser representada como um dos mais belos fenômenos da 

natureza, dento grande relevância para uma ampla gama de profissionais, desempenhando 

uma função de desencadear uma ação em nosso cérebro, um papel de comunicação visual a 

partir das ondas luminosas que formam as imagens (CAGNIN; ROCHA, 2019).   

As cores azul e branca transmitem um sentimento de tranquilidade, paz, calma, 

harmonia, sinceridade e pureza, contribuindo para uma maior concentração na realização de 

alguma atividade, por isso foram as cores centrais escolhidas para compor a tecnologia digital 

gamificada (NOGUEIRA; DA SILVA, 2020).  

Para que a equipe consiga definir características específicas de um determinado 

produto, como: cores, tipos de botões, persona, entre outros, são realizadas reuniões para 

escolher as melhores ideias. Algumas estratégias utilizadas para chegar a esses resultados são: 

o brainstorming e o design thinking. A aplicação do brainstorming em projetos de 

prototipagem ligados ao universo dos jogos pode ser evidenciada em um estudo de geração de 

histórias de mistério realizado na Califórnia- Estados Unidos, chamado “Cozy Mystery” tendo 

como resultados deste estudo não só um roteiro que será realizado na elaboração do game, 

mas também como um guia para desenvolvimento de jogos que utilizam a mesma estrutura e 

metodologia para elaboração de jogos futuros (KREMINSKI et al., 2019). 
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O design thinking foi uma estratégia aplicada em um estudo realizado em Manaus para 

permitir a elaboração de um protótipo de instrumento avaliativo para ensino de jovens e 

adultos, estando disponível para ser aplicado ao público em situação real, corroborando a 

metodologia adotda neste estudo (PINTO; MOTA, 2020).  

Para permitir a elaboração de um jogo digital educativo, é importante considerar a 

elaboração do game design como estratégia essencial para elaboração de tecnologias. Para 

alcançar este objetivo, um estudo criou um processo para fundamentar o desenvolvimento de 

jogos educacionais denominado: Creative Game Design, que também utilizou da metodologia 

do design thinking para subsidiar a criação de jogos, corroborando algumas estratégias 

metodológicas também utilizadas nesse estudo (FERNANDES; LUCENA; ARANHA, 2018). 

A elaboração de um protótipo permite visualizar as ideias de um determinado projeto, 

antes de serem gastos recursos financeiros e tempo para a produção da tecnologia. Ademais, 

favorece o amadurecimento das informações e o aumento do conhecimento após concretizar a 

experiência de prototipação. Podemos entender a prototipagem como um prédio onde apenas 

a parte da frente é construída e permite que os desenvolvedores entendam as fragilidades, 

investindo pouco ou quase nada na elaboração do protótipo, evitando gastos extraordinários e 

encontrando os problemas antes mesmo da elaboração do produto final (BERKUN, 2000; 

CHOU; AUSTIN-BRENEMAN, 2018; WILTGEN, 2019).  

Os protótipos podem ser classificados como de baixa, média e alta fidelidade. Para 

elaboração desse estudo, foi utilizada uma prototipagem de média fidelidade. Um protótipo de 

média fidelidade utiliza pontos relevantes de um protótipo de baixa fidelidade: rapidez de 

elaboração, custo mais acessível para produção, uso de storyboards, esboços e a junção dos 

fatores positivos dos de alta fidelidade, tais como a simulação com apoio da tecnologia 

computacional e teste da usabilidade, excluindo-se os pontos negativos inerentes à 

prototipação de baixa e alta fidelidade, ou seja, apresenta funcionalidades limitadas 

(OLIVEIRA et al., 2007; SULERI et al., 2019).  

Para entrar na ferramenta, é necessário fazer cadastro na tecnologia utilizando as 

seguintes informações: nome de usuário, e-mail e senha e aceitar que sejam utilizadas as 

informações disponibilizadas para fins de pesquisa científica, sendo preservadas as 

informações pessoais.  Após cadastrar uma nova conta, o usuário consegue fazer login 

utilizando o e-mail cadastrado e senha. Caso o usuário esqueça a senha, ele poderá utilizar a 

opção “esqueceu senha” para definir uma nova senha (Figuras 4 e 5). 

 

Figuras 4 e 5 - Tela para cadastro e login. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A tela inicial apresenta a logo do protótipo de tecnologia digital gamificada (controle 

de vídeo-game) para remeter ao processo de gamificação utilizado (Figura 6). A tela de menu 

principal permite que o usuário faça opção de navegação de acordo com o seu interesse, ou 

seja, inicie novamente toda sua experiência, continue do ponto onde parou, acesse objetivos 

da ferramenta, tela de medalhas já conquistadas ou painel de fases percorridas, convide 

amigos, entre em contato com os desenvolvedores (fale conosco) e participe das rodas de 

conversa (chat) (Figura 7). Ao clicar no botão “Objetivo” (Figura 8), o usuário poderá ler os 

objetivos da ferramenta. O objetivo é intervir e abordar sobre o EO e SB em profissionais de 

enfermagem, visando melhorar seu empenho no ambiente de trabalho e evitar problemas 

físicos e psicológicos decorrente do EO e SB. A tela “fale conosco” foi elaborada com o 

intuito de o usuário entrar em contato com os desenvolvedores para tirar dúvidas, dar 

opiniões, fazer críticas e sugestões relacionadas à tecnologia digital gamificada (Figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 6 – - Tela inicial do protótipo 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Figura 7 - Tela do menu principal 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na imagem a seguir aborda sobre a tela referente ao objetivo da tecnologia, explicando 

de forma detalhada seu funcionamento: O objetivo dessa ferramenta é ensinar, capacitar e 
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auxiliar na intervenção do esgotamento profissional na equipe de enfermagem. Ao final da 

atividade a pessoa deverá saber basicamente a definição sobre estresse ocupacional, causas e 

consequências, forma de manejo, enfrentamento e prevenção, além de conhecer a Síndrome 

de Burnout e seus riscos para a saúde.  

O usuário ganhará medalhas por atividades finalizadas e estrelas conforme seu 

desempenho em cada fase. Usuários que se dedicam em acompanhar cada atividade e realizar 

as atividades bônus ganham mais estrelas.  

Basicamente o objetivo foi unir a diversão com um tema sério, para capacitar de uma 

maneira menos tradicional e mais interessante para o usuário. O botão presente na página 

final, possibilita que usuário retorne para o menu principal da tecnologia.  

 

Figura 8 - Tela do objetivo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

 

 

Figura 9 - Tela do fale conosco 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O usuário pode visualizar seu progresso dentro da tecnologia digital gamificada, as 

fases que já foram finalizadas e as que ainda necessitam ser realizadas para finalizar o 

percurso da ferramenta. O progresso varia de 0 a 100%. As fases que ainda serão realizadas 

ficam em um tom acinzentado, impossibilitando o acesso, até que as fases anteriores sejam 

completadas (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Menu de fases. 



93 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A premiação com estrelas é uma das estratégias adotadas para cumprir os requisitos da 

gamificação. O usuário recebe as estrelas de acordo com seu processo evolutivo dentro da 

ferramenta. Ou seja, quanto maior o progresso, maior o número de estrelas conquistadas 

(Figura 11).  

Figura 11 - Tela do painel de estrelas conquistadas pelo usuário. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Ao iniciar a tecnologia, o usuário interage com o personagem principal, que deseja as 

boas-vindas e convida para iniciar o uso da ferramenta gamificada. Também é demonstrado 

pela primeira vez a persona escolhida para compor a tecnologia (Figura 12). 

A persona é uma projeção do perfil do usuário, com o intuito de desenvolver 

ferramenta que atenda às necessidades da maioria dos usuários que pertence ao público que se 

pretende abordar, mas não significa uma generalização (MELO; ABELHEIRA, 2015).  

 

Figura 12 - Tela de interação com o usuário e apresentação da persona. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Foi valorizada uma abordagem interativa para que o utilizador tenha liberdade para 

escolher o momento que deseja iniciar as práticas da ferramenta. Caso prefira continuar em 

outro momento, o personagem Hermes escreve uma mensagem lamentando e deseja que ele 

retorne assim que possível (Figura 13 e 14). 

O nome escolhido para o personagem foi Hermes. Este nome foi escolhido por 

representar um Deus grego, da sorte, espírito da vida, fortaleza, uma pessoa dominadora e 

determinada. Nesse sentido, o nome Hermes foi escolhido por corroborar os objetivos da 

tecnologia digital gamificada que busca manejo e enfrentamento do EO e SB junto à equipe 

de enfermagem.  
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Figuras 13 e 14 - Telas de interatividade com o personagem principal que antecede a 

primeira atividade da tecnologia. 

   

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A valorização da interatividade com o usuário também pode ser exemplificada pela 

proposta do chat interativo para permitir o apoio mútuo entre os usuários, possibilitando 

trocas de informações e vivências relacionadas ao EO e SB e também permite a troca de 

arquivos, fotos, textos e áudios relacionados ao tema que possam contribuir com os objetivos 

propostos (Figuras 15-19). 
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Figura 15 - Tela do chat colaborativo  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Figuras da 16 a 19 - Telas do chat colaborativo e apresentação dos objetivos do chat 

pelo personagem. 

   

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Uma das estratégias utilizadas pelos desenvolvedores da tecnologia para iniciar a 

abordagem sobre o EO e SB é analisar os conhecimentos prévios dos usuários para 
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posteriormente apresentar os conteúdos pertinentes a cada fase.  A primeira fase sugere a 

reflexão para reconhecimento das situações estressoras mais vivenciadas em seu ambiente de 

trabalho para assinalar as mais significativas.  Adicionalmente, a tela seguinte permite que 

sedescrevam outras situações significativas não contempladas nas opções apresentadas na 

primeira fase (Figuras 20- 28).  

 

Figuras da 20 a 28 - Telas demonstrando a primeira fase da tecnologia analisando os 

conhecimentos prévios do usuário. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Após relatar suas experiências prévias, o usuário poderá aprofundar seus 

conhecimentos sobre os possíveis fatores estressores no trabalho de maneira lúdica, crítica e 

reflexiva, a partir da leitura de textos em formatos de tirinhas (Figuras 29 e 30).  

O uso de textos em forma de tirinha foi uma estratégia escolhida para possibilitar 

reflexão do usuário e abordar o tema do EO e SB de modo que o usuário se sentisse inserido 

em uma situação comum no ambiente de trabalho. A proposta de utilização deste texto 
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multimodal ganhou espaço no século XX, permitindo a partir dele realizar críticas utilizando 

o sarcasmo em diversos contextos. Atualmente é um meio muito utilizado no contexto 

educacional para promover conhecimento, vista a presença de escrita e imagem que contribui 

para disseminar o conhecimento (RAGI; BELIZÁRIO, 2020). 

Figuras 29 e 30 - Telascontendo tirinha de história abordando um fator relacionado ao 

EO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Em um processo contínuo, com objetivo de promover o aprendizado do usuário, o 

personagem Hermes apresenta os fatores estressores relacionados ao ambiente de trabalho dos 

profissionais da equipe de enfermagem, de acordo com os achados na literatura (Figuras 31- 

35). 
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Figuras da 31 a 35 -Telas sobre os fatores estressores relacionados com o ambiente 

laboral. 

   

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Após a reflexão sobre as próprias experiências vivenciadas, o participante é indagado 

sobre “O que é o estresse ocupacional?”, seguido de uma breve definição e a opção de utilizar 

o recurso “leia mais” (36-37). 
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Figuras 36 e 37 - Telas de conceituação do EO 

   

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O participante irá visualizar alguns dos problemas físicos e psicológicos 

desencadeados pelo EO, conforme os achados na literatura apresentados na Fase I: 

taquicardia, doenças cardiovasculares, insônia, gastrite, desgaste físico e mental, exaustão, 

taquipneia e sudorese nas mãos (Figura 39)  
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Figura 38 - Tela Problemas físicos e mentais desencadeados pelo EO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Ao chegar ao final de cada fase da tecnologia digital gamificada, o personagem 

Hermes parabeniza o usuário pelo seu esforço e dedicação nas atividades realizadas e o 

presenteia com a medalha referente ao nível finalizado e se despede do usuário, apresentando 

o quadro de medalhas conquistadas por ele (Figuras 39 - 41). 
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Figuras da 39 a 41 - Telas de parabenização do usuário por finalizar um nível da 

ferramenta e despedida do personagem. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Na fase seguinte, Hermesdeseja boas-vindas ao usuário e inicia a abordagem sobre as 

causas do EO. A sequência das telas segue os mesmos passos adotados na fase anterior: 

identificar os conhecimentos prévios do usuário a partir de um processo reflexivo, relacionar 

com um texto em tirinha representando uma das causas do EO no ambiente de trabalho e 

posteriormente, aprofundamento no conteúdo relacionados às consequências do EO. O 

usuário é parabenizado e recebe a recompensa pelo seu esforço (Figuras 42- 56).  
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Figuras da 42 a 56 - Telas relacionadas à abordagem das causas do EO nos 

profissionais da equipe de enfermagem 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Para avaliar o nível de estresse pelos usuários da ferramenta, foi adotada uma escala 

denominada Escala de Estresse Percebido. As respostas podem ser marcadas de acordo com 

cada pergunta presente na escala referente ao estresse percebido, podendo ser de caráter 

positivo ou negativo. O usuário pode responder “Nunca”, “Quase nunca”, “Quase sempre”, 

“Sempre” e “As vezes”. Após responder a todas as questões, a tecnologia vai identificar qual 

o nível de estresse percebido e apresentar aos os usuários respostas que podem variar de 

“Muito estressado”, “Moderadamente estressado”, “Pouco estressado” e “Não estressado”. As 

fases seguintes contemplam estratégias para manejo do EO com a finalidade de prevenção e 

ou redução dos danos decorrentes de situações estressoras no ambiente de trabalho (Figuras 

57- 78).  
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Figuras da 57 a 78 – Telas de instruções para realizar avaliação do estresse percebido, 

resultados e pontuações obtidas e formas de manejo conforme os resultados. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

As consequências do EO podem ser graves para a saúde do trabalhador e, nas telas 

subsequentes, podemos observar algumas delas que foram abordadas na ferramenta. Também 

foi utilizada a estratégia de apresentar um texto tipo tirinha contendo uma história que remete 

a uma das consequências do EO para o profissional (Figuras 79- 85).  
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Figuras da 79 a –85 – Telas abordando as consequências do EO para a saúde do 

trabalhador e tirinha contendo história de uma consequência do EO para o trabalhador. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A seguir, são apresentadas telas que abordam a SB como uma das consequências do 

EO, além de outros efeitos negativos para a saúde (Figuras 86- 95).  

 

Figuras da 86 a 95 – Telas de discussão sobre SB e seus efeitos negativos à saúde do 

trabalhador de enfermagem 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Antes de finalizar a Etapa IV, são apresentadas estratégias de enfrentamento do EO 

que podem envolver atividades individuais e/ou coletivas com apoio de profissionais 

especializados, tais como: realização de atividades físicas, apoio religioso, momentos de lazer 

e relaxamento, meditação, apoio familiar e social, boa relação com o trabalho, dentre outras 

formas de enfrentamento. O personagem Hermes parabeniza o usuário por finalizar mais uma 

fase de atividades da ferramenta (Figuras 96-107).   
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Figuras da 96 a 107 - Telas relacionadas às formas de enfrentamento do estresse 

ocupacional e telas de parabenização por finalização da fase pelo usuário. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

A Etapa IV da tecnologia digital gamificada aponta as formas de prevenção e 

enfrentamento do EO, tais como: ler um bom livro, fazer meditação, caminhar e sorrir muito. 

O usuário recebe a última medalha por completar todas as atividades. O personagem interage 

com o usuário, agradecendo pela sua participação e empenho para manejo e enfrentamento do 

EO (Figuras 108- 116).  
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Figuras da 108 a 116 - Telas relacionadas à forma de prevenção do estresse 

ocupacional e parabenização pelos resultados obtidos. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Ao completar todas as fases da ferramenta, o usuário é convidado a compartilhar a 

tecnologia digital gamificada com amigos e colegas que fazem parte da equipe de 

enfermagem. Ao compartilhar com um amigo, ele recebe a medalha final com a logo da 

tecnologia, preenchendo todo o quadro de 119 medalhas (Figuras 117- 120).  
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Figuras da 117 a 120 - Telas de compartilhamento da tecnologia com amigos e colegas 

da área de enfermagem. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

Após a finalização, o protótipo foi enviado para os avaliadores especialistas para 

possibilitar a melhora de sua tecnologia digital gamificada a partir das contribuições dos 

expertos.  
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Avaliação de APP móvel denominado “Passei! ENEM”, realizado por pesquisadores 

de Minas Gerais, utilizou de instrumentos de avaliação da usabilidade embasados nas 

Heurísticas de Nielsen, a partir de uma adaptação para atender as necessidades de usabilidade 

de APPs móveis, especificamente os educacionais (BARBOSA; OLIVEIRA; CARLO, 2016; 

FEIJÓ; GONÇALVES; GOMEZ, 2013). 

Em um estudo que visou à avaliação de sistemas gamificados no contexto educacional 

no município de Santo André- SP, os pesquisadores utilizaram as heurísticas de Nielsen como 

instrumento de avaliação das tecnologias digitais gamificadas. Segundo os comentários dos 

avaliadores referentes à utilização das Heurísticas de Nielsen como instrumento de avaliação, 

demonstrou-se que o instrumento é eficaz, pois permite que os problemas de usabilidade 

sejam encontrados de forma mais diligente e cognoscível (SILVA et al., 2019a).  

O protótipo de APP mHealth Halodoc foi avaliado a partir das Heuristicas de Nielsen, 

demonstrando a aplicabilidade desta forma de avaliação também protótipos de APPs móveis 

elaborados (NURHUDATIANA; SEO, 2020).  

A elaboração de protótipos de tecnologia focada no design pode ser observada em 

estudo que desenvolveu um protótipo de tecnologia m-health para risco cardiovascular 

resultando na construção de um protótipo satisfatório e de fácil manuseio, corroborando o 

processo de construção adotado neste estudo (GALENO et al., 2020).  

A prototipação independe do nível em que é elaborado, seja ele o mais fiel ao produto 

final, ou seja, mais simples desde que cumpra o objetivo de representar o produto, 

demonstrando possíveis erros que podem ser resolvidos antes da elaboração final, 

demonstrando pontos cruciais que não são visíveis apenas na parte teórica do projeto 

(HOUDE; HILL, 1997; DEININGER et al., 2017). A prototipagem é um processo muito 

focado no design e é amplamente utilizado durante a construção de projetos, sendo uma etapa 

fundamental no processo de desenvolvimento (HOUDE, HILL, 1997; DEININGER et al., 

2017). 

 

7.4 JULGAMENTO POR PROFISSIONAIS ESPECIALISTAS EM SB/ ESTRESSE 

OCUPACIONAL, INFORMÁTICA E GAMIFICAÇÃO 

 

O protótipo foi avaliado por profissionais especialistas da área de enfermagem com 

ênfase 121cienude do trabalhador121cienude mental, informática e IEn. Todos os 

especialistas alcançaram pontuação maior que cinco pontos, conforme proposto pela avaliação 
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de Fehring (1994). Foram convidados 24 especialistas na área para participar da pesquisa. 

Destes, 11 responderam ao e-mail convite aceitando participar da pesquisa. No entanto, 

apenas sete especialistas enviaram todos os instrumentos de avaliação preenchidos e assinados 

dentro data estabelecida.  

A avaliação da usabilidade de uma tecnologia móvel acontece de maneira diferente 

das avaliações em computadores, desktops e outros meios tecnológicos. Considerando que 

usualmente os usuários utilizam os aparelhos de smartphone em momentos de descanso e 

distração, a usabilidade deve ser bem estruturada para possibilitar que o usuário consiga 

realizar esse acesso de maneira fácil e rápida, seja para ter um momento de relaxamento, obter 

uma informação ou compreender determinado conteúdo para solucionar problemas (FEIJÓ; 

GONÇALVES; GOMEZ, 2013).  

A utilização das Heurísticas de Nielsen torna-se importante no processo de avaliação, 

pois permite que ela seja utilizada em qualquer fase de desenvolvimento de uma interface, 

corroborando a detecção precoce de erros de usabilidade e possibilitando a melhoria do 

dispositivo em desenvolvimento. Feijó, Gonçalvez e Gomes expõem em seu estudo que as 

Heurísticas de Nielsen são amplamente utilizadas como referência para elaboração de 

instrumentos de avaliação de usabilidade aplicados no ambiente mobile (FEIJÓ; 

GONÇALVES; GOMEZ, 2013; VÊSCOVI et al., 2017; GAMA; TAVARES, 2019; JUNIOR 

et al., 2018).  

A elaboração de protótipos de tecnologia focada no design pode ser observada em 

estudo que desenvolveu um protótipo de tecnologia m-health para risco cardiovascular 

resultando na construção de um protótipo satisfatório, e de fácil manuseio, corroborando o 

processo de construção adotado neste estudo (GALENO et al., 2020).  

A prototipação independe do nível em que é elaborado, seja ele o mais fiel ao produto 

final, ou seja, mais simples desde que cumpra o objetivo de representar o produto, 

demonstrando possíveis erros que podem ser resolvidos antes da elaboração final, 

demonstrando pontos cruciais que não são visíveis apenas na parte teórica do projeto 

(HOUDE; HILL, 1997; DEININGER et al., 2017). A prototipagem é um processo muito 

focado no design e é amplamente utilizado durante a construção de projetos, sendo uma etapa 

fundamental no processo de desenvolvimento (HOUDE, HILL, 1997; DEININGER et al., 

2017). 

Para avaliação dos níveis de estresse dentro do protótipo, foi escolhida a escala de 

estresse percebido já foi utilizada em estudo realizado em Varsóvia- Polônia, que tinha 
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objetivo de diminuir o EO e SB em profissionais de saúde utilizando uma intervenção baseada 

na internet (SMOKTUNOWICZ et al., 2019).  

Os participantes que entregaram as avaliações em tempo hábil foram: três (43%) 

especialistas em informática, dois (28,5%) especialistas em IEn e dois (28,5%) EnO e SB. 

Para facilitar a identificação dos avaliadores, os sete especialistas foram identificados com as 

siglas: IEn (para os especialistas em Informática em Enfermagem), Ein (especialistas em 

informática) e EnO (especialista em enfermagem em EO e/ou SB,  seguido de um numeral, 

dado de acordo com a ordem de devolutiva dos instrumentos de avaliação. 

Em relação às características dos participantes, cinco (71,5%) eram do sexo feminino e 

dois (28,5%) do sexo masculino, possuíamidade entre 30 e 70 anos, quatro (58%) possuíam 

mestrado, 01 (14%) doutorado em andamento e 02 (28%) com doutorado. Todos os sete 

especialistas (100%) apontaram uso diário do smartphone, e destes, 01 (14%) apontaram jogar 

diariamente, 03 (43%) ocasionalmente, 02 (29%) raramente e 01 (14%) relataram nunca 

jogar. 

Todos os sete especialistas (100%) reconheceram a relevância do uso de tecnologias 

digitais gamificadas para abordagem do EO e SB. 

A avaliação do conteúdo relacionado à lembrança das informações relacionadas ao 

tema e potencial para possibilitar compreensão receberam sete (100%) das respostas como 

“Sim”, possíveis de serem alcançadas.  Em relação ao potencial para favorecer a aplicação do 

conteúdo, 06 (86%) responderam “Sim” e 01 (14%) respondeu em partes possíveis de serem 

alcançadas. As possíveis respostas que poderiam ser dadas pelos avaliadores eram: “Sim”, 

“Não” e “Em partes”.  

Os avaliadores fizeram algumas considerações importantes através de suas respostas 

para as taxonomias de bloom adotadas pelo estudo. O avaliador EnO1 considerou o jogo um 

pouco monótono, sugerindo adotar mais cores e figuras para a tecnologia. Do restante 

considerou o protótipo interessante e bem informativo. 

O avaliador EnO2 fez importante contribuição no que diz respeito à sequência lógica 

das telas, adoção de nomenclaturas padronizadas e sequenciais, como: estresse, EO, utilizar 

fatores de risco no lugar de causas do estresse e consequências, além de pontuar sobre a 

importância de inserir quais serviços especializados o usuário da tecnologia deve procurar se 

identificar com as questões abordadas na ferramenta.  O avaliador também apontou as 

imagens do protótipo como ilustrativas e atraentes, facilidade de uso devido à acessibilidade 

da ferramenta a qualquer momento e com flexibilidade de horário. A utilização de uma 

representação gráfica do tipo mapa mental foi abordada pelo Ein2 como uma estratégia para 
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permitir que o usuário compreenda o fluxo exato de navegabilidade da tecnologia, visto o 

número expressivo de interfaces. Também apontou sobre a importância da validação das 

informações inerentes ao EO e SB serem validadas por profissionais da área.  

A gamificação foi apontada como estratégias para buscar engajamento pelos usuários 

da plataforma, apontada pelo avaliador Ein3 como uma estratégia positiva. O mesmo ainda 

aponta como essencial estimular a interação social entre os usuários da ferramenta para trazer 

melhores resultados com o uso da tecnologia, sendo a interação dialogada reconhecida como 

uma maneira interessante de criar empatia com os usuários para abordar o tema de EO e SB. 

O uso de notificações parainteragir com o usuário foi apontado como primordial, 

principalmente quando observado altos níveis de tensão, de acordo com o avaliador Ein3.  

O avaliador Ien1 apontou a importância do usuário além de apontar os fatores 

estressores vivenciados, seria interessante dar abertura para que os usuários tivessem um 

espaço para dizer quais as ações que ele realiza para lidar com as condições estressoras.  

Os avaliadores Ein1 e Ien2 não fizeram apontamentos sobre as modificações/ 

considerações em relação à lembrança, compreensão e aplicaçãodoconteúdo utilizado no 

protótipo de tecnologia digital gamificada.  

Em relação à avaliação da usabilidade do APP de acordo com as Heurísticas de 

Nielsen, foram respondidas dez questões e os apontamentos dos especialistas avaliadores em 

cada uma foram:  

Em relação à avaliação das heurísticas um, dois e dez, os autores apontaram que a 

visibilidade, o estado do sistema e a usabilidade referente à ajuda e documentação não são 

considerados um problema de usabilidade por 86%. Já 14% consideraram como apenas um 

problema estético que deve ser consertado a menos que haja tempo disponívele em relação à 

correspondência entre a interface e o mundo real; 57% julgaram como não considerado como 

problema de usabilidade e 43% julgaram como problema apenas estético que deve ser 

consertado apenas se houver tempo disponível.  

As heurísticas três e quatro que abordam sobre o controle do usuário e liberdade e 

consistência e padrões do protótipo, foram julgadas por 57% como problema apenas estético e 

não necessita ser consertado a menos que haja tempo disponível para a terceira heurística e 

57% como não é considerado um problema de usabilidade para a quarta heurística. 43% 

consideraram problema de menor usabilidade e o conserto deve ter baixa prioridade para a 

terceira e 43% como problema estético que deve ser consertado a menos que haja tempo 

disponível na quarta heurística. 100 % considerou que a prevenção de erros abordada na 

quinta heurística não é considerada um problema de usabilidade.  
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Em relação às heurísticas seis, sete e nove, que abordam sobre reconhecimento em vez 

de lembrança, flexibilidade e eficiência de utilização e ajuda os usuários a reconhecer e 

diagnosticar erros, 43% julgaram como não é considerado um problema de usabilidade, 57% e 

43% e 57%, respectivamente,consideraram como problema apenas estético e que deve ser 

consertado se houver tempo disponível e 14% relacionado  à heurística sete, consideraram 

como um problema de usabilidade e que o conserto deve ter prioridade baixa. Em relação à 

heurística oito que abordava sobre estética e design minimalista, 43% apontaram que não é 

considerado um problema de usabilidade, 28,5% como problema apenas estético e que deve 

ser consertado a menos que haja tempo disponível e 28,5% como problema menor de 

usabukudade e o conserto deve ter baixa prioridade. 

Por ter sido um protótipo que não apresentou técnicas de programação, foi observado 

que, a heurística que abordava sobre a flexibilidade e eficiência de utilização foi uma questão 

limitante para os especialistas por não estar incluído técnicas de programação neste protótipo 

apresentado.  

Com as contribuições dos especialistas foi observada a necessidade de nomear a 

tecnologia de forma que falasse mais sobre o objetivo da ferramenta. Decidir o nome da 

tecnologia é um processo muito importante, pois auxilia de maneira abrangente a dizer um 

pouco sobre qual o objetivo da ferramenta elaborada. Pensando de acordo com essa 

perspectiva, após amadurecimento das ideias e contribuições dos avaliadores, foi decidido que 

o nome do protótipo da tecnologia digital gamificada seria “Enfrentando o Estresse”. Esse 

nome foi escolhido porque a palavra “enfrentando”, trás significados importantes que 

representam todo o árduo processo que foi a elaboração desta tecnologia. 

Figuras 121 e 122 - Telas demonstrando nome adotado para a tecnologia digital 

gamificada. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

O protótipo de APP mHealth Halodoc foi avaliado a partir das Heurísticas de Nielsen, 

demonstrando a aplicabilidade desta forma de avaliação também protótipos de APPs móveis 

elaborados (NURHUDATIANA; SEO, 2020).  

Por ter sido um protótipo que não apresentou técnicas de programação, foi observado 

que a heurística que abordava sobre a flexibilidade e eficiência de utilização foi uma questão 

limitante para os especialistas por não estar incluído técnicas de programação neste protótipo 

apresentado.  

Para chegar à versão atual do protótiopo da tecnologia digital gamificada foram 

percorridas várias etapas, seguindo um árduo processo de construção até desenvolver o 

produto final desta dissertação. Seguir as etapas de levantamento de necessidades do usuário, 

identificar os fatores estressores, consequências, formas de prevenção e intervenções 

aplicadas ao EO e SB, desenvolver o protótipo da tecnologia e avaliação por especialistas são 

etapas cruciais para subsidiar a elaboração da primeira versão do APP com menores chances 

de erros possíveis, visto que os erros já encontrados durante todo esse processo puderam ser 

consertados antes da elaboração da primeira versão do APP. Para desenvolver uma tecnologia 

digital gamificada é necessária uma equipe multiprofissional, que consiga atender todas as 

necessidades inerentes à sua elaboração, necessitando que todos os profissionais se 

empenhem e tenham uma comunicação efetiva para possibilitar o desenvolvimento de uma 

ideia que vai de acordo com o que foi proposto pela equipe de criação durante a elaboração do 

GDD. Elaborar um protótipo de tecnologia digital gamificada foi uma tarefa intensa, 
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principalmente ao considerar as limitações que surgiram pela falta de apoio financeiro e a 

restrição de contato desencadeada pela pandemia pelo SARS-Cov-2.  
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CONCLUSÃO 

9 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um protótipo de tecnologia digital 

gamificada para abordagem do EO e SB junto à equipe de enfermagem: enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e auxiliares de enfermagem.  

Para alcançar os objetivos do estudo, foi elaborado o protótipo com ajuda de parcerias 

firmadas com especialistas na área da informática, enfermagem e design gráfico, 

estabelecendo uma equipe que desenvolveu um trabalho em conjunto para subsidiar a 

elaboração do protótipo final da tecnologia digital gamificada.  

O protótipo elaborado apresentou o design da futura tecnologia digital gamificada, 

demonstrando os recursos que serão utilizados no desenvolvimento da tecnologia final, como 

cor das telas, persona, formas dos botões, organização das telas, conteúdos referentes ao EO e 

SB, estilo de fonte das letras utilizadas na tecnologia e estratégias de intervenção: chat 

moderado e roda de conversa.  

Como seu maior diferencial, podemos destacar o chat moderado que permitirá oferecer 

apoio aos profissionais de enfermagem que estão em condições de estresse a partir de 

discussão de tema pertinentes aos objetivos da tecnologia e suporte profissional pelo autor 

especialista em saúde mental e atenção psicossocial.  
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A técnica de roda de conversa aplicada de maneira on-line por um chat moderado 

dentro da tecnologia digital gamificada vai possibilitar que os participantes interajam entre si 

e troquem experiências e vivências o que pode contribuir para diminuição dos níveis de 

estresse e funcionar como uma rede de apoio para os profissionais de enfermagem. O apoio 

social foi apontado como um fator importante para o manejo do EO.  

A realização desta pesquisa servirá como um guia para subsidiar o desenvolvimento de 

tecnologias digitais gamificadas por outros pesquisadores. Abordar sobre questões 

relacionadas ao estresse e SB, principalmente em épocas pandêmicas como a que estamos 

vivenciando atualmente, torna-se imprescindível, visando à melhoria da qualidade de vida dos 

profissionais de saúde que estão em contato diariamente com pessoas contaminadas com 

SARS-CoV-2, gerando medos, inseguranças, estresse generalizado e incertezas para o futuro, 

refletindo nas relações familiares, afetivas e profissionais dos trabalhadores em constante 

estado de pressão.  Um trabalhador que mantém seu nível de estresse controlado acaba 

obtendo maior qualidade de vida, maior assiduidade no trabalho, boas relações com colegas 

de trabalho e familiares e maior satisfação com o trabalho.  

Com a realização desse protótipo, abordamos sobre os fatores estressores 

ocupacionais, causas e consequências do EO, formas de manejo, enfrentamento e prevenção, 

além de abordar especificamente sobre a SB que pode gerar problemas ainda maiores para 

este trabalhador como o suicídio consumado.  

Atuar de forma preventiva com a equipe de enfermagem para manejar ou enfrentar o 

EO e SB pode gerar resultados positivos para as organizações, sendo uma possibilidade para 

os gestores de serviço adotar essa ferramenta quando concluída para melhorar o rendimento 

dos funcionários da equipe de enfermagem e diminuir os gastos da empresa relacionados ao 

afastamento de colaboradores da instituição, oferecimento de tratamento psicológico devido 

ao estresse vivenciado no ambiente de trabalho, atrasos para chegar ao trabalho, atritos entre 

colegas de equipe e desinteresse pelo trabalho.  

Em conclusão, as tecnologias digitais, especificamente uma tecnologia digital 

gamificada pode apresentar efeitos positivos como ferramenta de prevenção do EO e SB, 

necessitando de novos estudos que utilizem de tecnologias digitais gamificadas para medir 

seu real efeito na saúde e bem-estar do profissional de enfermagem. 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITAÇÕES  

10 LIMITAÇÕES  

Devido à pandemia pelo SARS-CoV-2 que desencadeou o isolamento social, os 

pesquisadores tiveram diversos pontos limitantes para elaboração do trabalho: Dificuldade de 

reunir de forma presencial com a equipe de criação para realizar discussões sobre o 

desenvolvimento do protótipo final, dificuldade em realizar uma pesquisa de campo para 

definir o perfil dos profissionais de enfermagem relacionados a: sexo, idade, tempo de atuação 

na área de enfermagem, estado civil, e dificuldade para firmar parcerias com outras 

instituições e empresas especialistas em elaboração de tecnologias digitais gamificadas. 

O fato de o protótipo não ter sido testado pelo público alvo também pode ser um fator 

limitante por não permitir conhecer as reais necessidades que devem ser abordadas para 

aqueles que realmente farão uso da tecnologia digital gamificada.  

A aplicação da roda de conversa por meio de um chat moderado pode ser um fator 

limitante se os moderadores responsáveis por direcionar as discussões no chat on-line não 

tiverem destreza e habilidades suficientes para manejar situações conflituosas no momento de 

abordagem de determinados assuntos que estejam em discussão. 

A indisponibilidade de recursos financeiros para desenvolvimento do protótipo 
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também foi um dos maiores limitantes para a equipe de criação, principalmente pelo fato dos 

pesquisadores principais serem da área de enfermagem, necessitando do apoio de uma equipe 

multiprofissional especialista na área de informática e tecnologia para realizar a prototipagem 

e programação da tecnologia digital gamificada.  
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ANEXOS  

ANEXO A - Escala de Estresse Percebido 

Fonte: (LUFT et al., 2007) 

Itens e instruções para aplicação: 

 

As questões nesta escala perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante o 

último mês.  Em cada caso, será pedido para você indicar o quão frequentemente você tem se 

sentido de uma determinada maneira.  Embora algumas das perguntas sejam similares, há 

diferenças entre elas e você deve analisar cada uma como uma pergunta separada.  A melhor 

abordagem é responder a cada pergunta razoavelmente rápido. Isto é, não tente contar o 

número de vezes que você se sentiu de uma maneira particular, mas indique a alternativa que 

lhe pareça como uma estimativa razoável.  

 

Para cada pergunta, escolha as seguintes alternativas: 

 

0= nunca             1= quase nunca             2= às vezes              3= quase sempre               4= 
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sempre 

 

No ultimo mês, com que frequência... 

01 Você tem ficado triste por causa de algo que aconteceu 

inesperadamente? 

0 1 2 3 4 

02 Você tem se sentido incapaz de controlar as coisas importantes em 

sua vida? 

0 1 2 3 4 

03 Você tem se sentido nervoso e estressado? 0 1 2 3 4 

04 Você tem tratado com sucesso dos problemas difíceis da vida? 0 1 2 3 4 

05 Você tem sentido que está lidando bem com as mudanças 

importantes que estão ocorrendo em sua vida? 

0 1 2 3 4 

06 Você tem se sentido confiante na sua habilidade de resolver seus 

problemas pessoais?  

0 1 2 3 4 

07 Você tem sentido que as coisas estão acontecendo de acordo com 

sua vontade? 

0 1 2 3 4 

08 Você tem achado que não conseguiria lidar com todas as coisas 

que você tem que fazer? 

0 1 2 3 4 

09 Você tem conseguido controlar as irritações em sua vida?  0 1 2 3 4 

10 Você tem sentido que as coisas estão sob o seu controle? 0 1 2 3 4 

11 Você tem ficado irritado por que as coisas que acontecem estão 

fora do seu controle? 

0 1 2 3 4 

12 Você tem se encontrado pensando sobre as coisas que deve fazer? 0 1 2 3 4 

13 Você tem conseguido controlar a maneira como gasta seu tempo? 0 1 2 3 4 

14 Você tem sentido que as dificuldades se acumulam a ponto de 

você acreditar que não pode superá-las?   

0 1 2 3 4 
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ANEXO B - Heurísticas de Nielsen 

Fonte: NIELSEN (1994) 

0- Não é considerado, totalmente, um problema de usabilidade.  

1- Problema apenas estético: não necessita ser consertado a menos que haja tempo disponível. 

2- Problema menor de usabilidade: o conserto desse problema deverá ter baixa prioridade. 

3- Problema maior de usabilidade: é importante consertá-lo, para isso deveráser dado alta 

prioridade.  

4- Catástrofe de usabilidade: é obrigado consertá-lo antes de o produto ser divulgado. 

Heurísticas  Perguntas  0 1 2 3 4 

1- Visibilidade do 

estado do sistema 

Os usuários são informados sobre o 

progresso do sistema com a resposta 

apropriada e em um tempo aceitável? 
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2-

Correspondência 

entre a interface 

do sistema e o 

mundo real 

O sistema utiliza conceitos e linguagem 

familiares  aos usuários em vez de termos 

técnicos? O sistema utiliza convenções do 

mundo real e apresenta as informações de 

maneira natural e em ordem lógica? 

     

3-Controle do 

usuário e 

liberdade 

Os usuários podem fazer o que querem e 

quando desejam? 

     

4-Consistência e 

padrões  

Os elementos de design, como os objetos e 

as ações têm o mesmo significado ou efeito 

em situações diferentes? 

     

5-Prevenção de 

erros  

Os usuários cometeriam erros que não 

cometeriam em interfaces melhores?  

     

6-Reconhecimento 

em vez de 

lembrança  

Os elementos do projeto, como os objetos, 

as ações e as opções estão visíveis? O 

usuário é forçado a lembrar-se de 

informações de uma parte para outra do 

sistema? 

     

7- Flexibilidade e 

eficiência de 

utilização 

Os métodos das tarefas são eficientes? Os 

usuários podem customizar ações frequentes 

ou atalhos? 

     

8-Estética e design 

minimalista  

Os diálogos contêm informações 

irrelevantes ou realmanete utilizadas? 

     

9- Ajuda os 

usuários a 

reconhecer, 

diagnosticar e 

recuperar erros 

As mensagens de erro são expressas em 

linguagem plena (sem códigos)? Elas 

descrevem o problema exatamente e 

sugerem uma solução?  
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10-Ajuda e 

documentação 

Uma ajuda apropriada é fornecida? Essa 

informação é fácil de ser encontrada e 

focada na tarefa do usuário? 
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ANEXO C - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) 
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APÊNDICE A - Quadro 2- Artigos utilizados para obtenção das informações técnicas 

sobre Síndrome de Burnout e Estresse ocupacional para elaboração da ferramenta 

gamificada 

N° 

Artigo 

Título Ano Abordagem 

estresse 

Tipo de 

estudo 

Nível de 

evidência 

do 

estudo 

Artigo 

1 

Estresse ocupacional e burnout 

em enfermeiros de um serviço 

de emergência: a organização 

do trabalho 

2017 Definição 

Fatores 

estressores 

Estudo 

quantitativo, 

descritivo e 

transversal 

V 

Artigo 

2 

Estresse ocupacional entre 

trabalhadores de saúde de um 

hospital universitário 

2018 Definição; 

Consequências, 

Fatores 

Protetivos, 

Causas 

Estudo 

quantitativo, 

descritivo e 

transversal: 

Estudo 

randomizado 

III 

Artigo 

3 

Estresse ocupacional no 

ambiente hospitalar: revisão 

das estratégias de 

enfrentamento dos 

trabalhadores de Enfermagem 

2018 Estratégias de 

Enfrentamento 

Pesquisa 

bibliográfica: 

V 

Artigo 

4 

Estresse ocupacional: causas e 

consequências 

2018 Causas 

Consequências 

Revisão 

Bibliográfica 

V 

Artigo 

5 

Estresse Ocupacional em 

Profissionais do Serviço de 

Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) 

2019 Consequências Pesquisa 

Qualitativa 

V 

Artigo 

6 

Estresse ocupacional e o 

mundo do trabalho atual: 

repercussões na vida cotidiana 

das enfermeiras 

2008 Consequências; 

Causas 

Estudo 

Interpretativo 

com 

abordagem 

Qualitativa 

 

Artigo 

7 

Palestinian Health Care 

Workers’ Stress and Stressors 

During COVID-19 Pandemic: 

A Cross-Sectional Study 

2020 Fatores 

estressores 

Consequências 

Estudo 

Quantitativo 

Transversal 

V 

Artigo 

8 

COVID-19 Pandemic: 

Looking After the Mental 

Health of Our Healthcare 

Workers 

2020 Fatores 

estressores 

Estudo 

Quantitativo: 

Estudo de 

Coorte 

IV 

Artigo 

9 

Psychosocial burden of 

healthcare professionals in 

times of COVID-19–a survey 

conducted at the University 

Hospital Augsburg. 

2020 Fatores 

protetivos 

Estudo 

quantitativo 

Caso e 

controle 

IV 

Artigo 

10 

Absentismo laboral en 

trabajadores del hospital 

2020 Consequências Estudo 

quantitativo, 

IV 
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psiquiátrico Vilardebó de 

Montevideo, durante el año 

2013. 

experimental, 

transversal 

Artigo 

11 

Factores de riesgo y 

prevalencia del síndrome de 

desgaste profesional (burnout) 

en médicos especialistas, 

Guadalajara, México. 

2020 População 

mais acometida 

Estudo 

observacional, 

descritivo, 

transversal 

V 

Artigo 

12 

Occupational stress and 

involvement in primary health 

care workers 

2019 Fatores 

Estressores 

Estudo 

descritivo, 

correlacional, 

transversal 

IV 

Artigo 

13 

Evaluation of 

the correlation between job 

stress and sleep 

quality in community nurses 

 

2020 Fatores 

estressores; 

Consequências 

Estudo 

Transversal 

IV 

Artigo 

14 

Association between 

occupational burnout and heart 

rate variability 

A pilot study in a high-tech 

company in Taiwan 

2020 Fatores 

estressores 

Consequências 

Estudo 

descritivo e 

transversal 

IV 

Artigo 

15 

Violence and burnout in health 

care emergency workers in 

Santiago, Chile: A survey-

based cross-sectional study 

2019 Causas 

Consequências 

Estudo 

transversal 

Estudo de 

coorte 

IV 

Artigo 

16 

Burnout among healthcare 

providers in the complex 

environment of the Middle 

East: a systematic review 

2019 Burnout Revisão 

Sistemática 

II 

Artigo 

17 

Factors Affecting 

Psychological Stress in 

Healthcare Workers with and 

without Chronic Pain: A 

Cross-Sectional Study Using 

Multiple Regression Analysis 

2019 Consequências; 

Fatores de 

risco 

Estudo 

quantitativo 

transversal 

Estudo de 

coorte 

IV 

Artigo 

18 

A Study into Psychosocial 

Work Stressors and Health 

Care Productivity 

2019 Fatores 

Estressores 

Estudo 

quantitativo 

transversal: 

estudo de 

coorte 

IV 

Artigo 

19 

Síndrome de Burnout em 

profissionais de enfermagem 

no contexto da atenção básica 

2020 Síndrome de 

Burnout 

Revisão 

bibliográfica 

V 

Artigo 

20 

Work stress among Chinese 

nurses to support Wuhan in 

fighting against COVID‐19 

epidemic 

2020 Prevenção/ 

manejo 

Fatores de 

risco 

Estudo 

quantitativo 

transversal: 

Estudo de 

coorte 

IV 

Artigo Síndrome de Burnout em 2020 Fatores de Estudo IV 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - Quadro 3 - Fatores estressores e causas do estresse ocupacional 

relacionados à atuação profissional de enfermagem descrito na literatura. 

Artigo que 

foi retirado o 

Fator estressor e Causas 

21 profissionais de enfermagem 

de pronto-socorro 

risco quantitativo 

transversal: 

Estudo de 

coorte 

Artigo 

22 

Incidência da síndrome de 

burnout em 

Profissionais de enfermagem 

atuantes em unidade 

De terapia intensiva 

2020 Fatores de 

risco 

Estudo 

quantitativo, 

descritivo, 

transversal: 

Estudo de 

coorte 

IV 
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conteúdo 

Artigo 1 Lidar com a dor, morte e sofrimento; 

A superlotação, a violência laboral, o cuidado de pacientes com risco de 

morte, as inadequadas condições de trabalho em termos de recursos humanos 

e materiais, as condições inapropriadas das instalações e a intensificação do 

ritmo de trabalho 

Artigo 2 Baixo apoio social; 

Relacionamentos conturbados no ambiente de trabalho; 

Artigo 3 trabalho que demanda muita atenção e responsabilidade 

Artigo 4 Sobrecarga no trabalho, falta de estímulos e de perspectivas, ruídos, alteração 

do sono, necessidade de mudanças e ergonomia. 

Artigo 6 atividades relacionadas à administração de pessoal; a burocracia e a 

dependência de outros setores; condições de trabalho; jornada de trabalho, 

trabalho em turnos e sobrecarga de trabalho;pressões, cobranças e carga 

emocional. 

Artigo 7 Medo da morte e do alto risco de infecção; 

Sobrecarga de trabalho, emoções negativas, falta de contato com seus 

familiares e cansaço; 

Artigo 9 estresse no trabalho (aumento da carga de trabalho, mudanças 

organizacionais na equipe de trabalho, conflitos com colegas) e incerteza 

quanto ao futuro (sistema de saúde e crise econômica); 

Artigo 12 Estar em ambiente propício a surgir riscos físicos, psicológicos e sociais no 

trabalho; 

Sobrecarga, precarização do emprego e das condições de trabalho, pressão 

por cumprimento das metas/resultados e falta de autonomia; 

Déficit nos treinamentos profissionais e divulgação de informações sobre 

decisões organizacionais, falta de perspectivas de crescimento profissional, 

discriminação/favoritismo no ambiente de trabalho, baixa valorização por 

superiores, distribuição das tarefas, falta de compreensão das 

responsabilidades e tempo insuficiente para realizar o trabalho. 

Artigo 13 força no trabalho, estado psicossomático , relações médico-paciente, fator de 

dificuldade de trabalho, ambiente ou eventos, relações interpessoais e 

promoção ou competição; 

Ocupar cargos superiores, como de gerência; 

Insegurança no trabalho/ trabalho temporário; 

Artigo 14 Idade entre 20 e 25 anos, trabalhar horas extras; 

Pessoas com problemas médicos anteriores; 

Artigo 15 Violência no trabalho; 

Artigo 16 Burnout: Maior risco se for do sexo feminino; 

Falta de suporte no trabalho 

Artigo 17 Dor crônica; 

Ansiedade; 

Depressão 

Artigo 19 Lidar com a dor e a angústia do paciente, mortes e 

perdas, elevada demanda de atendimentos, carga horária excessiva, 

condições desfavoráveis de trabalho, 

renumeração baixa e pouco reconhecimento profissional 

Artigo 20 Ser filho único torna o enfrentamento da pandemia pelo novo coronavírus 

mais estressante; 

Altas jornadas de trabalho semanais; 
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Ansiedade; 

Artigo 21 sobrecarga de trabalho, baixa remuneração, duplas jornadas, riscos 

ocupacionais, precariedade de recursos materiais, falta de pessoal qualificado 

e relações interpessoais conflituosas 

Artigo 22 insatisfação profissional 

estão presentes no seu cotidiano, resultante de inúmeros 

fatores relacionados ao ambiente, duração da jornada de 

trabalho, complexidade das relações humanas, autonomia 

profissional, grau elevado de exigência quanto às competências 

e habilidades, alta responsabilidade, planejamento adequado 

de recursos humanos e materiais; 

Profissionais de enfermagem acumulam inúmeras responsabilidades, 

atribuições, carga 

de trabalho e tarefas com variadas complexidades que 

exigem demanda física e psicológica, muitas vezes excedem 

o suportado por estes profissionais; 

longas jornadas de trabalho, redução de recursos humanos, 

a falta de preparo profissional, assim como o contato constante 

com o sofrimento, com a dor e, muitas vezes, com a morte; 

a pressão constante no 

trabalho, a falta de participação na tomada de decisões e a 

falta de autonomia. 
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C - Quadro 4 - Consequências do estresse ocupacional para os profissionais 

de enfermagem 

Artigo que 

foi 

abordado o 

Consequências do estresse ocupacional 
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conteúdo 

Artigo 1 adoecimento do trabalhador, ao absenteísmo e às licenças para tratamento de 

saúde; 

Vulnerabilidade para o desenvolvimento da SB 

Artigo 2 Alta demanda psicológica e baixo apoio social no trabalho estiveram 

associados à diminuição da capacidade laboral e à uma menor percepção de 

saúde, com aumento da prevalência dos distúrbios psíquicos menores (insônia, 

fadiga, irritabilidade, distúrbios somáticos e dificuldade de memória e 

concentração), condições que impactam negativamente o indivíduo e a 

organização 

Artigo 4 tremor muscular, fadiga física, desânimo, irritabilidade, dificuldade de 

concentração e instabilidade emocional; 

afeta o indivíduo, a prestação de serviço e a qualidade dele 

Artigo 5  prejuízos no desempenho global do indivíduo, ou seja, problemas na saúde 

física e mental, repercutindo em sua atuação profissional, bem-estar e relações 

interpessoais; 

Artigo 6 A irritação, o cansaço, o sono acumulado, o desânimo e a diminuição das 

defesas imunológicas 

Artigo 8 Maiores absenteísmo, intenção de sair da profissão e baixa qualidade de vida 

pessoal e familiar; 

Artigo 10 Absenteísmo  

Artigo 13 Problemas com a qualidade do sono 

Artigo 15 perde a motivação, torna-se menos produtivo e menos saudável, o que leva a 

uma perda de segurança e tem um impacto negativo na organização do 

trabalhador; 

Artigo 16 consequências para a saúde física, incluindo várias dores e incômodos 

digestivos e riscos cardiovasculares; 

insatisfação com o trabalho e intenção de deixar a profissão;  

Artigo 17 alta rotatividade de pessoal; 

Absenteísmo; 

Baixa produtividade no trabalho; 

Artigo 18 Risco de morbidade e mortalidade por problemas cardiovasculares;  

Pode aumentar o risco para desenvolvimento de câncer; 

Redução na satisfação com o trabalho; 

Absenteísmo relacionado à ansiedade e depressão desencadeado pelo estresse 

no trabalho; 

Função imunológica prejudicada; 

Nível de produtividade afetado; 

Gera gasto para as organizações  

Artigo 19 desequilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

APÊNDICE D - Quadro 5 - Formas de Prevenção do estresse ocupacional 

Artigo que 

foi retirado 

o conteúdo 

Formas de Prevenção do Estresse Ocupacional  
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Artigo 2 Fortalecimento do apoio social no trabalho  

Artigo 3 O diálogo gera alívio ao profissional, diminuindo a tensão provocada pelo 

estresse vivenciado; 

Suporte social; 

Busca de apoio na religiosidade; 

 Afastar-se do setor por alguns momentos; 

Lazer após o término do plantão; 

Apoio e amizade na equipe; 

Realizar atividade física; 

Afastar-se dos pacientes terminais e não se envolver com os familiares; 

Relaxamento com banho e ouvir música ao chegar em casa;  

Artigo 4 alimentação, relaxamento, exercício físico, estabilidade emocional e qualidade 

de vida, 

Artigo 5 Prática de atividade física;  

Apoio social e apoio familiar;  

Gostar do trabalho que realizam 

Artigo 7 Atualizar a equipe de enfermagem com diretrizes claras baseadas em 

evidências para a prevenção de infecções e atualizá-los à medida que as 

evidências mudam e disponibilizar o EPI rotineiramente devem ser 

considerados pelas autoridades de saúde como uma forma de prevenir o 

estresse ocupacional 

Artigo 8 Apoio psicológico  

Artigo 9 Manter as equipes de trabalho estáveis, melhorar a comunicação e o 

reconhecimento, fornecer diretrizes claras e apoio social são exemplos de 

como o ambiente de trabalho pode ser melhorado durante as epidemias; 

Apoio psicológico.  

Artigo 11 Realizar intervenções de níveis organizacionais, sociais, individuais e 

coletivas.  

Artigo 14 hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão e síndrome da fadiga 

crônica; 

Infecções virais e respiratórias, DM, doenças cardiovasculares, obesidade e 

doenças hepáticas. 

Artigo 19 Prática de atividade física 

Artigo 20 Apoio social; 

Apoio entre colegas de profissão, discutir casos e incentivo mútuo; 

Artigo 21 Possuir apenas um vínculo empregatício  

Artigo 22 Estratégias de prevenção individuais, grupais e organizacionais; 

Discussão sobre a carga de trabalho profissional; número de horas trabalhadas; 

condições salariais, somadas 

às modificações no âmbito político; o acompanhamento 

psicológico dos trabalhadores que lidam com a dor, o 

sofrimento e morte; criação de condições para promoção 

do suporte emocional entre os colegas de trabalho, bem como 

incluir nos exames periódicos a análise das condições de 

saúde mental relacionada ao estresse no trabalho. 

Fonte:  Elaborado pelo autor  
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APÊNDICE E- Quadro 6 - Artigos encontrados nas bases de dados que atendiam os 

critérios de inclusão 

Base de dados Descritores 

Esgotamento 

Profissional OR 

Estresse 

Ocupacional AND 

Intervenção 

baseada na Internet 

E* S** 
 

Somatório por 

Fases 

MEDLINE 2 2 
 

2 

Cinahal 22 0 
 

22 

Cochrane 212 9 
 

212 

Embase 47 0 
 

47 

SciELO 0 0 
 

0 

LILACS 0 0 
 

0 

Scopus 10 2 
 

10 

Pubmed 3 0 
 

3 

 Artigos encontrados 296 

 Artigos selecionados 13 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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APÊNDICE F - Quadro 7 - Artigos selecionados para compor a revisão integrativa após 

leitura do trabalho completo 

Artigo 1 

Título: Efficacy of an Internet-based intervention for job stress and burnout among 

medical professionals: study protocol for a randomized controlled trial 

Ano de Publicação: 2019 

Terapia Utilizada: Intervenção baseada na Internet Med-stress 

Resultados/Conclusão: Será um estudo randomizida que se bem sucedida irá gerar 

diminuição dos níveis de estresse e Síndrome de Burnout no trabalho, através do 

suporte social percebido e auto-percepção do estresse 

Tipo de Estudo: Protocolo de estudo para um Ensaio Clínico Randomizado 

Nível de estudo: III 

Público Alvo:  Médicos 

Autores: Smoktunowicz, Ewelina et al, 2019. 

Artigo 2 

Título: Destress 9-1-1—an online mindfulness-based intervention in reducing stress 

among emergency medical dispatchers: a randomised controlled trial 

Ano de Publicação: 2019 

Terapia Utilizada: Destress 9-1-1- Mindfulness 

Resultados/Conclusão: Exercícios de meditação enviados semanalmente guiados 

por voz, dicas de exercício e fórum de discussão moderado. Pode gerar um maior 

alcance geológico por ser disponibilizada de forma online 

Tipo de Estudo: Ensaio Clínico Randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo:  Pessoas que atuam no Call Center do 911 dos Estados Unidos e 

Canadá 

Autores: Lilly, Michelle et al, 2019. 

Artigo 3 
 

Título: Internet-based stress management for distressed managers: results from a 

randomised controlled trial 

Ano de Publicação:  2019 

Terapia Utilizada:  intervenção de gerenciamento de estresse baseada na Internet 

guiada 

Resultados/Conclusão: Os participantes relataram menos estresse percebido e 

Burnout que os participantes do grupo controle. Foi encontrado resultados com 

efeito a longo prazo para a saúde mental após 6 meses da realização da intervenção. 

Tipo de Estudo: Ensaio Clínico Randomizado 

Nível de estudo: III 

Público Alvo: Gerentes de serviços 

Autores: Asplund Robert Persson et al, 2019. 
 

Artigo 4 

Título:  Does a Phone-based Meditation Application Improve Mental Wellness in 

Emergency Medicine Personnel? 

Ano de Publicação: 2019 

Terapia Utilizada: Uso de um aplicativo de meditação via celular 

Resultados/Conclusão: Uso do aplicativo de meditação melhora a saúde mental, 

diminuindo ansiedade, estresse, tendo resultados favoráveis para o manejo destes 

fatores. 

javascript:;
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Tipo de Estudo:  Ensaio clínico randomizado 

Nível de estudo: III 

Público Alvo: Médicos e Enfermeiros 

Autores: Lambert, Keith G. Et al, 2020. 

 
 

Artigo 5 

Título: Helping the Helpers: Mindfulness Training for Burnout in Pediatric 

Oncology—A Pilot Program 

 

Ano de Publicação: 2013 

Terapia Utilizada: Mindfulness 

Resultados/Conclusão: Não teve efeito significativo na diminuição nos níveis de 

Burnout, estresse percebido e depressão. 

Tipo de Estudo: Estudo piloto 

Nível do estudo: IV 

Público Alvo:  Profissionais de saúde de uma unidade oncológica pediátrica. 

Autores: Moody, Caren et al, 2013. 
 

Artigo 6 

Título: Burnout Prevention and Mobile Mindfulness: evaluation of an App-Based 

Health Training Program for Employees 

Ano de Publicação: 2017 

Terapia Utilizada: Aplicativo móvel de treinamento de mindfulness 

Resultados/Conclusão: Teve efeitos significativos após duas semanas de uso se 

comparado com o grupo controle. O grupo de intervenção melhorou em relação a 

satisfação no trabalho, exaustão emocional, criatividade e autoeficácia. 

Tipo de Estudo: Estudo clínico randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo:  trabalhadores em geral 

Autores: Gesundheitsdienstes, Bundesverband der Arzte des Offentlichen, 2019. 
 

Artigo 7 

Título: Efficacy of an internet-based intervention for burnout: a randomized 

controlled trial in the German working population 

Ano de Publicação: 2017 

Terapia Utilizada: Intervenção baseada na internet que utilizou de chats para 

permitir comunicação entre os participantes e o interlocutor, exercícios que 

estimulam o apoio social, orientação sobre como relaxar e ter prazer, ferramentas 

que ensinam e demonstram quando buscar ajuda e como fazer essa busca. 

Resultados/Conclusão:  Demonstrou que a intervenção auxiliou na diminuição dos 

níveis de estresse, mas não permite generalizar devido ao pequeno número de 

participantes. 

Tipo de Estudo: Ensaio clínico randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo:  trabalhadores selecionados aleatoriamente de forma online e eventos 

internos. 

Autores: Jonas Benjamin et al, 2016. 
 

Artigo 8 

Título: The application of Reiki in nurses diagnosed with Burnout Syndrome  has 

beneficial effects on concentration of salivary IgA and blood pressure 

Ano de Publicação: 2011 
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Terapia Utilizada: Terapia com Reiki 

Resultados/Conclusão: Uso da terapia pode prevenir os efeitos negativos do estresse 

e melhora da pressão arterial 

Tipo de Estudo: Estudo clínico randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo:  Enfermeiras com Síndrome de Burnout 

Autores: Rodríguez, Lourdes Díaz et al, 2011. 
 

Artigo 9 

Título: Acceptability and Effectiveness of a Long-Term Educational Intervention to 

Reduce Physicians' Stress-Related Conditions 

Ano de Publicação: 2015 

Terapia Utilizada: Mindfulness, reflexão em grupo e discussão em grupo do tema da 

semana. 

Resultados/Conclusão:  Uma intervenção baseada em Mindfulness pode ser útil para 

diminuição do estresse e esgotamento emocional em médicos. 

Tipo de Estudo: Estudo clínico randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo: médicos 

Autores: Amutio, Alberto et al, 2015. 
 

Artigo 10 

Título:  Effect of Transcendental Meditation on Employee Stress, Depression, and 

Burnout: A Randomized Controlled Study 

Ano de Publicação: 2014 

Terapia Utilizada: Meditação transcendental 

Resultados/Conclusão: Eficaz na redução do sofrimento psicológico e esgotamento 

dos professores. 

Tipo de Estudo: Estudo clínico randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo:  Professores de ensino médio 

Autores: Elder, Charles, 2018. 
 

Artigo  11 

Título: Efficacy and cost-effectiveness of minimal guided and unguided internet-

based mobile supported stress-management in employees with occupational stress: a 

three-armed randomised controlled trial 

Ano de Publicação:2014 

Terapia Utilizada: Ferramenta de gerenciamento do estresse baseado na internet e 

em dispositivos móveis 

Resultados/Conclusão Uma intervenção de autoajuda para gerenciamento do 

estresse baseado na internet e em dispositivos móveis guiadas por uma pessoa pode 

apresentar um resultado positivo para a intervenção realizada. 

Tipo de Estudo:  Protocolo de estudo para Ensaio clínico randomizado 

Nível do estudo:  III 

Público Alvo: trabalhadores empregados acima dos 18 anos de idade 

Autores: Ebert, David Daniel et al, 2014.  Procurar resultados 

Artigo 12 
 

Título: Intervention to Promote Physician Well-being, Job Satisfaction, and 

ProfessionalismA Randomized Clinical Trial 

Ano de Publicação: 2014 

Terapia Utilizada: Discussão em grupo, onde os profissionais podiam levantar 
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questões, e compartilhar conhecimentos e vivências. 

Resultados/Conclusão: Efeitos positivos quando se trabalha em um grupo limitado/ 

reduzido. 

Tipo de Estudo: Ensaio clínico randomizado 

Nível de estudo: III 

Público Alvo:  médicos 

Autores: West, Colin P et al, 2014. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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APÊNDICE G - Quadro 8 - Pesquisa na base de dados utilizando os descritores: 

Professional Burnout or Ocupational Stress and Gamification or Gamifield 

 

Base de 

dados 

Descritores 

Professional 

Burnout OR 

Occupational 

Stress AND 

Gamification 

OR 

Gamified 

E S 
 

Somatório 

por Fases 

MEDLINE 0 0 
 

0 

Cinahal 27 0 
 

27 

Embase 0 0 
 

0 

SciELO 0 0 
 

0 

LILACS 0 0 
 

0 

Scopus 12 4 
 

12 

Pubmed 0 0 
 

0 

 Artigos 

encontrados 

39 

 Artigos 

selecionados 

4 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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APÊNDICE H - Quadro 9 - Artigos encontrados utilizando os descritores: Professional 

Burnout or Ocupational Stress and Gamification or Gamifield 

 

Artigo 1 

Título: Efficacy of a smartphone-based intervention — “Holidaily” — 

promoting recovery behaviour in workers after a vacation: study protocol for a 

randomised controlled trial 

Ano de Publicação: 2020 

Terapia Utilizada: Aplicativo móvel para pessoas que aguarda sair de férias 

Resultados/Conclusão: Espera-se que os resultados demonstrem que o aplicativo 

continue gerando bem-estar mesmo após as férias. 

Tipo de Estudo: Protocolo para  Estudo Clínico randomizado 

Nível de estudo: III 

Público Alvo:  Trabalhadores que aguardam para sair de férias 

Autores: Smyth, Alexandra et al, 2020. 
 

Artigo 2 

Título: A play-at-work intervention: What are the benefits? 

 

Ano de Publicação:  2020 

Terapia Utilizada: Intervenção lúdica baseada em jogos 

Resultados/Conclusão:  Concluiu que os trabalhadores que participaram das 

atividades lúdicas baseadas em diferentes jogos no horário de almoço teve um 

maior distanciamento do pensamento no trabalho do que no grupo controle, 

tendo efeitos positivos. 

Tipo de Estudo:  Estudo caso e controle 

Nível de estudo: IV 

Público Alvo:  Funcionários de telemarketing 

Autores:Fourie, Liana et al, 2020. 
 

Artigo 3 

Título: Employee Wellbeing: Evaluating a Wellbeing Intervention in Two 

Settings 

 

Ano de Publicação:  2017 

Terapia Utilizada: Jogo denominado Bem-estar 

Resultados/Conclusão:  Os funcionários que utilizaram o jogo por um mês 

possuíam resultados melhores de bem estar, menor nível de estresse além de 

apontar a importância do apoio social no ambiente de trabalho. 

Tipo de Estudo: Estudo de intervenção e controle 

Nível do estudo IV 

Público Alvo: Funcionários de uma organização financeira 

Autores: Keeman, Alexis et al, 2017. 
 

Artigo 4 

Título:  A New Mental Health Mobile App for Well-Being and Stress Reduction 

in Working Women: Randomized Controlled Trial 

Ano de Publicação: 2019 

Terapia Utilizada: Aplicativo móvel com o objetivo de reduzir os níveis de 

estresse 
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Resultados/Conclusão: O aplicativo obteve resultados positivos maiores  na 

diminuição do estresse e gerar bem estar para os usuários,  do que o aplicativo 

utilizado no grupo controle, sendo uma ferramenta ótima para ser usada como 

forma de prevenção, sendo de fácil acesso. 

Tipo de Estudo: Estudo clínico randomizado 

Nível do estudo: III 

Público Alvo: Funcionárias de um hospital 

Autores:Coelhoso, Cássia Canha et al, 2019 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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APÊNDICE I - Quadro 10 - Artigos encontrados à partir da busca no GA sobre 

gamificação e estresse ocupacional 

 

Artigo 1: Título:  A workplace well-being game intervention for health 

sciences librarians to address burnout 

 

Ano de Publicação:  2020 

Terapia Utilizada: Elaboração de um jogo sério para promover bem-estar  

Resultados/Conclusão:  Criou um ambiente mais social e incentivou os 

profissionais a realizarem mais atividades de bem-estar.  

Tipo de Estudo: Estudo de intervenção com abordagem mista  

Nível do estudo:  IV 

Público Alvo: Profissionais que atuem em biblioteca  

Autores: Tallie Casucci , 
 
Amy B. Locke , Autumn Henson  e Fares Qeadan  

 

Artigo 2: Título: Gamification to expand a wareness about stress and its 

impacts within companies Gamification eustress x distress 

Ano de Publicação: 2015 

Terapia Utilizada: Jogo de tabuleiro gamificado para organizações  

Resultados/Conclusão: O jogo de tabuleiro gamificado permite mudar o 

comportamento do indivíduo a partir do modelo transteórico o qual demonstra 

que o indivíduo possui diferentes níveis de motivação para permitir a 

realização de uma intervenção.  

Tipo de Estudo:  Estudo de produção tecnológica  

Nível do estudo: V 

Público Alvo:  pessoas que trabalham em organizações  

Autores: Pinheiro, Andressa; Elaine, Patta; Zaggia, João.  
 

 

Artigo 3: Título: Meaningful gamification for psychological empowerment: 

exploring user affective experience mirroring in a psychological self-help 

system 

Ano de Publicação:  2020 

Terapia Utilizada: aplicativo com estratégias de auto-ajuda  

Resultados/Conclusão:  Despertou maiores sentimentos de prazer, empatia, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casucci%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33013218
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Locke%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33013218
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henson%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33013218
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qeadan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33013218


186 
 

confiança, gerando maior controle do bem-estar emocional, diminuindo a 

carga do estresse e aumentando seu nível de felicidade.  

Tipo de Estudo:  Estudo experimental  

Nível do estudo: IV  

Público Alvo:  27 pessoas que foram escolhidas aleatoriamente por meio de 

telefonemas, mensagens ou e-mail. Todos os participantes faziam parte de 

uma classe profissional considerada de alto risco de estresse ocupacional.  

Autores: Manning Li Patrick YK Chau,  Lin Ge,  
 

Artigo 4: Título:  Where play become effective: The moderating effect of 

gamification on the relationship between work stress and employee 

performance 

Ano de Publicação: 2020 

Terapia Utilizada: Uso da gamificação para associar o estresse no trabalho 

com o desempenho do empregado 

Resultados/Conclusão: O estudo demonstrou que o estresse possui efeitos 

negativos no desempenho do profissional 

Tipo de Estudo:  Estudo quantitativo transversal 

Nível do estudo: IV 

Público Alvo:  310 funcionários não gerentes escolhidos através de uma 

amostra aleatória sistemática. 

Autores: W.D.N.S.M. Tennakoon W.M.S.M. Wanninayake 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Manning%20Li
https://www.emerald.com/insight/search?q=Patrick%20Y.K.%20Chau
https://www.emerald.com/insight/search?q=Patrick%20Y.K.%20Chau
https://www.emerald.com/insight/search?q=Lin%20Ge
https://www.emerald.com/insight/search?q=Lin%20Ge
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APÊNDICE J - Conteúdo para elaboração da tecnologia digital gamificada para 

abordagem do Estresse Ocupacional e Síndrome de Burnout junto aos profissionais de 

enfermagem 

 

Fatores estressores e causas do estresse ocupacional de acordo com as literaturas 

selecionadas para compor o trabalho:  

Lidar com a dor, morte e sofrimento; 

A superlotação, a violência laboral, o cuidado de pacientes com risco de morte, as 

inadequadas condições de trabalho em termos de recursos humanos e materiais, as condições 

inapropriadas das instalações e a intensificação do ritmo de trabalho; 

Baixo apoio social; 

Relacionamentos conturbados no ambiente de trabalho; 

Trabalho que demanda muita atenção e responsabilidade; 

Sobrecarga no trabalho, falta de estímulos e de perspectivas, ruídos, alteração do sono, 

necessidade de mudanças e ergonomia; 

Atividades relacionadas à administração de pessoal, a burocracia e a dependência de 

outros setores, condições de trabalho, jornada de trabalho, trabalho em turnos e sobrecarga de 

trabalho, pressões, cobranças e carga emocional; 

Medo da morte e do alto risco de infecção; 

Sobrecarga de trabalho, emoções negativas, falta de contato com seus familiares e 

cansaço; 

Estresse no trabalho (aumento da carga de trabalho, mudanças organizacionais na 

equipe de trabalho, conflitos com colegas) e incerteza quanto ao futuro (sistema de saúde e 

crise econômica); 

Estar em ambiente propício a surgir riscos físicos, psicológicos e sociais no trabalho; 

Sobrecarga, precarização do emprego e das condições de trabalho, pressão por 

cumprimento das metas/resultados e falta de autonomia; 

Déficit nos treinamentos profissionais e divulgação de informações sobre decisões 

organizacionais, falta de perspectivas de crescimento profissional, discriminação/favoritismo 

no ambiente de trabalho, baixa valorização por superiores, distribuição das tarefas, falta de 

compreensão das responsabilidades e tempo insuficiente para realizar o trabalho; 
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Força no trabalho, estado psicossomático, relações médico-paciente, fator de 

dificuldade de trabalho, ambiente ou eventos, relações interpessoais e promoção ou 

competição; 

Ocupar cargos superiores, como de gerência, insegurança no trabalho/ trabalho 

temporário, idade entre 20 e 25 anos, trabalhar horas extras, pessoas com problemas médicos 

anteriores, violência no trabalho, falta de suporte no trabalho, dor crônica, ansiedade, 

depressão, lidar com a dor e a angústia do paciente, mortes e perdas, elevada demanda de 

atendimentos, carga horária excessiva, condições desfavoráveis de trabalho, renumeração 

baixa e pouco reconhecimento profissional, ser filho único torna o enfrentamento da 

pandemia pelo novo coronavírus mais estressante, altas jornadas de trabalho semanais, 

ansiedade, sobrecarga de trabalho, baixa remuneração, duplas jornadas, riscos ocupacionais, 

precariedade de recursos materiais, falta de pessoal qualificado e relações interpessoais 

conflituosas. 

Outras questões também apontadas foram: insatisfação profissional, fatores 

relacionados ao ambiente, duração da jornada de trabalho, complexidade das relações 

humanas, autonomia profissional, grau elevado de exigência quanto às competências 

ehabilidades, alta responsabilidade, planejamento adequado de recursos humanos e materiais. 

Profissionais de enfermagem acumulam inúmeras responsabilidades, atribuições, 

carga de trabalho e tarefas com variadas complexidades que exigem demanda física e 

psicológica, muitas vezes excedem o suportado por estes profissionais; 

Longas jornadas de trabalho, redução de recursos humanos, a falta de preparo 

profissional, assim como o contato constante com o sofrimento, com a dor e, muitas vezes, 

com a morte; a pressão constante no trabalho, a falta de participação na tomada de decisões e 

a falta de autonomia. 

Definição estresse  

O estresse ocupacional pode ser entendido como problemas que acontecem no 

ambiente laboral envolvendo aspectos da gestão, organização, condições e qualidade das 

relações interpessoais entre os colegas de trabalho. 

 O estresse é um dos principais problemas psicossociais que afetam a qualidade de 

vida dos profissionais, gerando problemas sociais e econômicos à instituição devido ao 

adoecimento do trabalhador. 

O estresse pode ser caracterizado como um desequilíbrio interno do corpo, podendo 

ser identificado por diversos sinais e sintomas físicos e psicológicos. 
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Consequências do estresse ocupacional selecionadas para o desenvolvimento da 

tecnologia digital gamificada  

O estresse continuo no trabalho, pode trazer consequências negativas para a vida de 

um indivíduo. 

O estresse é um dos principais problemas psicossociais que afetam a qualidade de vida 

dos profissionais, gerando problemas sociais e econômicos à instituição devido ao 

adoecimento do trabalhador. 

 Pode estar associado à redução da produção e da qualidade do trabalho, ao aumento 

do absenteísmo (da falta não programada) e à rotatividade dos profissionais e ao surgimento 

de acidentes de trabalho, podendo gerar prejuízos financeiros à instituição e danos à saúde dos 

trabalhadores, além de comprometer a qualidade da assistência prestada. 

Adoecimento do trabalhador, ao absenteísmo e às licenças para tratamento de saúde; 

Vulnerabilidade para o desenvolvimento da SB; 

Alta demanda psicológica e baixo apoio social no trabalho estiveram associados à 

diminuição da capacidade laboral e à uma menor percepção de saúde, com aumento da 

prevalência dos distúrbios psíquicos menores (insônia, fadiga, irritabilidade, distúrbios 

somáticos e dificuldade de memória e concentração), condições que impactam negativamente 

o indivíduo e a organização; 

Tremor muscular, fadiga física, desânimo, irritabilidade, dificuldade de concentração e 

instabilidade emocional; 

Afeta o indivíduo, a prestação de serviço e a qualidade dele; 

Prejuízos no desempenho global do indivíduo, ou seja, problemas na saúde física e 

mental, repercutindo em sua atuação profissional, bem-estar e relações interpessoais; 

A irritação, o cansaço, o sono acumulado, o desânimo e a diminuição das defesas 

imunológicas; 

Maiores absenteísmo, intenção de sair da profissão e baixa qualidade de vida pessoal e 

familiar; 

Absenteísmo, problemas com a qualidade do sono, perda de motivação, torna-se 

menos produtivo e menos saudável, o que leva a uma perda de segurança e tem um impacto 

negativo na organização do trabalhador, consequências para a saúde física, incluindo várias 

dores e incômodos digestivos e riscos cardiovasculares insatisfação com o trabalho e intenção 

de deixar a profissão, alta rotatividade de pessoal, absenteísmo, baixa produtividade no 
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trabalho, risco de morbidade e mortalidade por problemas cardiovasculares, pode aumentar o 

risco para desenvolvimento de câncer, redução na satisfação com o trabalho. 

Outras questões apontadas foram: absenteísmo relacionado à ansiedade e depressão 

desencadeado pelo estresse no trabalho, função imunológica prejudicada, nível de 

produtividade afetado, gera gasto para as organizações, desiquilibro entre a vida profissional e 

a vida pessoal; 

Síndrome de burnout  

A Síndrome de Burnout é um conjunto de sinais e sintomas que acometem milhares de 

pessoas em todo mundo, devido ao elevado nível de estresse, exaustão profissional, 

multitarefas do dia-a-dia, desestimulo profissional e desesperança. 

A Síndrome pode ser caracterizada como a gota d’água, onde a pessoa não tem mais 

forças físicas e emocionais para o enfrentamento da situação.  

A Síndrome de Burnout é definida como uma síndrome psicológica desencadeada por 

três fatores: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. 

A Síndrome atinge mais frequentemente pessoas que trabalham em cuidados diretos 

com outros seres humanos, por isso pessoas da área da saúde possuem maior risco de 

desenvolvimento, colocando em destaque enfermeiros e equipe de enfermagem em geral. 

A Síndrome de Burnout, se não tratada  com equipe especializada e com o tratamento 

adequado, pode levar a situações extremas, como tentativa de autoextermínio e suicídio 

consumado. Por isso, a prevenção é a melhor opção! 

Formas de prevenção do estresse ocupacional selecionadas da literatura para 

desenvolvimento da tecnologia digital gamificada 

As estratégias de enfrentamento do estresse ocupacional devem começar quando 

observadas mudanças físicas, mentais e de comportamento. 

Fortalecimento do apoio social no trabalho; 

O diálogo gera alívio ao profissional, diminuindo a tensão provocada pelo estresse 

vivenciado, suporte social, busca de apoio na religiosidade, afastar-se do setor por alguns 

momentos, lazer após o término do plantão, apoio e amizade na equipe, realizar atividade 

física, afastar-se dos pacientes terminais e não se envolver com os familiares, relaxamento 

com banho e ouvir música ao chegar em casa, alimentação, relaxamento, exercício físico, 

estabilidade emocional e qualidade de vida, prática de atividade física, apoio social e apoio 

familiar, gostar do trabalho que realizam. 
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Atualizar a equipe de enfermagem com diretrizes claras baseadas em evidências para a 

prevenção de infecções e atualizá-los à medida que as evidências mudam e disponibilizar o 

EPI rotineiramente devem ser considerados pelas autoridades de saúde como uma forma de 

prevenir o estresse ocupacional; 

Manter as equipes de trabalho estáveis, melhorar a comunicação e o reconhecimento, 

fornecer diretrizes claras e apoio social são exemplos de como o ambiente de trabalho pode 

ser melhorado durante as epidemias e apoio psicológico. 

Realizar intervenções de níveis organizacionais, sociais, individuais e coletivas, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão e síndrome da fadiga crônica, infecções 

virais e respiratórias, DM, doenças cardiovasculares, obesidade e doenças hepáticas, prática 

de atividade física, apoio social, apoio entre colegas de profissão, discutir casos e incentivo 

mútuo, possuir apenas um vínculo empregatício, estratégias de prevenção individuais, grupais 

e organizacionais, discussão sobre a carga de trabalho profissional; número de horas 

trabalhadas; condições salariais, somadas as modificações no âmbito político; o 

acompanhamento psicológico dos trabalhadores que lidam com a dor, o sofrimento e morte; 

criação de condições para promoção do suporte emocional entre os colegas de trabalho, bem 

como incluir nos exames periódicos a análise das condições de saúde mental relacionada ao 

estresse no trabalho. 

 

Intervenções possíveis de serem aplicadas para o estresse ocupacional de acordo 

com o encontrado na literatura para desenvolvimento da tecnologia digital gamificada: 

Intervenções baseadas na internet, Mindfulness, Mindfulness à partir de aplicativos de 

celular, uso de chats através da internet, intervenção baseada em Reiki, meditação 

transcendental, roda de grupo/ discussão em grupo, intervenção lúdica baseada em jogos, 

intervenção a base de jogos, jogo de tabuleiro gamificado, auto-ajuda, intervenção baseada em 

gamificação; 
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APÊNDICE K - Caracterização do perfil do Avaliador 

Fonte: Autoria própria 

 

1. Identificação do participante: 

2. Idade (em anos):_____________3. Sexo: __________________ 

4. Formação:  Graduação_____________________________ 

Mestrado______________________ Doutorado__________________________________ 

Especializações______________________________________________________________

__ 

5. Área de atuação:___________________________________________________ 

 

6.  Qual a sua opinião sobre o uso da gamificação em tecnologia digital para abordagem do  

estresse ocupacional e Síndrome de Burnout junto a profissionais de enfermagem??  

( ) Interessante          ( ) Não acho interessante      (  ) Indiferente 

Comentários:  

7. Qual é sua frequência de uso do smartphone?  

 

 ( ) Diariamente       ( ) Ocasionalmente          ( ) Raramente                 ( ) Nunca  

 

8. Você costuma jogar no seu aparelho smartphone?  
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( )  Diariamente    ( ) Ocasionalmente   ( ) Raramente   ( ) Nunca  

 

 

 

APÊNDICE L - Roteiro adaptado para avaliação do conteúdo Taxonomias de Bloom 

Fonte: (SAVI et al., 2010). 

 

1) O protótipo do aplicativo gamificado, tem potencial para auxiliar a lembrança de 

mais informações relacionadas ao tema abordado? Descreva o que em sua opinião, pode ser 

feito para melhorar essa abordagem.  

( ) Sim   ( ) Não  (  ) Em partes  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________. 

2) O uso da tecnologia digital gamificada, tem potencial para possibilitar maior compreensão 

dos temas apresentados na ferramenta? Descreva o que em sua opinião, pode ser feito para 

alcançar melhor essa abordagem.  

( ) Sim  ( ) Não    ( ) Em partes  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________. 

3)  O uso da tecnologia digital gamificada tem potencial para favorecer a aplicação do  

conteúdo abordado? Descreva o que em sua opinião pode ser feito para alcançar melhor essa 

abordagem.  

(  ) Sim   ( ) Não    ( ) Em partes 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________. 

 

 

 

APÊNDICE M - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBIERÃO PRETO UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO - USP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA OS 

ESPECIALISTAS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Título: Desenvolvimento de protótipo de aplicativo gamificado para apoio aos 

profissionais de enfermagem frente ao estresse ocupacional e risco de desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout: proposta de intervenção 

 

Pesquisador (a): Ramon Azevedo Silva de Castro  

 

Instituição/Departamento: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (EERP – USP). 

Endereço do pesquisador (a) responsável: Avenida dos Bandeirantes, 3900 Campus 

Universitário – Bairro Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP – Brasil CEP: 14040-902. 

Telefone do pesquisador (a) responsável: (37)991221636 

 

Prezado (a) senhor (a), 
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O Sr (a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa intitulada: 

Desenvolvimento de protótipo de aplicativo gamificado para apoio aos profissionais de 

enfermagem frente ao estresse ocupacional e risco de desenvolvimento da Síndrome de 

Burnout: proposta de intervenção, como voluntário da pesquisa que desencadeará na 

elaboração de uma dissertação na linha de pesquisa Fundamentação teórica, metodológica e 

tecnológica do processo de cuidar, no Programa de Pós-Graduação de Mestrado Acadêmico 

Enfermagem Fundamental, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

SãoPaulo (EERP-USP). 

Antes de aceitar ou não participar da pesquisa, solicito gentilmente que faça a leitura 

total deste documento, sendo de total importância o entendimento de todas as informações 

contidas e instruções relacionadas à pesquisa. 

O pesquisador deverá responder a todas as suas dúvidas, antes que o senhor (a) aceite 

participar da pesquisa, sendo de seu total direito desistir da pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade. 

A pesquisa tem como objetivo o Desenvolvimento de protótipo de aplicativo gamificado para 

apoio aos profissionais de enfermagem frente ao estresse ocupacional e risco de 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Para cumprimento da fase de avaliação por 

especialistas em gamificação e em estresse ocupacional e Síndrome de Burnout,  gostaríamos 

de convidá-lo a participar como avaliador da tecnologia criada, com o objetivo de identificar 

possíveis problemas de usabilidade, visando a melhoria do protótipo criado. 

Benefícios: Com sua avaliação poderemos identificar falhas no processo de 

elaboração do protótipo a partir do uso da gamificação e poderemos aprimorá-lo com o 

objetivo de tornar mais atrativo e eficaz e posteriormente, distribuir para instituições e outros 

profissionais de enfermagem  para gerar conhecimento do assunto e previnir o seu 

aparecimento.  

Riscos: O especialista pode se sentir cansado, fadigado durante avaliação, devido à 

extensão da tecnologia gamificada e quantidade de questões a serem respondidas. Caso isso 

ocorra ele será orientado a dar uma pausa nas avaliações e retornar quando estiver 

descansado.  

Por trabalhar temas relacionados ao estresse ocupacional e sindrome de Burnout, você 

pode se identificar com algumas das questões abordadas e sentir que você possui uma 
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aproximação com os temas abordados. Caso isso ocorra e você se sinta mal com esse 

ocorrido, você será orientado a parar momentaneamente com a pesquisa, será abordado pelos 

pesquisadores especialistas e receberão apoio e auxílio dos especialistas, retomando a 

avaliação assim que você se sentir melhor. Você poderá cancelar sua participação a qualquer 

momento, não gerando nenhum prejuízo ao participante.  

Sigilo: As informações fornecidas por você terão sua privacidade garantida pelo 

pesquisador (a) responsável. Os participantes da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados forem divulgados. O senhor (a) será informado de 

todos os resultados obtidos e não terá nenhuma despesa, benefício ou direitos financeiros 

sobre a pesquisa. 

Esclarecemos que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins de pesquisa, 

podendo ser utilizados em eventos científicos e revistas especializadas na área, sendo 

preservado seu anonimato.  

É oferecido o total direito para a retirada de seu consentimento a qualquer momento, 

sem prejuízos, e a manutenção da sua identidade em segredo/sigilo (garantia do anonimato ou 

sigilo da identidade), e não das informações fornecidas por ele relativas à pesquisa; 

Caso ocorra qualquer dano ou prejuízo a você, que seja comprovado que foi devido à 

participação na pesquisa, você será indenizado em todos seus direitos, conforme Resolução 

CNS 466/2012, Item IV.3-h. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEO-EERP/USP), que tem como função a 

proteção ética do participante da pesquisa. Seu horário de funcionamento para esclarecer 

possíveis dúvida é de segunda-feira à sexta-feira das 10h às 12h e das 14h às 16h (exceto 

feriados), pelo telefone   (1633159197), ou pelo e-mail: cep@eerp.usp.br 

 

Ciência e de acordo do participante da pesquisa: 

 

Eu , estou de acordo em participar 

desta pesquisa, assinando duas vias desse Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 

obtendo uma via em meu poder com a assinatura dapesquisadora. 

 

mailto:cep@eerp.usp.br
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Ribeirão Preto// 

 

Assinaturadoparticipante Assinatura do pesquisador(a) 

 

 

 

 

 

APÊNDICE N - Licenças para uso das imagens utilizadas na elaboração das telas dos 

protótipos de tecnologia famificada 

 

Tirinha de história Dora a procuradora- Disponível em 

<https://www.estudegratis.com.br/questao-de-concurso/3587>.Acesso em: 10 de ago. 2020 

 

Tirinha de história Aderbal, o funcionário padrão. Disponível em: 

<https://novacharges.wordpress.com/2008/10/27/aderbal-o-funcionario-padrao-1/>. Acesso 

em: 10 ago. 2020. 

 

Imagem Escala das Emoções. Disponível em: 

https://www.facebook.com/deslocarpalavras/photos/. Acesso em 10 ago. 2020. 

 

Imagem O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Disponível em: 

<https://br.pinterest.com/pin/809029520537816065/?autologin=true>. Acesso em 10 ago. 

2020. 

https://www.estudegratis.com.br/questao-de-concurso/3587
https://novacharges.wordpress.com/2008/10/27/aderbal-o-funcionario-padrao-1/
https://www.facebook.com/deslocarpalavras/photos/
https://br.pinterest.com/pin/809029520537816065/?autologin=true

