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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo verificar a percepção dos contadores 

acerca da sua saúde metal durante a pandemia da COVID-19 que teve seus 

reflexos no Brasil a partir de março de 2020. Utilizou-se uma metodologia de 

pesquisa bibliográfica e exploratória e os dados foram coletados por meio de 

questionários aplicados aos colaboradores de três escritórios distintos. Os 

resultados encontrados mostram que a pandemia afetou a saúde mental dos 

colaboradores de forma significativa modificando suas rotinas e que o 

despreparo tanto governamental e empresarial dificultou esse processo no 

enfrentamento dessa contingência. 

  Palavras-Chave: Contador; Saúde Mental; Covid-19; Pandemia; 
Psicológico.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho busca investigar a saúde mental do profissional de 

contabilidade em meio a pandemia em que o estresse com a incerteza do 

mercado foi extremado com todas as variantes no decorrer de do ano de 2020 

estendendo-se também a 2021. A metodologia utilizada será um estudo 

bibliográfico e exploratória com um questionário aplicado a profissionais da 

contabilidade de três escritórios distintos que mantiveram suas atividades 

profissionais no decorrer da crise do covid-19. Os impactos da pandemia na 

saúde mental dos profissionais de contabilidade são perceptíveis pois os 

mesmos são essenciais a todas as empresas não podendo estas ficarem sem 

as atividades da contabilidade, pois é dela que se extrais as informações 

relevantes para a tomada de decisão e é ela que cuida das questões tributárias 

e trabalhistas orientando e aplicando todas as mudanças durante a pandemia 

feitas pelo governo, conforme jornal G1 (14/04/2020) “O governo anunciou uma 

série de medidas tributárias que adia, suspende ou altera o valor a ser recolhido 

aos cofres públicos.”  

Percebendo a gravidade e importância do tema saúde mental e como ela 

tem afetado o cotidiano das empresas e trabalhadores de forma direta devemos 

buscar métodos abrangentes para conscientizar as empresas, trabalhadores e 

governantes deste assunto afim de contermos seus danos nas famílias e na 

sociedade de modo geral. Buscando o bem-estar coletivo, saúde e motivação os 

diversos profissionais proporcionando ambientes saudáveis e confiáveis em 

todos os setores produtivos.  De acordo com a FORBES (08/06/2021) a empresa 

Amazon lançou programa de apoio a saúde mental dos colaboradores ainda 

segundo a reportagem mostra uma pesquisa da UFRGS em que “80% das 

famílias brasileiras tinham sintomas de ansiedade e 68% de depressão. Além do 

mais, um estudo da Workanaq, plataforma online de contratação, mostrou que 

43,7% das pessoas relataram distúrbios psicológicos causados pelo home 

office.”  

 Este tema tem se mostrado promissor visto que conciliar vida profissional, 

familiar e saúde mental é importante para atingirmos nossos objetivos e termos 
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o crescimento profissional desejado. Enfrentar o estresse da melhor maneira 

para não adoecer e comprometer a carreira e a vida familiar deve ser o objetivo 

dos profissionais buscando um “equilíbrio entre o físico e mental entre o 

profissional e o pessoal”1 segundo reportagem do Valor econômico que diz ainda 

que apenas 18% das empresas se preocupam com a saúde mental e buscam 

melhorar o bem-estar de seus colaboradores. A psicóloga Lisiane Bizarro 

questiona; “O quão seguro psicologicamente é o ambiente de trabalho para 

permitir que o indivíduo diga que está sofrendo assédio moral, que seu 

sofrimento é devido a coisas que acontecem no ambiente de trabalho?”2 

Estes questionamentos devem ser cada dia mais relevantes na sociedade 

e no mundo corporativo pois as empresas e a sociedades são feitas por pessoas 

se eles não estão bem mentalmente não conseguirão oferecer todo o seu 

potencial de rendimento, produtividade e poderão criar ambientes de trabalho 

hostis, desagradáveis, ineficientes e sem criatividade. As grandes empresas já 

perceberam que ter funcionários bem-motivados e satisfeitos com a empresa 

reduz a rotatividade demandas trabalhistas e proporciona colaboradores 

engajados com a missão, visão e valores da corporação sendo assim mais 

produtivos e engajados fazem com que eles queiram permanecer ali.   

A delimitação do tema será um estudo de caso sobre como anda a saúde 

mental do contador em meio a pandemia da COVID 19 e todas as mudanças 

que enfrentou no decorrer do ano de 2020 e meados de 2021 e que vai procurar 

mostrar como ele foi direta e indiretamente afetado pela crise e as informações 

serão colhidas através da aplicação de questionários e os dados serão tabulados 

em gráficos e tabelas para visualização dos resultados.  

A saúde mental é um tema estigmatizado pela sociedade e alvo de 

diversas piadas de mal gosto e termos pejorativos indelicados agravando ainda 

mais o problema de quem convive com o problema e precisa de tratamento 

qualificado para melhorar sua saúde de forma geral. De acordo com uma 
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publicação do site AMIL CUIDADO CERTO, (2021)3 um em cada quatro 

brasileiros está sofrendo algum problema na saúde mental e o tema ainda sofre 

tabus e que durante a pandemia a saúde mental foi ainda mais abalada. 

O governo, as empresas e os trabalhadores não têm consciência plena 

da importância de se levar o tema saúde mental a sério e propor ferramentas e 

métodos para buscar ajudar as famílias e toda a sociedade que está cada dia 

mais adoecida, estressada, ansiosa e com problemas na sua saúde mental que 

poderiam ser evitados com mais informação e ações coordenadas de todos os 

stakeholders incluindo Governo, empresas e toda a sociedade em geral. Durante 

a pandemia muitos índices ruins aumentaram como o de ansiedade, depressão, 

suicídios, violência doméstica e muitas dessas questões poderiam ser evitadas 

se as pessoas em geral tivessem uma saúde mental adequadamente saudável 

para lidar com sua vida profissional e pessoal. Segundo reportagem da FORBES 

(06/04/2021) “houve uma alta de 26% do número de concessões de auxílio-

doença e de aposentadorias por invalidez decorrentes de problemas de saúde 

mental” o que impacta os cofres públicos e prejudica as corporações que tem 

que buscar novos colaboradores e investir novamente em treinamentos dentre 

outros processos que envolvem a rotatividade como custo de aprendizagem que 

impactam diretamente a produtividade e alcance das metas e objetivos das 

empresas. Ainda segundo a notícia da FORBES (06/04/2021); 

 Acontece que a pandemia jogou um holofote sobre essas 
questões porque contribuiu para a manifestação de transtornos 
mentais em quem já era propenso a desenvolvê-los. Por outro lado, 
pessoas que já lidavam com seus problemas antes da pandemia 
viram a sua condição ser amplificada tremendamente. Lembremos 
que esse cenário de insegurança e de medo é o caldo ideal para o 
surgimento ou agravamento de transtornos mentais. (FORBES, 
06/04/2021) 

 O objetivo desta pesquisa é conscientizar empresas, trabalhadores e 

governantes sobre a importância de cuidar da saúde mental dos trabalhadores 

e propor ações coordenadas com o objetivo de tirar os estigmas sobre a saúde 

mental. Que as empresas possam oferecer palestras e consultas com psicólogos 

                                                           
3 Reportagem disponível em: 
https://www.amilcuidadocerto.com.br/?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYoEwVI9lijc03owtL_Fi1jPN
YsVQEN9kLh-bZxgT0gBPy8xmZCwodAaAhr4EALw_wcB 

 

https://www.amilcuidadocerto.com.br/?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYoEwVI9lijc03owtL_Fi1jPNYsVQEN9kLh-bZxgT0gBPy8xmZCwodAaAhr4EALw_wcB
https://www.amilcuidadocerto.com.br/?gclid=Cj0KCQjw8IaGBhCHARIsAGIRRYoEwVI9lijc03owtL_Fi1jPNYsVQEN9kLh-bZxgT0gBPy8xmZCwodAaAhr4EALw_wcB
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e psiquiatras aos seus colaboradores e avaliações periódicas para saber os 

níveis de estresse que seus colaboradores andam enfrentado e como reduzir os 

efeitos negativos sobre a saúde mental de seus integrantes. 

O objetivo geral e mostrar a importância deste tema saúde mental e 

remover os estigmas que o envolvem e impedem que seja tratado com seriedade 

e com a atenção necessária para a realização de ações visando a saúde dos 

trabalhadores que compõem os diversos setores da economia e sociedade em 

geral. 

Objetiva-se obter através desta pesquisa obter dados relevantes sobre a 

saúde mental dos profissionais de contabilidade que continuaram trabalhando 

em meio a pandemia. 

Propor intervenção que possibilite e melhore a saúde mental dos 

colaboradores dos mais diversos setores e não somente dos contadores 

trabalhando assim na prevenção pois o custo de prevenir e sempre menor do 

que o do tratamento de um problema.  

Espera-se com a pesquisa apresentada confirmar ou refutar que houve 

interferência da pandemia da COVID 19 na saúde mental dos contadores e 

demostrar a importância do tema. Alguns autores citam que primeiramente os 

colegas de empresa percebem primeiro os problemas associados a saúde 

mental antes mesmo da família, (MORRISON, 2019) e por isso é tão importante 

a conscientização da empresa e um plano de prevenção de riscos que contemple 

essa questão.  

Nos casos de contadores autônomos eles sendo conscientizados do 

assunto devem buscar o quanto antes tratamento, ajuda e meios de obter uma 

vida saudável cuidando assim do corpo e da mente com igual emprenho.    

METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa exploratória e será feita uma revisão da literatura 

científica para averiguação e análise do tema proposto e para isso foi realizado 

um estudo de caso aplicando um questionário correlacionando o tema saúde 

mental às mudanças enfrentadas durante a crise decorrente da pandemia. 
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A técnica utilizada para a aplicação da pesquisa e coleta dos dados será 

um questionário aplicado a profissionais de contabilidade de três escritórios 

distintos impactados pelas mudanças ocorridas no período da pandemia e 

verificar a correlação com a saúde mental e o momento vivido durante a 

pandemia e buscar saber o quanto se sentiram afetados pela COVID-19. 

Buscamos trabalhadores com formação em ciências contábeis atuantes 

em escritórios que durante a pandemia tiveram que aplicar as mudanças em sua 

rotina de trabalho impostas pelo governo e se adequar aos novos processos, 

prazos e normas legais e horários de trabalhos, para verificarmos como eles 

perceberam essas mudanças e o quanto isso pode ter influenciado em sua 

saúde mental no decorrer da pandemia ao longo dos anos 2020 e 2021. 

A amostra consistiu em 12 contadores de ambos os gêneros, de três 

contabilidades diferentes que respondeu ao questionário. 

A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicação do questionário no 

local de trabalho dos entrevistados que acessaram o link do google forms. Nele 

foi elaborado um conjunto de questões relacionadas ao problema da saúde 

mental dos contadores em meio a pandemia. O questionário foi impessoal para 

resguardar o participante e assegurar sua imparcialidade nas respostas. 

Os dados do questionário serão avaliados e analisados a partir do 

percentual das respostas do participante da entrevista e será avaliado com 

gráficos e tabelas para verificar a percepção dos entrevistados se houve ou não 

impactos relevantes em seu cotidiano que afetassem sua saúde mental de forma 

significativa e que mereça atenção. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

De acordo com MORRISON, 2019 as pessoas tornam-se pacientes de 

saúde mental devido a problemas ocultos e ele lista alguns deles conforme 

abaixo; 

 Dificuldade para pensar (transtornos cognitivos) 
 Uso de substâncias 
 Psicose  
 Distúrbios do humor (depressão ou mania)  
 Ansiedade, comportamento esquivo e excitação  

https://www.google.com/search?q=fazer+pesquisas+com+google+forms&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifnsb34ejzAhWgqZUCHWOOAi4QkeECKAB6BAgBEDY
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 Queixas físicas  
 Problemas sociais e de personalidade 

(MORRISON, 2019 p. 27) 

A saúde mental é tão relevante que MORRISON, 2019 continua 

descrevendo que os transtornos de ordem mental podem interferir em todas as 

áreas da vida e que “é importante descobrir como a doença do paciente afetou 

o funcionamento e os relacionamentos em todas as áreas da vida, incluindo a 

social, a educacional/ocupacional e a familiar”. 

Ainda segundo MORRISON, 2019 existem várias consequências sociais 

sobre o paciente de saúde mental e sobre outras pessoas e ainda o uso de 

substâncias ainda “podem acarretar problemas legais, financeiros, de saúde e 

interpessoais”. 

MORRISON ainda segue dizendo que por vezes a família do paciente 

culpam por ter perdido o emprego, se divorciado ou se afastado da família e ele 

afirma que; “esses e vários outros relacionamentos humanos rompidos são, na 

verdade, decorrências de um transtorno mental. Esta visão pode ser valiosa para 

o paciente e seus familiares: ensinar a família e os amigos sobre as 

consequências da doença pode ajudar o seu paciente.” 

Para MORRISON, 2019 os problemas emocionais são percebidos 

primeiros na empresa por colegas de trabalho mesmo antes da família se quer 

notar. Por esse motivo frisamos que deveria ter uma atenção maior das 

empresas no trato com a saúde mental propondo identificação e tratamento 

precoce e em tempo hábil para evitar danos tanto para a empresa quanto para 

as famílias e sociedade em geral pois todos são igualmente interessados e 

afetados por esses problemas. Com a conscientização, acompanhamento e 

tratamento sendo oferecido pelas empresas poderia ser evitados problemas 

como perda ou abando de emprego, afastamento pelo INSS por doenças 

mentais e consequentemente colaboradores mentalmente mais saudáveis serão 

mais produtivos e criativos na busca dos objetivos da empesa. 

Estudos e pesquisas recentes estão indicando a insatisfação dos 

trabalhadores com sua saúde mental que foi ainda mais pressionada pela 

pandemia da COVID 19 quem em março de 2020 forçou as empresas brasileiras 
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a fecharem seus estabelecimentos trazendo grandes incertezas quanto a 

continuidade das empresas e empregos afetando diretamente todas as famílias 

de uma só vez que tiveram que se adequar às pressas a crise. A grande maioria 

que não perdeu seus empregos teve seus salários reduzidos em 30% a 

economia sem direção coordenada fez com que a inflação aumentasse com 

diversos problemas nos setores produtivos devido ao fechamento de estados 

fazendo com que produtos viessem a faltar e inflacionar. Todo esse cenário 

micro e macroeconômico propiciou a um aumento de doenças mentais, crises 

de ansiedade, violência doméstica dentre outros. De acordo com dados 

extraídos do jornal Valor Econômico uma pesquisa recente da Fundação Dom 

Cabral a maioria das pessoas tiveram sua saúde mental afetada conforme 

descrito abaixo; 

Uma pesquisa recente feita pela Fundação Dom Cabral (FDC) e 
Talenses Group, obtida com exclusividade pelo Valor, indica que a 
pandemia prejudicou a saúde mental de 73,8% dos 573 profissionais 
entrevistados. Do total, 40% ocupam posições gerenciais e 20,5% são 
diretores, VPs, C-Level ou conselheiro. Entre as mulheres (que são 
45% dos entrevistados), a pandemia prejudicou mentalmente 80,92% 
delas. O indicador também foi alto entre os mais jovens. Na geração Z 
(nascidos a partir de 1991), 80,65% disseram ter sido afetados. Uma 
primeira explicação é que as gerações mais novas têm pouca 
autonomia, recebem as atividades para fazer e há pouco espaço para 
colocar intencionalidade, seu próprio ponto de vista”, afirma o 
coordenador da pesquisa Paul Ferreira, professor de gestão 
estratégica e diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom 
Cabral.4(VALOR ECONOMICO, 2021) 

 

 
Fonte: Jornal Valor econômico5 
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Segundo Garcia da Amil; “as condições que levam a uma boa saúde 

mental vão desde a vida intrauterina e a infância até o trabalho, levando em conta 

o propósito pelo qual se exerce a atividade, a carga de trabalho e a segurança 

financeira, entre tantas outras razões” ³Todos esses fatores devem ser 

considerados em amplos estudos realizados para buscarmos soluções que 

melhorem esses indicadores. 

Ainda tem a problemática do estigma da sociedade com o tema saúde 

mental que vem sendo desmistificado segundo ROCHA, (2015); 

O estigma é grande barreira para as pessoas que sofrem de 
transtornos mentais. Portadores de transtornos mentais graves são 
frequentemente evitados por amigos e familiares, discriminados por 
colegas de escola ou trabalho, preteridos por empregadores e 
locatários, vítimas de violência. São mostrados de forma caricatural e 
preconceituosa no cinema, televisão e na mídia impressa e, por vezes, 
alvo de ações policiais inadequadas. 

Vive-se em cultura que discrimina e segrega o portador de transtorno 
psiquiátrico. Estar inserido nessa cultura frequentemente acarreta a 
auto estigmatização por parte do indivíduo que sofre de transtorno 
mental. O estigma e o auto estigma são dois grandes obstáculos à 
integração social e à vida plena em sociedade. Dessa forma, a pessoa 
com transtorno mental grave sofre não só pela doença em si, mas 
também pelo estigma social que segrega e nega oportunidades para o 
trabalho e para a vida independente. Nesta revisão narrativa abordam-
se a frequência e o impacto das doenças mentais, a ocorrência do 
estigma e suas consequências e as estratégias que podem ser 
instituídas para o enfretamento do estigma e auto estigma. (ROCHA, 
2015, p. 3) 

Tornando assim ainda mais importante o papel das empresas, do governo 

e de toda a sociedade na identificação, prevenção e tratamento adequado ao 

tema da saúde mental dos trabalhadores e suas famílias. Diversas empresas já 

aderiram ao tema e estão investindo em seus colaboradores, segundo a 

FORBES (2021), a empresa AMAZON lançou um programa de apoio à saúde 

mental dos seus colaboradores personalizado, gratuito e que abrange os 

trabalhadores e suas famílias e funciona em todos os países onde a empresa 

funciona. As grandes corporações já entenderam a sua responsabilidade social 

e ambiental direta na sociedade e a importância dessas ações e segunda a 

FORBES (2021), “Sem saúde, não há empresa que prospere” E “O melhor 

produto de qualquer organização é e sempre foram as pessoas.” 
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Segundo um artigo MINERVINOC (2020) está havendo uma epidemia 

simultânea de covid-19 e de transtornos mentais conforme abaixo; 

A dificuldade de acesso a serviços especializados em saúde mental de 
emergência durante o período de isolamento, o estigma vivido pelos 
que padecem de transtornos mentais e a falta de treinamento dos 
serviços de emergências clínicas para atender a esta população 
favorecem o surgimento de uma epidemia de transtornos mentais 
concomitante ou subsequente à da covid-19 (MINERVINOC,2020 
p.648) 

A sociedade e os serviços de Saúde não estavam preparados 

adequadamente para os atendimentos destes casos e ainda segundo o artigo 

houve estresse pós-traumático para quem foi infectado pela covid-19 

aumentando as doenças mentais “Desta forma, é imprescindível que os serviços 

de saúde mental e as autoridades se mobilizem para formular medidas 

preventivas eficazes. Após a pandemia, e tendo superado os desafios trazidos 

por ela, certamente o atendimento terá sido aperfeiçoado”. (MINERVINOC,2020 

p.653) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES 

Foram entrevistados 12 contadores de três escritórios de regiões 

diferentes, sendo dois no estado do Espírito Santo e um escritório na Bahia 

através de um questionário contendo 15 perguntas. Dos entrevistados 67% eram 

do sexo feminino com a faixa etária predominante entre 21 a 30 anos de idade 

com 50% sendo que 75% são de trabalhadores de instituições privada e 75% 

tem formação acadêmica como graduados. Os de nível Técnico, Especialização 

e Mestrado são de 8% cada um, já os anos de experiência na área ficou bem 

dividido nas três primeiras faixas de 1 a 5 anos, de 5 a 10 anos e de 10 a 15 

anos todos 25% cada um.  

Entre os entrevistados 67% afirmaram ter contraído Covid-19 durante a 

pandemia, chamando a atenção o número elevado de pessoas dos escritórios 

que se contaminou e provavelmente teve que se ausentar do trabalho para ter 

atendimento médico. De 12 pessoas 8 tiveram que procurar atendimento médico 

se ausentando de suas atividades e sendo pressionados pelo estresse causado 

pela pandemia. Dos entrevistados 58% afirmaram que a adaptação para o 
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enfrentamento a pandemia foi regular e 25% responderam que foi ruim sua 

adaptação ao contexto da pandemia e apenas 17% consideram que foi boa a 

adaptação. 

Foi perguntado na entrevista se foi oferecido algum curso, orientação e/ou 

recurso para o enfrentamento da pandemia pela empresa e 67% dos 

entrevistados afirmaram que não foi oferecido. Este percentual demonstra que a 

percepção dos trabalhadores em relação a empresa está baixo na perspectiva 

de sentir-se valorizado e reconhecido pela empresa. Possivelmente as empresas 

não tiveram tempo hábil para elaborar projetos proativos voltados ao 

atendimento, apoio e orientações de seus colaboradores e agiram de forma 

coercitiva afim de cumprir as normativas do estado. 

Os participantes da entrevista 25% afirmaram que a pandemia da COVID 

afetou sua saúde mental e que procuraram ajuda de especialistas e 17% 

disseram que afetou mais não procuraram ajuda especializada. Provavelmente 

os que não procuraram ajuda foi devido ao estigma social derivado da crise 

sanitária, social e política que se instaurou no país com muitas afirmações 

contrárias e sem fundamento na ciência. 58% afirmaram que a pandemia não 

afetou sua saúde mental provavelmente desconhecem a importância do assunto 

e sua relevância para a saúde de um modo geral e seus impactos na 

produtividade do colaborador na empresa e na sociedade. 

Cerca de 33% dos entrevistados afirmaram que a sua rotina foi afetada e 

teve que fazer home office, 25% informaram que sua rotina foi afetada pelo 

lockdown alterando a rotina, 25% também afirmaram que não tiveram sua rotina 

alterada e que apenas tiveram a jornada de trabalho reduzida e para 17% a rotina 

de trabalho não mudou. 

Já no percentual de respostas acerca da percepção do estresse ficou bem 

dividido 33% afirmaram que o estresse sim, aumentou durante a pandemia, 33% 

não percebeu mudanças e 33% disseram que sim, seu estresse aumentou com 

volume notório, mostrando como está distribuída a percepção do estresse de 

forma uniforma entre as respostas sendo que somando o percentual das 
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respostas sim dá um montante de 66% que reconhecem que o estresse 

aumentou durante a pandemia. 

Já para 92% das pessoas que responderam a entrevista acreditam que é 

muito importante a empresa dar apoio a saúde mental dos colaboradores durante 

a pandemia. As grandes corporações pelo mundo vêm se mobilizando para tratar 

o assunto e implementado medidas para prevenir e tratar o assunto eliminando 

os estigmas do tema e melhorando a qualidade de vida e a percepção de 

valorização pelos colaboradores. As empresas têm assumido um papel mais 

ativo junto a sociedade entendendo suas responsabilidades sociais e ambientais 

junto ao mercado e a todos os stakeholders percebendo que podem gerar 

impactos tanto para a sociedade quanto para a natureza e devem assumir 

responsabilidades para minimizarem esses impactos e colaborarem para um 

crescimento sustentável da corporação, dos seus colaboradores e de todos os 

envolvidos. 

Para 42% das pessoas que responderam ao questionário classificam a 

sua própria saúde mental nesse processo que atravessaram na pandemia como 

normal e se adequando as mudanças e igualmente para 25% consideram ruim 

devido aos estresses da pandemia e ruim devido ao volume de trabalho adicional 

em casa somando um total de 50% dos entrevistados que responderam que 

percebe que sua saúde mental está ruim. Apenas 8% disseram que consideram 

que sua saúde mental está normal e totalmente adaptada as mudanças que 

ocorreram no período. 

Para um percentual de 58% é importante aproximar o profissional da 

saúde ao Paciente com o uso da inovação da tecnologia atendimento de saúde 

online.  

Foi perguntado para os entrevistados se fariam ou se já passam por um 

acompanhamento psicológico e 50% disseram que não, 33% que sim e 17% 

disseram que não sabem por onde começas.  

Tabela 1 – Faixa etária 

Faixa etária 
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De 21 a 30 anos 50% 

De 31 a 40 anos 17% 

De 41 a 50 anos 17% 

De 51 a 60 anos 8% 

Acima de 61 anos 8% 

Fonte: Próprio autor 

A faixa etária da amostra predominante é composta por 50% de pessoas 

entre 21 a 30 anos de idade seguidas de 17% de 31 a 40 e também 17% de 41 

a 50. O que demostra se tratar de profissionais relativamente jovens o que 

também pode explicar que em sua maioria 75% são apenas graduados e ainda 

não fizeram uma especialização.   

Tabela 2 – Sexo 

Sexo % 

Feminino 67% 

Masculino 33% 

Fonte: Próprio autor 

A amostra é composta por 67% de mulheres e não foi verificado neste 

questionário quantas delas ocupam cargo de supervisão os chefia para outras 

análises o que poderá ser feito em um outro trabalho acadêmico para verificação 

dos níveis de estresse por gênero e por cargo que ocupa, se estes fatores 

contribuem para o aumento significativo da percepção acerca da saúde mental. 

Tabela 3 – Instituição 

Instituição % 

Privada 75% 

Pública 25% 

Fonte: Próprio autor 

Em sua maioria os trabalhadores são de instituições do setor privado no 

percentual de 75% dos entrevistados e 25% de instituição do setor pública. 
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Tabela 4 – Quantos anos de experiência no setor? 

Experiência  % 

De 1 a 5 anos 25% 

De 5 a 10 anos 25% 

De 10 a 15 anos 25% 

De 15 a 20 anos 9% 

De 20 a 25 anos 8% 

Acima de 25 anos 8% 

Fonte: Próprio autor 

Em se tratando de experiência profissional ficou bem distribuído entre as 

faixas de 1 a 5 anos com 25%, de 5 a 10 com 25% e de 10 a 15 também com 

25% de experiência, demonstrando que a amostra foi de jovens ainda em 

formação e expectativa de crescimento na carreira profissional que 

possivelmente se dará com a especialização no setor.  

Tabela 5 – Titulação 

Titulação  % 

Graduação 75% 

Técnico 8% 

Especialização 8% 

Mestrado 8% 

Fonte: Próprio autor 

O nível de escolaridade em sua maioria foi de graduados 75%, 

acompanhando a faixa etária que é de profissionais relativamente jovens e com 

a carreira profissional ainda em construção. 

Gráfico 1 – Você adquiriu covid-19 durante a Pandemia? 
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Fonte: Próprio autor 

Dos entrevistados 67% contraíram a COVID-19 durante a pandemia e 

33% alegam não ter pegado. Muitas pessoas são consideradas assintomáticas 

não apresentando nenhum sintoma da doença e desses 33% que afirmaram não 

ter pegado a doença não podemos aferir quantos foram assintomáticos nesse 

processo. Mesmos assim o número de pessoas que contraíram a doença foi alto 

e as empresas tiveram que se adaptar a essas ausências constantes no seu 

quadro de colaboradores e com o aumento de despesas variáveis com testes de 

COVID-19, atestados médicos, materiais como máscaras, álcool etc. 

Gráfico 2 – Como foi a adaptação para o enfrentamento a 

Pandemia? 

 

Fonte: Próprio autor 

A adaptação da maioria dos participantes a pandemia foi regular sendo 

de 58% e para 25% ruim demostrando a dificuldade de adaptabilidade das 

pessoas as mudanças impostas a sociedade em geral. Essa dificuldade de 

adaptação pode aumentar o estresse e deixar os ânimos aflorados em pessoas 

67%

33%

Sim Não

17%

25%

58%

Bom Ruim Regular
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resistentes a mudança aumentando a insatisfação e as reclamações constantes 

o que pode indicar pessoas que precisam de ajuda psicológica para cuidar da 

saúde mental. 

Gráfico 3 – Foi oferecido algum curso, orientação e/ou recurso para 

o enfrentamento da pandemia pela empresa? 

 

Fonte: Próprio autor 

As sociedades em geral foram pegas de surpresa com a pandemia e os 

governos não estavam preparados para vivenciar essa contingência, igualmente 

as empresas não tinham em seus balanços uma provisão para contingência, 

nem um plano de ação para enfrentamento da emergência sanitária e 

consequentemente não conseguiram coordenar a situação de forma satisfatória 

afim de oferecer treinamentos adequados, suporte ou recurso que em pouco 

tempo se tornaram escassos devido a alta na demanda mundial. 

Este gráfico demostra que para 67% dos entrevistados a empresa não 

ofereceu algum curso, orientação ou recurso para o enfrentamento da pandemia 

mostrando o desprepara generalizado e a falta de liderança tanto governamental 

quanto empresarial que demostra sua fragilidade no enfrentamento de crises 

refletindo esse despreparo na saúde mental dos seus liderados negativamente 

podendo gerar muita insatisfação e insegurança. 

Gráfico 4 – Considera que a pandemia da COVID 19 tenha afetado 

sua saúde mental? 

67%

33%

Não SIM
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Fonte: Próprio autor 

Das pessoas que consideram que a pandemia da COVID 19 tenha afetado 

sua saúde mental 25% responderam que a pandemia afetou, e ela procurou 

ajuda especializada e para 17% afetou mais não procuraram ajuda somando-se 

esses percentuais chegamos a 42% de pessoas que reconhecem que sua saúde 

mental foi afetada durante a pandemia indicando que as empresas devem dar 

mais atenção ao tema de saúde metal. 

Gráfico 5 – Você teve sua rotina no escritório alterada devida à 

pandemia? 

 

Fonte: Próprio autor 

Para 33% dos entrevistados afirmaram que a sua rotina foi afetada e teve 

que fazer home office, 25% informaram que sua rotina foi afetada pelo lockdown 

alterando a rotina. Somando os percentuais chega a 58% de pessoas que se 

58%

25%

17%

Não afetou Afetou, procurei ajuda
especializada.

Afetou mas não
procurei ajuda
especializada

33%

25% 25%

17%

Sim,  Fiz home
office

Sim,  Fechou
devido a lockdown

Não, atividades
realizadas com

horario reduzido

A rotina de
trabalho não

mudou
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tiveram suas rotinas alteradas de forma brusca para se adaptarem ao momento. 

Este fato em si pode estar associado ao aumento de estresse, insegurança e 

ansiedade vividos durante a pandemia pelos colaboradores. 

Gráfico 6 – Você considera que seu estresse aumentou durante a 

pandemia? 

 

Fonte: Próprio autor 

No gráfico sobre a percepção do nível de estresse somando as duas 

respostas sim chega a um percentual de 66% que consideram que o estresse 

aumentou durante a pandemia demonstrando que os colaboradores precisam de 

atenção e cuidados especializados para não desenvolverem doenças mentais, 

estresse, fadiga dentre outros que comprometem a saúde mental. 

Gráfico 7 – Você acha que a empresa deveria dar apoio a saúde 

mental dos colaboradores durante a pandemia? 

 

33% 33% 33%

Sim Não percebi mudanças Sim, com volume notório

92%

8%

Sim, é muito importante Não, acho necessario
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Fonte: Próprio autor 

Para um número absoluto de 92% dos entrevistados é muito importante a 

empresa dar apoio a saúde mental dos colaboradores durante a pandemia. 

Grandes empresas estão se movimentando nesse sentindo focando no bem-

estar dos seus colaboradores. Forbes (2021) “Oferecer benefícios criativos, 

ligados à saúde mental e emocional, além de flexibilidade nos horários de trabalho, 

é uma tendência entre empresas como a Fhinck, que disputam novos talentos entre 

os millenials e precisam de gente criativa para crescer.”6. 

Gráfico 8 – Como você classifica a sua saúde mental nesse 

processo durante a pandemia? 

 

Fonte: Próprio autor 

Para 42% das pessoas que responderam ao questionário classificam a 

sua própria saúde mental nesse processo que atravessaram na pandemia como 

normal e se adequando as mudanças e igualmente para 25% consideram ruim 

devido aos estresses da pandemia e ruim devido ao volume de trabalho adicional 

em casa somando um total de 50% dos entrevistados que responderam que 

percebe que sua saúde mental está ruim. Este gráfico demostra que as 

                                                           
6 https://forbes.com.br/carreira/2021/10/novos-beneficios-startup-investe-em-saude-mental-e-da-
semana-offline/ 
 

42%

25% 25%

8%

Normal e se adequando
as mudanças

Ruim devido ao estresse
da pandemia

Ruim devido ao volume
de trabalho adicional em

casa

Normal e totalmente
adaptado as mudanças

https://forbes.com.br/carreira/2021/10/novos-beneficios-startup-investe-em-saude-mental-e-da-semana-offline/
https://forbes.com.br/carreira/2021/10/novos-beneficios-startup-investe-em-saude-mental-e-da-semana-offline/
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empresas têm que dar atenção ao tema da saúde mental cientes de que isso 

afeta diretamente os resultados da empresa interferindo na produtividade, 

criatividade e rotatividade dos colaboradores. 

Gráfico 9 – Com a inovação da tecnologia surgiu o novo 

Atendimento de Saúde online. Você considera importante aproximar o 

Profissional da saúde ao Paciente? 

 

Fonte: Próprio autor 

A humanização dos processos tecnológicos é uma tendencia de mercado 

cada vez mais forte e que não pode ser negligenciada pois a percepção de bom 

atendimento e rapidez que a sociedade pede as respostas está cada dia maior 

e está ainda maior a resposta rápida no processo das reclamações que tomam 

proporções gigantescas com as redes sociais não havendo lugar para mau 

atendimento e atendimentos demorados ineficientes e ineficazes em uma 

sociedade líquida e que a reação em cadeia das redes sociais pode vir a causar 

grande prejuízo a imagem da marca das corporações. E para 25% é 

extremamente importante essa aproximação o Profissional da saúde ao Paciente 

por meio das novas tecnologias. As novas tecnologias também possibilitam 

acesso a atendimento de saúde a áreas remotas onde o serviço público não é 

ofertado de forma suficiente viabilizando assim a solução para um problema 

antigo deste país de dimensões continentais. Apenas 17% não veem 

58%

25%

17%

Sim Extramamente importante Não vejo necessidade
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necessidade dessa aproximação provavelmente por desconhecerem a 

necessidade real de outras regiões brasileiras onde o acesso a saúde e escasso. 

 

Gráfico 10 – Você faria ou já passou por um acompanhamento 

psicológico? 

 

Fonte: Próprio autor 

É importante desmistificar o assunto e conscientizar as empresas da 

importância das suas ações junto aos colaboradores pois para as grandes 

corporações reter os melhores talentos é importante e elas investem valorização 

dos profissionais diminuindo a rotatividade e os índices de turnover e os custos 

de aprendizagem, de recontratação e de treinamentos fora outras despesas 

variáveis envolvidas no processo. 33% afirmaram fariam ou já passaram por um 

acompanhamento psicológico mostrando uma demanda que precisa de mais 

atenção das corporações e do governo. 

Como sugestão para novas pesquisas aferir se cargos de liderança e 

gestão são mais susceptíveis a maiores estresses e a possíveis problemas na 

saúde mental correlacionando com outras variáveis como gênero e idade dentre 

outros.  

 

50%

33%

17%

Não Sim Não sei por onde começar
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A saúde mental do contador em meio a pandemia

1. Faixa etária 

(  ) De 21 a 30 anos 

(  ) De 31 a 40 anos 

(  ) De 41 a 50 anos 

(  ) Acima de 50 

2. Sexo 

(  ) Feminino (  ) Masculino 

3. Instituição 

(  ) Pública (  ) Privada (  ) Ambas 

4. Quantos anos de experiência no 

setor? 

De 1 a 3 anos; 

De 4 a 6 anos; 

De 7 a 9 anos; 

De 10 a 12 anos; 

Acima de 15 anos. 

5. Titulação 

(  ) Graduação (  ) Especialização 

(  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Técnico 

6. Você adquiriu covid-19 durante a 

Pandemia?  

(  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei 

7. Como foi a adaptação para o 

enfrentamento a Pandemia?  

De 1 a 5 onde 1 á 2 é ruim, 3 á 4 
regular e 5 Bom: 

(  ) 1 (  ) 2 (  ) (  ) 3 (  ) 4 (  ) 5 

8. Foi oferecido algum curso, 

orientação e/ou recurso para o 

enfrentamento da pandemia pela 

empresa? 

(  ) Sim (  ) Não 

9. Considera que a pandemia da 

COVID 19 tenha afetado sua saúde 

mental?  

(  ) Não afetou 

(  ) Afetou mas não procurei ajuda 
especializada 

(  ) Afetou, procurei ajuda 
especializada. 

10 Você teve sua rotina no 

escritório alterada devida à 

pandemia?  

(  ) Sim,  Fechou devido a lockdown 

(  ) Sim,  Fiz home office 

(  ) Não, atividades realizadas com 
horário reduzido 

(  ) A rotina de trabalho não mudou 

11. Você considera que seu 

estresse aumentou durante a 

pandemia? 

(  ) Sim 

(  ) Não percebi mudanças 

(  ) Sim, com volume notório 

12. Você acha que a empresa 

deveria dar apoio a saúde mental 

dos colaboradores durante a 

pandemia?   

(  ) Sim, é muito importante 

(  ) Não acho necessário 

13. Como você classifica a sua 

saúde mental nesse processo 

durante a pandemia?  

(  ) Ruim devido ao estresse da 
pandemia 
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(  ) Ruim devido ao volume de trabalho 
adicional em casa 

(  ) Normal e se adequando as 
mudanças 

(  ) Normal e totalmente adaptado as 
mudanças 

14. Com a inovação da tecnologia 

surgiu o novo Atendimento de 

Saúde online. Você considera 

importante aproximar o Profissional 

da saúde ao Paciente?   

(  ) Sim 

(  ) Não vejo necessidade 

(  ) Extremamente importante 

15. Você faria ou já passou por um 

acompanhamento psicológico? 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não sei por onde começa 

 

 



APÊNDICE A – Ficha de avaliação TCC – não apresentação para banca 

 
TITULO DO TRABALHO: 

 

 
ALUNO (S): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ORIENTADOR 

VERIFICACAO DE PLÁGIO 

( ) Foi constatado nesta obra plágio. 

 ( ) Plágio parcial ( %). 

( ) Não foi constatado plágio nesta obra. 

 

Observação: Caso constatado plágio total 

ou parcial da obra avaliada, o aluno 

receberá automaticamente a nota 0,0, 

sendo descartada a avaliação dos critérios 

seguintes. 

 

Critério 1: Trabalho escrito 

 
Itens avaliados 

Pontuação 
Máxima 

Pontuação 
Obtida 
Orientador 

Introdução: Apresenta e contextualiza o tema, a justificativa apresenta 
a relevância do trabalho para a área do curso; apresenta os objetivos 
(geral e específicos) que foram traçados para desenvolver o TCC; 

 

0,5 

 

Referencial teórico: Apresenta os elementos teóricos de base da área 
do conhecimento investigada, bem como a definição dos termos, 
conceitos e revisão teórica suficiente e pertinente ao referido campo do 
TCC. 

 
2,0 

 

Resultados: Apresenta de forma clara os resultados, atendendo aos 
anseios do estudo, descrito nos objetivos e analisando de forma 
adequada. NO CASO DE ARTIGO DE REVISÃO DE LITERATURA, 
ESTE VALOR SERÁ SOMADO AO DE REFERENCIAL TEÓRICO. 

 
2,0 

 

 
Metodologia escrita de forma clara e objetiva, dos procedimentos 
metodológicos utilizados, coerentes com os objetivos do trabalho 

 
1,5 

 

Conclusões e Referências: Apresenta síntese do que foi realizado, de 
modo a expressar de forma concisa o que TCC, a sua contribuição 
pessoal para o tema, além de relacionar trabalhos futuros. A digitação é 
apresentada dentro das normas ABNT. 

 

 
1,0 

 

Uso correto e adequado da língua portuguesa: O texto está escrito com 
linguagem acadêmica, na 3ª pessoa, coeso e coerente, sem erros de 
ortografia e concordância, na norma culta. As citações (diretas e/ou 
indiretas) estão com formatação adequada, com as devidas referências 
aos autores, conforme ABNT. 

 

 
1,0 

 

 


