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RESUMO 

 
O stress como elemento marcante na profissão do enfermeiro que desencadeia 
inúmeros problemas relacionados à amplitude de atividades desempenhadas e 
ações sofridas no decorrer de seu trabalho. O artigo aborda um estudo exploratório 
contextualizando o ambiente que os enfermeiros de unidade de urgência e 
emergência estão dispostos a sofrer, devidos suas condições de trabalho e fatores 
ligados ao fluxograma e organograma de acolhimento a pacientes que não 
compreendem as limitações das estruturas de saúde, por isso constantemente 
entram em conflito com esses profissionais. Dentre as quais, o stress também pode 
ligar a condições de gerenciamento de equipes e coordenação de pessoal que por 
apresentarem alguma dificuldade no inter-relacionamento com os demais membros 
de equipes, possam gerar uma depreciação do atendimento e um possível risco a 
percepção do quadro clínico de pacientes. Averígua-se que, para o enfermeiro de 
emergência, embora de sua pronta atuação frente à situação de crise não é o 
agente resolutivo das condições extremas aos quais confronta diariamente, pois 
cabe às instituições analisarem esses fatores e possibilitar por meio de gestão e 
ferramentas que o impacto do stress vivido pelos enfermeiros possa ser amenizado. 
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INTRODUÇÃO 
 

No ambiente hospitalar domina inúmeros fatores que contribuem para 

insalubridade e sofrimento desses profissionais em especial no corpo de 

enfermagem, embora diversos estudos revelem que existe uma correlação direta 

desse profissional com o stress gerado pela atividade deste ambiente por apresentar 

diversos conflitos e elevada carga de atividades. O stress ocupacional se define 

como causa decorrente da relação entre o ser e ambiente inserido, portanto 

predisposto a ter influencia nas cargas emocionais e funcionais exigidas sobre a 

pessoa e suas atividades, contribuindo para uma depreciação de sua saúde e 

produtividade de forma individual ou combinada. 

A relevância dos estudos sobre este tema consiste nas potenciais fatores e 

influencias negativas que podem ser percebidas no ambiente de trabalho e nas 



 

relações que desencadeiam este mal. Para a organização, a perda e 

comprometimento da produtividade acarretam uma diminuição da qualidade dos 

serviços prestados e o elevado risco de acidentes e prejuízos tanto para os 

profissionais como para os pacientes atendidos. Como o enfermeiro tem uma gama 

de atividades e necessita de uma rápida e precisa atuação, vale identificar o 

interesse pelo estudo sobre este mal estar relacionado com o risco da síndrome de 

burnout, como é chamada o esgotamento físico e mental do profissional em sua 

atividade por conflitos e insatisfação no trabalho. A preocupação e significativa 

devido à importância desta atividade na preservação e socorro aos pacientes 

atendidos e sua extensão com os demais membros da instituição hospitalar, pois 

estes podem sofrer influências no decorrer do tempo. 

No entanto, identificar estes fatores ligados diretamente ao stress ocupacional 

não é uma tarefa tão simples, pois segundo Paschoal (2004) o relacionamento 

interpessoal é fator preponderante no potencial stress do trabalhador. Este 

relacionamento abrange variáveis únicas de grupos e sua análise de influência aos 

demais tornam um estudo de difícil diagnóstico. Com a finalidade de colaborar com o 

conhecimento sobre o stress do profissional atuante no setor de emergência, em 

especifico o enfermeiro, este estudo foca na compreensão da sua função de 

liderança e coordenação de equipes e os conflitos intergrupais.  

Contudo, objetivando propor uma ampliação da capacidade de entendimento 

das ferramentas funcionais no enfrentamento deste problema, uma reflexão das 

possíveis causas ajudará a compreensão por seus superiores ou na hierarquia de 

comando dos conflitos intergrupais no stress de auxiliares e técnicos de enfermagem 

da unidade de urgência e emergência. 

A existência de fatores causadores de stress decorrente da atuação do 

enfermeiro em unidade de urgência e emergência devem ser compreendidas e 

analisadas por interferirem direta ou indiretamente no trato com pacientes e no 

desempenho das equipes sob seu comando. Uma perda da qualidade do 

atendimento pode ser percebida se fatores de stress forem negligenciados pelo 

trabalhador e administradores do setor. A compreensão vai muito além dos danos ao 

profissional, estes podem interferir em riscos ao paciente, a equipe, ao próprio 

trabalhador e uma ineficiente prestação de serviços, pois o stress pode interferir em 

decisões equivocadas e não condizentes com os princípios da organização. 

 



 

Objetivando compreender que inúmeros agentes causadores de stress que 

podem interferir de forma crucial e perigosa no desempenho desses profissionais de 

saúde, e por ser de grande relevância no funcionamento setor de emergência, 

concomitantemente buscando soluções aos conflitos visando minimizar os danos ao 

funcionamento e perda da qualidade da prestação dos serviços. 

Analisando assim, que a atuação do enfermeiro é ampla e dinâmica e não 

tolera erros, além de possuir cargas de responsabilidades elevadas. Portanto este 

trabalhador tem em sua natureza um elevado risco de desenvolvimento de stress 

durante sua vida profissional e analisar estes fatores para contribuir e amenizar os 

males causados no decorrer de sua atividade. 

 

O stress como doença. 

Stress possui um diagnóstico complexo de grande abrangência nas relações 

humanas e que ocupa lugar de destaque nos estudos antropológicos atuais, sendo 

constantemente objeto de estudo nas diversas profissões e desempenhos 

organizacionais. Constantemente abordado por ser decorrente das mudanças e 

exigências atuais do nosso meio, este tema se tornou permanente no nosso 

cotidiano. Muito estudado e analisado o stress permeia a vida do homem a milênios 

quando exige de si uma atitude ou confrontação que necessite uma tomada de 

decisão como na busca de alimentos, criação familiar, planejamento dos objetivos e 

administração da própria vida.  

Com o surgimento da era industrial e do trabalho remunerado observou-se de 

forma mais aprofundada as consequências da elevada carga de trabalho e 

emocional nos aspectos humanos e das organizações. Mas como não havia uma 

caracterização do stress os estudos anteriores eram voltados a propor um aumento 

do desempenho, melhor gestão de recursos e matérias, sem relacionar que o fator 

emocional do individuo trabalhador poderia causar tanto danos às organizações 

quanto a si.  

Selye (1956) chamado o “pai” da teoria do stress devido a ser o primeiro a 

tentar caracterizar a doença e contribuir para amenizar seus efeitos sobre o 

cotidiano emocional do homem dizia “somente não tem stress que está morto”. Pois 

apesar do grande avanço na pesquisa comportamental, houve uma necessidade de 

atribuir sua interferência no desempenho das atividades exercidas pelo homem. 
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Para poder avaliar sua relação com os fatores estressantes, os estudos sobre o 

comportamento do homem na sua vida possuem influências que exigem de alguma 

forma um desgaste emocional e para superá-los, é necessário sair da sua zona de 

conforto o que desencadeia uma série de consequências de curto e longo prazo. 

O autor Lazarus (1991) definiu o stress como qualquer acontecimento que 

demande dentro do ambiente externo e interno do individuo ou grupo uma exigência 

que exceda a capacidade de adaptação. Existindo etapas para avaliação inicial, 

realizada quando a pessoa é confrontada diante de um acontecimento, avaliando se 

este é irrelevante, e não causador de stress ou como obstáculo a ser superado, 

chamado de positivo, quando ameaça denomina-se negativo, assim todo esse 

processo segundo o autor são estimulantes de manifestações biológicas da 

chamada síndrome de adaptação geral. A segunda avaliação se dá quando o 

individuo avalia seu potencial em relação situação a qual irá se adaptar. Muito 

associado aos mecanismos de coping, nome dado aos efeitos de adaptação dos 

fatores que interagem diretamente com o ser. 

Uma análise do stress sofrido por enfermeiros data de 1960, quando houve 

uma preocupação sobre os fatores que depreciam a qualidade de vida e o 

funcionamento das organizações, assim buscar soluções para amenizar a interação 

com a vida comportamental dentro e fora da atividade profissional. 

Menzies (1960) observou que havia uma sobre carga de trabalhos realizados 

principalmente com enfermeiros que trabalhavam em unidades de emergência, 

coincidentemente logo após a categoria conseguir um status de importância no 

sistema hospitalar e no tratamento de pacientes que a profissão não possuía até 

então. Neste levantamento o autor dentro do sistema hospitalar foi formulando 

analises dos dados e comparando-os ao setor de urgência para definir um modelo 

de repercussão de stress que o enfermeiro está sujeito a sofrer. Mas devido a uma 

complexa diversificação dos parâmetros de medição e metodologias usadas para 

averiguação das causas do stress no meio profissional, uma análise comparada a 

outros setores podem sofrer distorções de interpretação, pois diversos eventos 

interagem de forma distinta para uma mesma situação no ambiente hospitalar.  

Na literatura brasileira inumemos autores e publicações começaram a surgir 

na década de 1990 como Bianchi (1992) com sua análise dos enfermeiros que 

atuam no centro cirúrgico, Candeias (1992) que analisou o stress da equipe de 

enfermagem que trabalhava no setor cardiológico, Chaves (1994) estudou sobre a 



 

influência do stress na atividade de enfermagem noturna, Lautert (1997) que 

abordou as consequências do desgaste físico e emocional dos enfermeiros; Ferreira 

(1998) estudou o stress da equipe de enfermagem em centros de terapia intensiva, 

Stacciarini (2001) que analisou o stress dos enfermeiros para expor um modelo de 

repercussão para compreender as origens do problema.  

Contudo, observa-se que há inúmeras abordagens sobre as demais áreas da 

enfermagem, mas enraizada na mesma profissão e que atualmente o tema não se 

esgota, pois novas pesquisas e análises comportamentais surgem para gerar 

propostas de modelos. Percebendo-se que há uma diversificação de abordagens, 

reflexo da gama de estudos existentes. 

 

Stress ocupacional e o enfermeiro 

O stress na atividade profissional de acordo com França (2005) é causa 

decorrente da inserção do indivíduo nesse meio, uma vez que somente o trabalho 

pode possibilitar crescimento, gerar transformações, além do reconhecimento e 

independência pessoal, mas que inerente à profissão escolhida o problema do 

stress pode agravar a insatisfação, levando ao desinteresse, apatia e irritação. 

Contudo, a idealização do trabalho ser algo prazeroso deve compor os requisitos 

mínimos para sua atuação gerando melhor qualidade de vida aos indivíduos. 

O profissional enfermeiro tem como agente de trabalho o homem, assim 

sendo o sujeito da ação é o próprio homem. Existe uma tênue ligação entre o 

trabalho e o trabalhador, com o convívio direto e contínuo do processo de dor, 

sofrimento, desespero, irritabilidade, morte, incompreensão, e muitos sentimentos 

acompanhados pela profissão e que de alguma forma podem refletir no 

comportamento deste profissional. 

Farias (2002) considera que o ambiente de urgência e emergência, possui 

uma série de fatores que causam insalubridade e sofrimento a todos os profissionais 

que ali trabalham. Os trabalhadores da enfermagem possam ser os mais atingidos 

neste ambiente pela proximidade do atendimento e relações interpessoais de rápida 

resposta. Mas existem componentes que são comuns da atividade e comprometem 

a saúde destes profissionais da enfermagem, como a elevada carga de atividades 

em um ambiente com número reduzido de profissionais, grande número de 

atividades a ser executada, dificuldade na gestão das funções e hierarquia das 



 

equipes de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, existe também 

questões financeiras que contribuem para que os profissionais acabem por ter mais 

de um vínculo trabalhista, resultando em longas de desgastantes jornadas de 

trabalho.  

Teixeira (2009) revela que em um levantamento de sua pesquisa sobre o 

stress na enfermagem em publicações brasileiras das décadas de 80, 90 até os 

anos 2000 revelou fatores inerentes ao trabalho e por estarem mais ligados às 

relações interpessoais insatisfatórias, ambiente de trabalho, sobrecarga de 

atividades, trabalho noturno e dupla jornada. Entretanto ao se referir do enfermeiro 

do setor de urgência e emergência ainda há o fator de percepção constante do 

sofrimento do paciente e o impacto desta condição pode ser considerado um agente 

de stress ao profissional que o assiste. 

Conforme Bianchi (1999) sobre seu estudo compilado de diversos 

pensamentos, são classificados e agrupados em categorias os fatores geradores de 

stress relacionados à atividade profissional de enfermeiro os seguintes aspectos, a 

dificuldade de comunicação interpessoal essencial à unidade, deficiência da 

assistência prestada, influência a vida pessoal na atividade e a própria atividade de 

enfermeiro. O excesso de trabalho é o fator de stress mais relevante da profissão de 

enfermeiro, além de conflitos interpessoais e a ingerência da administração fazem 

este trabalhador acreditar não ter respaldo profissional na execução de suas ações. 

O enfermeiro atua em setores apontados como desgastantes, por sua carga 

de trabalho, como pela complexidade das tarefas, é inserido nesta condição que as 

que os enfermeiros de unidades de urgência e emergência hospitalar se encontram. 

É relevante enfatizar que na atividade de saúde em especifico do setor de 

emergência a maior fonte de satisfação que o profissional alcança é saber que suas 

intervenções sobre os pacientes acabam por auxiliar na preservação da vida. 

  

Sindrome de Burnout na enfermagem 

A terminologia burnout foi pela primeira vez utilizada em 1974, citada pelo 

psicólogo Herbert J. Freudenberger, (1974) que a descreve a partir da observação 

de jovens trabalhadores de uma clínica de dependentes químicos na cidade de Nova 

York, Estados Unidos. Ao observar esses funcionários, identificou-se que eles 

reclamavam que não conseguiam observar esses pacientes como pessoas que 



 

necessitavam de ajuda, devido a não se esforçarem em seguir o tratamento. Dentre 

demais características, essa condição foi relacionada como a síndrome de burnout, 

que retrata o trabalhador que lida diretamente com público, aos quais se enquadram 

médicos, enfermeiros, professores e profissionais da saúde em geral, mostrando-se 

desmotivado, pouco tolerante, com indiferença e trato desumanizado para com os 

pacientes, repassando a responsabilidade dos problemas ao público. Deste modo, 

uma definição de burnout é mais associado ao transtorno adaptativo crônico 

associado às demandas e exigências laborais, do qual se desenvolve pela frequente 

não reconhecimento pelo indivíduo, predominando um cansaço emocional, ligado a 

esta característica, a despersonalização e baixa realização pessoal. 

Cansaço emocional segundo Schwartzmann (2004), considerado um dos 

primeiros sinais, manifestando como físicas psíquicas ou ambas são descritos como 

o núcleo da síndrome e a sua manifestação mais evidente. A manifestação da 

despersonalização, caracterizada pela perda da sensibilidade emocional deste 

profissional, com predomínio de condutas cínicas e dissimuladas é uma reação 

imediata após o surgimento do cansaço. O baixo resultado pessoal decorrente a 

uma auto-avaliação negativa vinculada à insatisfação e desânimo na atividade 

profissional, onde as ações percebidas pelo trabalhador parecem não obter 

resultados, conforme Maslach & Goldenberg, o processo avança sequencialmente, 

em decorrência de fatores que precipitam o próximo: inicialmente o cansaço 

emocional conduz ao desenvolvimento de despersonalização. Na atualidade se 

considera a redução da realização pessoal um evento sobre o trabalhador unilateral 

a sua atividade. 

Enfermeiros, e profissionais que atuam na área de saúde possuem uma 

característica por ter, em sua essência, ampla carga de atividades além do trato e 

cuidado de sua atividade diretamente em contato com pacientes, acompanhantes e 

demais membros da equipe. Da perspectiva da organização deste trabalho, a 

indefinição da função do enfermeiro associada à sobrecarga de atividades e 

frequentemente justificada pela limitação de apoio e pessoal, vinculada a 

necessidade de buscar mais recursos com trabalhos secundários ou horas-extras, 

falta de autonomia na tomada de decisão e amparo das organizações a qual está 

subordinada geram um estado de estresse crônico, caracterizando o enfermeiro 

como uma das profissões de maior tendência de burnout.  



 

Segundo a Health Education Authority citado por Stacciarini (2001), como a 

profissão de enfermeiro está classificada como a quarta atividade mais estressante 

no setor público. A precarização da qualidade dos serviços de saúde ligado ao alto 

índice de absentismo desses profissionais é decorrente do alto grau de insatisfação, 

tornando-a uma atividade estressante e desafiadora. Há de se ressaltar que estudos 

dessa área demonstram que a manifestação da síndrome é maior no sexo 

masculino, embora haja poucos profissionais homens na enfermagem, as taxas de 

burnout em comparação em um mesmo número de profissionais femininas mostram 

que os homens são mais propensos em manifestar os sinais de burnout. 

 

Sobrecarga de atividades do enfermeiro 

Segundo Wehbe e Galvão (2006) o serviço do enfermeiro é peça fundamental 

do sistema de saúde público ou privado e de extrema importância, pois atua no 

gerenciamento e no cuidado das equipes de enfermagem por deterem o 

conhecimento técnico cientifico que a profissão lhes confere, são imprescindíveis 

nas operações realizadas no setor de saúde. As instituições públicas de saúde 

brasileiras tem por amplo conhecimento uma estrutura deficitária e não condizentes 

com o acolhimento da demanda existente, uma vez que sua estrutura inadequada 

limita a capacidade de atendimento, os enfermeiros além de exercer o cuidado do 

paciente e supervisão das equipes, tem que lidar com pessoal de capacidade 

técnica limitada, isso impõe uma questão aos enfermeiros em lidar com as diretrizes 

gerenciais das organizações para conseguirem estratégias de solução dos 

problemas diariamente. 

Pinho (2008) revela a importância da profissão do enfermeiro de ser 

diferenciada pelo alto ritmo de atividades que executa diariamente, pois suas tarefas 

são desenvolvidas no decorrer do monitoramento e acompanhamento dos pacientes 

e da supervisão dos funcionários. A elevada demanda de atividades executadas e a 

exigência dos pacientes em obter atendimento com anseio de amenizar suas 

enfermidades leva a dinâmica da atividade ao limite da capacidade do enfermeiro. 

Analisando as características do trabalho que o enfermeiro desenvolve se revela por 

existir um desgaste recorrente do trabalhador por desempenhar inúmeras tarefas 

simultaneamente, situações aos quais estes profissionais se deparam todos os dias 

emergem desde problemas de comunicação com as equipes, capacitação de outros 



 

profissionais, assistência de enfermagem na urgência e emergência, mediação de 

assuntos pessoais, elevada carga de trabalho, mediação de conflitos internos e 

entre equipes, falta de amparo do profissional são comumente associado ao stress 

por desencadear situações críticas e danosas ao enfermeiro. 

Como abordado, o setor de urgência e emergência tem alta demanda de 

atividades a serem realizadas pelos enfermeiros e a supervisão e a tomada de 

decisão destes profissionais são fatores causadores de conflitos entre seus 

subordinados, uma vez que as equipes podem não reconhecer o enfermeiro do setor 

como gestor responsável, tornando às relações sociais frágeis e desassociadas dos 

objetivos da organização. A realidade da prática dos enfermeiros vem condizer com 

a literatura quando se analisa as atividades administrativas do enfermeiro no 

ambiente hospitalar quando da exigência da tomada de decisão estes profissionais 

estão sujeitos, Trevisan (2002) cita;  

 

O enfermeiro tem se limitado a solucionar problemas alheios de 
outros trabalhadores para atender às expectativas da instituição 
hospitalar, distanciando em plano secundário o cumprimento dos 
objetivos do seu próprio trabalho. 
 

Estratégias de enfrentamento ao stress – coping. 

Coping na concepção de Lazarus (1998) se baseia em um conjunto de 

esforços cognitivos e comportamentais que o individuo desenvolve como o objetivo 

de combater uma demanda específica, interna ou externa. Surgindo das situações 

de stress que acabam por demandar um esforço acima da capacidade do individuo 

possui para exercer. Ainda conforme Lazarus coping pode ser definido como uma 

ação normal ao stress e tais reações estão ligadas a fatores pessoais, situacionais e 

de recursos disponíveis. O termo coping passou a ser amplamente utilizado na 

psicologia e sua palavra deriva do verbo francês coup, significa golpe, mas no 

sentido de reação a uma ação contraria. 

Na linha de pensamento do stress e de fatores desencadeantes desse mal, 

pesquisadores e psicólogos comportamentais voltados a amenizar a influência na 

vida das pessoas, sustentam que a resposta esperada para um mesmo fator de 

stress varia de pessoa para pessoa, pois depende de inúmeros fatores como 

percepção dos estímulos e da avaliação cognitiva que cada um possui sobre cada 

situação, pois em um ambiente de stress algumas ações podem exigir excesso de 



 

atividades, mas o individuo enfrenta a situação com satisfação enquanto outros 

apresentam desgastes físico e psicológico, ou seja, não se tem o mesmo resultado 

para todos. 

Diversos estudos sobre o enfrentamento do stress surgem para explicar as 

estratégias e seu enfrentamento e são desenvolvidas para se tornar base de 

soluções efetivas ou direcionamentos aplicáveis para melhor condução das relações 

pessoais e interpessoais dos indivíduos dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Assim Lazarus (1999) propôs um modelo teórico onde divide o coping em 

basicamente duas categorias, a primeira é o coping foco no problema e a segunda 

na emoção, embora diversas abordagens sobre como enfrentar o stress surgiram no 

decorrer das décadas, algumas se baseiam na busca do suporte social, religioso e 

de entretenimento. Tais estratégias de enfrentamento são baseadas em oito 

abordagens como; suporte social; autocontrole; reavaliação positiva; resolução de 

problemas; aceitação da responsabilidade; fuga e esquiva; afastamento e confronto. 

E suas definições são compreendidas da seguinte forma: 

 Suporte Social – É uma estratégia relacionada a um amparo das pessoas 

que convivem com o problema e se solidarizam com o problema. 

 Autocontrole – É relacionado aos esforços que o individuo busca para 

manter o controle diante de estímulos e situações de stress. 

 Reavaliação Positiva – É o envolvimento de tentativas cognitivas de análise 

e reavaliação de um problema de forma positiva, por aceitar e realidade 

inserida e muito associado a ter como resposta aspectos religiosos. 

 Resolução de problemas – É basicamente a busca por estratégias e 

planejamento das ações que visam lidar com o stress que permite anular os 

fatores que desencadeiam estímulos negativos. Ao invés de anular ou 

afastar as ameaças a sua atividade o enfermeiro busca contornar os 

problemas de forma estratégica, modificando comportamento e ações para 

minimizar os danos causados pela exposição contínua do ambiente ou 

influências sofridas. 

 Aceitação da responsabilidade – Corresponde a aceitação do meio a qual 

está inserido e dos danos e consequências que a atividade ou a situação 

gera no individuo, de modo geral, faz com que tenha conformidade por estar 

disposto a estar na situação e suportar as consequências decorrentes desta 



 

decisão. Exemplificando, como o professor estar disposto a enfrentar alunos 

problemáticos ou levar trabalho para casa, assim como o policial ter que lidar 

com criminosos em risco de combate urbano ou o enfermeiro lidar no dia a 

dia com a vida e morte de pacientes em situações de crises. 

 Fuga e esquiva – Um comportamento que consiste em fantasiar possíveis 

soluções para o problema sem ao menos tomar medidas reais para 

solucioná-los, muito utilizado para evitar os fatores de stress que está se 

submetendo. 

 Afastamento – Uma estratégia de defesa para o problema, quando o 

indivíduo utiliza de um comportamento para ignorar a ameaça, mas não a 

soluciona e não se envolve para amenizar o problema.  

 Confronto – Quando um indivíduo com base na autopreservação inicia um 

enfrentamento do problema para solucionar e amenizar os danos causados 

por ele. Por ser uma estratégia ideal, este enfrentamento pode necessitar de 

auxilio do grupo ou de ferramentas comportamentais para se tornar efetivo, 

embora o confronto possa gerar resultados inesperados, não há garantias 

que resolva o problema, e sim possa gerar o agravamento da situação. 

 

Um fato relevante de acordo com Lazarus (1991) ressalta que apesar de uma 

grande variedade de pesquisas e estudos sobre como conduzir o enfrentamento do 

stress no ambiente profissional e social, não há ainda um consenso sobre as 

estratégias utilizadas para minimizar os danos causados pela profissão. O 

Enfermeiro e sua atividade possuir muitos fatores desencadeantes e ações 

unilaterais sendo executados ao mesmo tempo, seu complexo entendimento não se 

resumem em lidar com as ações internas, mas também externas. Uma vez que a 

atividade administrativa seja resolvida e os profissionais inseridos estejam 

engajados na resolução e manutenção de um ambiente harmonioso e fraterno, 

fatores trazidos por pacientes e situações abruptas de crises podem desencadear o 

stress influenciando equipes e mudando comportamento dos profissionais que ali 

trabalham. 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, baseado em uma pesquisa literária e uma 

abordagem quantitativa que se define com base de levantamento de dados de um 

grupo específico de estudo, com mensuração dos resultados proveniente da coleta 

de dados de campo com confrontação de livros, artigos e periódicos na busca de 

autores relacionados sobre os temas embasados em pesquisas realizadas com a 

enfermagem no ambiente hospitalar e setores de urgência e emergência. Psicólogos 

e estudiosos do stress foram abordados para tornar a compreensão mais dinâmica e 

simplificada para compreender que a profissão de enfermeiro possui uma ampla 

carga de stress e que fatores internos e externos podem e influenciam o 

desempenho da atividade indiferente da vontade do trabalhador. 

Segundo Gil (2008) a pesquisa descritiva tem como principio auxiliar na 

descrição das características e determinar a população ou evento de interação, 

estabelecendo uma interpretação das variáveis dentro do grupo pesquisado. Gerar 

discussão e estimular atitudes relevantes ao tema, proporcionando o 

desenvolvimento das ações humanas nas relações com o objeto pesquisado. 

O artigo se baseou no levantamento descritivo por se mostrar mais aquedado 

a realidade, fator este devido a complexidade dos efeitos do stress no profissional de 

enfermagem, pois sua atuação é ampla e diversificada, não se limitando a uma 

atividade. Como descrito os fatores de stress podem superar a capacidade pessoal 

do enfermeiro em gerenciar equipes, lidar com situações de vida ou morte, atuar em 

ambientes inadequados e com falta de profissionais, lidar com profissionais não 

aptos ou com conhecimento limitado na execução de tarefas, pressão administrativa 

e politica em casos de unidades públicas, ou seja, a pesquisa somente arranha a 

complexidade que a atividade está sujeita a enfrentar no dia a dia. 

 

Descrição do grupo abordado. 

O pesquisador em face de uma análise mais realística da condição situacional 

do ambiente estudado tem como objetivo abordar um grupo específico para 

levantamento dos dados. Neste artigo, o pesquisador se comprometeu a levantar 

dados de profissionais da enfermagem que atuam exclusivamente em unidades de 

pronto atendimento, neste caso as UPAs ou unidades emergenciais de hospitais de 

referencia, pois estes ambientes fazem parte da temática do enfermeiro e da 



 

complexidade de sua atuação e agentes que interferem diretamente na condução da 

sua atividade profissional. 

 

Grupo estudado 

Gil (2008) cita que um grande grupo estudado poderá indicar de forma mais 

clara as necessidades e conduções que estes indivíduos precisam para um melhor 

entendimento a qual está inserido. Com base nisto, o autor revela que uma alta 

carga de perguntas e uma abordagem que pressione o entrevistado acarretaram em 

uma deturpação dos dados, visto que para responder o questionário longo o 

entrevistado não empenhe muita atenção e dedicação como nas perguntas 

anteriores, levando a instabilidade dos dados e comprometendo a pesquisa. 

Baseado nesta premissa, um questionário curto e objetivo (vide anexo) foi 

elaborado e difundido por mala direta para 117 enfermeiros que atuam no setor 

emergencial do sistema público de saúde e não possuem qualquer restrição 

aparente, aos quais 27 se prontificaram a responder dentro do prazo para 

interpretação dos dados, colaborando assim com a elaboração do trabalho. 

 

Resultados obtidos. 

Com uma grande representatividade dos participantes sendo do gênero 

feminino, 25 mulheres e apenas 2 homens que se prontificaram a colaborar com o 

levantamento totalizando uma amostra total de 27 profissionais que atuam no 

serviço de saúde pública da capital paranaense, em específico nas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs) o questionário foi elaborado de forma a ser objetivo ao 

tema e não gerar fadiga ao entrevistado para não comprometer esse levantamento. 

Fatores como interferências salariais, disponibilidade de recursos materiais ou 

falta de politicas públicas não foram abordados perante aos entrevistados, e sim 

evidenciar se estes estão sofrendo algum tipo de stress no decorrer de sua atividade 

e se isso pode refletir no desempenho de sua profissão. 

Na pergunta inicial conforme questionário descreve (vide anexo), o 

entrevistador indaga se a profissão do enfermeiro é estressante e permite que o 

entrevistado o classifique. Assim nos dados obtidos pela amostra evidenciou que 

82% dos entrevistados relacionam entre alto ou elevada carga de stress em 

decorrência da sua atividade, o que evidencia que a profissão do enfermeiro é no 

serviço público de saúde se mostra oneroso sobre o psicológico destes profissionais. 



 

Na pergunta posterior foi proposto ao entrevistado refletir se essa carga de 

stress pode interferir de alguma forma no desempenho dentro ambiente de trabalho, 

assim, 55% se mostraram extremamente influenciados e 26% consideram relevante 

que conflitos ocorridos dentro do setor de emergência têm a probabilidade de refletir 

no modo de atendimento prestado, somente 11% acreditam ser baixa sua 

interferência no exercício de sua atividade. Quando questionados sobre a influência 

desses conflitos na vida pessoal os dados se mostraram equilibrados, ou seja, 47% 

dos entrevistados o classificam como muito ou elevado e 26% acreditam ser baixo 

ou inexistente interferência e 26% regular. 

Bianchi (1999) descreve que quando se busca entender as origens dos 

conflitos, está claro que muitos fatores podem ser estopim de uma crise, porém 

alguns profissionais podem interpretar sua relação com determinados grupos por 

diversos motivos, tanto pessoais como culturais, e com base neste conceito que se 

questionou se havia a possibilidade da amostra indicar quais os agentes originários 

desses conflitos e evidenciou-se que, 52% dos entrevistados indicam conflitos intra-

equipes, ou seja, mais da metade das crises se iniciam dentro dos grupos da própria 

enfermagem e 22% dessas crises são de conflitos com a administração, neste caso 

vale ressaltar que a administração é composta de enfermeiros de carreira. 

Questionados quais são as chances desses conflitos ocorrerem no período de 

sua atividade ou plantão 65% acreditam que há realmente uma alta possibilidade de 

ocorrer conflitos nesse período, ou seja, estar inserido em um ambiente que pode 

rapidamente gerar uma carga conflituosa é um dado relativamente a ser melhorado 

não somente pela administração, mas sim por todos os profissionais inseridos no 

sistema. 

Evidenciando entender se a síndrome de Burnout se está presente no 

cotidiano desses profissionais, o pesquisador propôs algumas perguntas que podem 

esclarecer a visão da enfermagem de urgência e emergência dentro do serviço 

público de saúde, portanto, os dados mostram que 49% não se dedicam mais a 

profissão conforme o inicio de sua carreira, clara evidência de desilusão com a 

atividade no setor de emergência, aos quais 2/3 não recomendariam profissão de 

enfermeiro a outras pessoas, pois como os dados refletem apenas 23% estão 

satisfeitos e felizes com sua profissão, o que remete a administração uma evidencia 

incontestável que o atual sistema tem o dever de propor meios de interferência e 



 

mudanças metodológicas para amenizar esses sintomas e promover melhor 

qualidade de vida a esses profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As analises evidenciam que o profissional deve lidar com as diferentes 

situações enfrentadas em decorrência da atividade, pois em se tratando dos 

enfermeiros, fica claro que as condições aos quais se submetem os forçam a 

utilizarem estratégias de coping voltadas para o problema ou nas influências 

provenientes do estado emocional vivenciado. As estratégias do enfermeiro quando 

este se submete a um ambiente de stress, remete a superá-los utilizando o coping 

para a resolução de problemas, o que habitualmente todo o homem faz quando um 

fator externo o perturba, mas reações de enfrentamento emocionais são relevantes 

e evidenciam um risco complexo ao lidar com situações desta forma. 

Os agentes estressores que atuam como condicionantes ao profissional 

enfermeiro de urgência e emergência provavelmente influenciado pelo setor e 

transmitindo sua reação aos demais membros da equipe e pessoas ao quais se 

relacionam acabam por receber interferência indiretamente do stress, causando 

assim um circulo ininterrupto de influências negativas ampliando o comprometimento 

do trabalho dos profissionais de saúde. 

O enfermeiro utilizam as estratégias de solução focadas nos problemas, 

assim como a maioria dos profissionais, pois as relações humanas são de difícil 

dissolução se tratadas pela administração ou superiores, pois embora haja uma 

crise emocional no individuo cabe o profissional buscar meios para contorná-lo, 

problemas pessoais, depressão e insatisfação do trabalho são alguns motivos para 

tornar um problema de caráter pessoal e não decorrente das ações sofridas na 

atividade. Em sua maioria estes profissionais estão engajados no seu trabalho, 

ininterruptamente interagindo com o ambiente visando modificar as situações, 

confrontado ameaças, superando desafios e obstáculos de diferentes dimensões e 

grau de intensidade. Indicando que o profissional não deve se intimidar com esses 

fatores e buscar lutar, pois a ação e atitude irão proporcionar soluções para 

constantemente superar as dificuldades que a profissão enfrenta diariamente. 

Na compreensão do papel do enfermeiro dentro de unidades de emergência 

suscitam tem estreita ligação com fatores estressantes, pois a gama de atividades 



 

exercidas em um ambiente de alta demanda de atendimentos não tolera erros. 

Contudo, associada ao controle e gestão de equipes das mais variadas escalas de 

trabalho tornam esta uma atividade com grande risco de stress. Ligado a este fator 

de excesso de atividades, o profissional enfermeiro está constantemente em contato 

no atendimento a pacientes de alto risco e de mudanças abruptas de cenários, que 

necessitam de atendimento rápido e coordenado. No atendimento, o enfermeiro 

dever estar sempre atento aos procedimentos a ser realizados, mas inevitavelmente 

as reações que pacientes e acompanhantes refletem no estado emocional do 

profissional, causando stress ao longo do atendimento. 

Estes resultados sugerem que o profissional sabendo que sua profissão é de 

alto grau de stress, podendo ou não desenvolver este problema ao longo da vida 

funcional, deve desde o inicio da escolha da profissão, buscar estratégias de 

enfrentamento a crises para preservação da qualidade de vida do trabalhador. A 

rotina e a alta demanda da atividade torna o profissional um receptor de influências 

negativas e estressantes decorrente do setor de urgência e emergência e na 

tentativa de diminuir essas consequências, a administração deve compreender que 

os aspectos gerenciais devem ser melhorados, a equipe deve constantemente ser 

treinada e qualificada para o trabalho e a atividade logística do setor dinâmica, para 

assim, o profissional ter meios de evitar o confronto que estas atividades que 

comprometem o convívio com as equipes tornando-se mais um fator problemático 

dentro da instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo
Nota
não deixa espaços em branco continuar daqui o próximo item 
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ANEXO 
 

Você acredita que sua profissão é estressante? Classifique. Números em 

porcentagem. 

Nada   Baixo   Regular   Alto   Elevado   
 

 

Você acredita que conflitos no trabalho afetam seu desempenho profissional? 

Números em porcentagem. 

Nada   Baixo   Regular   Alto   Elevado   
 

 

 

Em algum momento esses conflitos irradiaram para sua vida pessoal? Números em 

porcentagem. 

Nada   Baixo   Regular   Alto   Elevado   
 

 

 

Nas Unidades de Emergência, evidencie a origem da causa de Stress que você se 

deparou? Números em porcentagem. 

Paciente    
Equipe de 
enfermagem   Administração   

Equipe 
Médica   

Outros 
setores   

 

 

 

 

 

0,00 7,41 11,11 37,04 44,44

0,00 11,11 7,41 25,93 55,56

7,41 18,52 25,93 25,93 22,22

22,22 51,85 18,52 7,41 0,00



 

Qual a possibilidade de ocorrer conflito no período de seu plantão? Números em 

porcentagem. 

Nada   Baixo   Regular   Alto   Elevado   
 

 

Após trabalhar na profissão, classifique sua dedicação comparada ao inicio de sua 

carreira? Números em porcentagem. 

Nada   Baixo   Regular   Bom   Ótimo   
 

 

 

Você recomendaria a outra pessoa seguir a profissão de enfermeiro? Números em 

porcentagem. 

Não   Sim   
Não 
sabe  

 

 

 

Classifique o grau de felicidade de sua profissão. Números em porcentagem. 

Nada   Baixo   Regular   Bom   Ótimo   
 

 

 

0,00 3,70 29,63 51,85 14,81

37,04 22,22 22,22 14,81 3,70

66,67 33,33 0,00

7,41 29,63 37,04 22,22 3,70




