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Resumo
Introdução – O estresse é um dos fatores responsáveis por alterações do estado de saúde e bem

estar do indivíduo que podem levar à doença e à morte. O objetivo deste trabalho foi o de identifi-
car as fontes geradoras de estresse, bem como os sinais e sintomas característicos em enfermei-
ros de uma UTIN. Material e Método – Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e
exploratória. Participaram da pesquisa uma amostra de dezoito enfermeiros atuantes nesse setor
há pelo menos um ano. Foi utilizado um questionário adaptado, auto-aplicável com questões sobre
fatores estressantes, sinais e sintomas e hábitos de vida. Resultados e Conclusões – Dentre os fa-
tores estressantes que mais acometem os enfermeiros está: convencer os membros da chefia, in-
compatibilidade com superior hierárquico, incompetência de superior hierárquico, sentir-se
desvalorizado, falta de funcionários e acúmulo de funções, com 50% das respostas. Quanto aos
sinais e sintomas, 28,89% responderam dores na nuca ou região lombar. O consumo de álcool, ta-
baco e soníferos apareceram com maior incidência no plantão vespertino. Em média os enfermei-
ros se apresentam enfrentando a fase de alerta descrita por Selye, porém para se diagnosticar o
estresse, outros fatores devem ser levados em consideração como dupla jornada de trabalho e
problemas presentes na unidade, dados esses que não foram questionados. Através dos resulta-
dos desta pesquisa os enfermeiros podem identificar os fatores de estresse ou até mesmo preve-
nir os seus agravos, não permitindo que ele se eleve através da extensão dos fatores e do
tratamento precoce dos sintomas.
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Abstract
Introduction – Stress is one of the responsible factors of the alterations of health and well being

of the individual in which can conduce the individual to sickness and death. This quantitative, des-
criptive and exploratory research aimed identifie the generating sources of stress, as well as its
signs and symptoms in UTIN nurses. Material and Method – A number of 18 nurses currently ac-
tive in their professions participated for at least one year in this research. An adapted questionary,
self-applicable with questions about stressing factors, signs and life habits was applied. Results
and Conclusions – The stressing factors mentioned are: convincing leading members, incompati-
bility with superior ranked professionals, lack of recognition in the job, lack of employees and too
much work, were 50% of the answers. Concerning symptoms and signs, 28% answered pain in the
neck and back. The consumption of hard liquor, tabacco and sleeping pills were noticed in the af-
ternoons. The nurses in average face the alert fase mentioned by Selye. However, in order to diag-
nose stress, other factors must be taken into consideration as double shift work and problems on
to the facilities and by the way they were not surveyed. Through the results of this research, the nur-
ses can identify the stress factors or even prevent its aggravation not allowing the increasing of the
extension of factors as well as the early treatment of its symptoms.
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Introdução

Devido à necessidade das empresas em ter profissio-
nais motivados e comprometidos com a filosofia da em-
presa, há uma grande preocupação em conhecer suas
percepções frente à qualidade de vida no trabalho15.
Riscos ocupacionais, quantidade de horas trabalha-

das, turnos, locais de trabalho e estressores ocupacionais
têm recebido uma atenção especial. Um fator muito pes-
quisado hoje em dia é o estresse no trabalho. É cada vez
maior o número de pessoas que se definem como es-
tressadas ou conheçam alguém que se defina nessa si-
tuação. Estressor é uma situação ou experiência que gera
sentimentos de tensão, ansiedade, medo ou ameaça que
pode ser de origem interna ou externa21.
É cada vez maior a preocupação com os fatores es-

tressantes na atividade profissional do enfermeiro. O es-
tresse pode desencadear uma série de outras complica-
ções à saúde, inclusive a morte. Reconhecido como um
importante fator desencadeante de sérias patologias, o
estresse tem gerado grande preocupação, devido ao im-
pacto que o ambiente de trabalho e sua especificidade
podem causar ao profissional16. Um fator que influencia
muito no surgimento do estresse é a quantidade e o tipo
de trabalho realizado17.
Utilizada primeiramente na física, a palavra estresse se

referia ao desgaste sofrido por materiais expostos a pres-
sões ou forças9. Spilberger foi quem a utilizou no sentido
psicológico no século XVIII, porém utilizada na área da
saúde em 1926 por Hans Selye, este endocrinologista
caracterizou o estresse como uma síndrome em resposta
das situações que influenciam nas condições do orga-
nismo e o levam a adoecer16.
O sistema nervoso simpático, também é estimulado

pelo estresse, o que causa uma liberação de catecolami-
nas, esse processo faz com que a resistência periférica
aumente, devido à constrição provocada, ao mesmo
tempo, o estresse afeta o ritmo cardíaco e a quantidade
de sangue expelida pelo coração a cada batimento13.
Atualmente o estresse significa pressão, insistência e

estar estressado significam estar sob pressão ou estar sob
ação de um determinado estímulo insistente. Tem sido
considerado como um dos problemas que mais frequen-
temente age sobre o ser humano, interferindo na ho-
meostase de seu organismo, devido à grande quanti-
dade de tensões que enfrenta diariamente16.
O estresse é hoje um conceito muito importante para as

ciências psicobiológicas, embasando várias pesquisas
sobre doenças como: doenças articulares, cardiovascu-
lares, hipertensão arterial sistêmica e o desenvolvimento
de neoplasias malignas, dentre outras9.
Segundo Selye18 (1959) as manifestações do estresse

envolvem três fases que, em conjunto, caracterizam a
Síndrome de Adaptação Geral, que consiste em fase de
defesa ou alarme, fase de resistência ou fase de exaus-
tão ou esgotamento.
Embora Selye18 (1959) tenha identificado três fases do

estresse, Lipp12 (1996), no decorrer de seus estudos,
identificou outra fase do processo de estresse, tanto clí-
nica como estatisticamente. “A essa nova fase foi dado o

nome de quase-exaustão, caracterizada por um enfra-
quecimento da pessoa que não está conseguindo adap-
tar-se ou resistir ao estressor. As doenças começam a sur-
gir, porém, ainda não são tão graves como na fase de
exaustão”2.
Diversas pesquisas buscam avaliar o ambiente de tra-

balho de cada profissional. Na enfermagem tem sido rela-
cionado à dor e sofrimento dos pacientes. O trabalho do en-
fermeiro, por sua própria natureza e características,
revela-se especialmente susceptível ao fenômeno de es-
tresse ocupacional, este é determinado pela percepção
que o trabalhador tem das demandas existentes no am-
biente de trabalho e por sua habilidade para enfrentá-
las21.
Muitos profissionais são expostos aos fatores desen-

cadeantes do estresse, que geralmente os leva a um ex-
cessivo consumo de café, álcool e tabaco. Especifica-
mente tratando-se de enfermagem, existem no trabalho do
enfermeiro de Unidade Terapia Intensiva (UTI), inúmeras
fontes geradoras de estresse, entre as quais se incluem
as condições ambientais, socioeconômico, cultural, or-
ganizacional e a própria assistência de enfermagem14.
Uma enfermeira, responsável por uma Unidade Terapia

Intensiva Neonatal (UTIN) responde por todas as ações rea-
lizadas por sua equipe no atendimento de cada paciente,
e vivencia momentos de dor, morte, ansiedade, expectativa
somada às responsabilidades inerentes à profissão17.
“O Enfermeiro precisa buscar o autoconhecimento a fim

de que o seu papel dentro do processo de cuidar seja
constantemente discutido, assim como, a instrumentali-
zação da sua prática em relação ao cuidado humano”6.
“Estudos comprovam que as complexidades existentes

em uma UTIN, podem levar a um desgaste geral do or-
ganismo e ao estresse”1.
Muitas vezes os profissionais enfermeiros sofrem com

as condições de trabalho que lhes são oferecidas, algu-
mas de forma precária, prejudicando assim o seu traba-
lho e o desmotivando3.
Além de sua função assistencial, ele realiza atividades

administrativas que incluem também orientação, coorde-
nação e supervisão da equipe de enfermagem, de outros
profissionais da equipe, do ambiente e dos materiais6.
Frente a essas informações, pode-se verificar que a fun-

ção dos enfermeiros é extremamente estressante, uma
vez que o profissional possui uma enorme responsabili-
dade no desenvolvimento de sua profissão e atividades
diárias, agravadas pelas condições de trabalho, por ve-
zes deficientes, e em contrapartida não possui a autono-
mia ou mesmo o poder de decisão compatível com suas
responsabilidades perante a organização3.
Pode-se ressaltar que cada indivíduo apresenta ma-

neiras diferentes de sentir e interpretar as fontes que ge-
ram o estresse, pois as características pessoais e a forma
de interagir com essas fontes estressoras, as quais estão
expostas, determinará os níveis de estresse sentidos pe-
los enfermeiros atuantes em UTIN5.
Busca-se, com este estudo, identificar as fontes gera-

doras de estresse que acometem os enfermeiros atuantes
em UTIN e identificar os sinais e sintomas característicos
de estresse desses profissionais.
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Material e Método

Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, não-
experimental e não-probabilística, foi realizada dentro de
uma UTIN, de uma maternidade filantrópica de médio
porte, situada na cidade de Campinas. A amostra foi
composta por 18 enfermeiros que aceitaram participar do
estudo e assinaram o termo de consentimento livre e es-
clarecido. A coleta de dados foi realizada através de um
instrumento proposto e autorizado por Lauter et al.8 (1999),
e adaptado pelos autores deste trabalho.
O instrumento contém 81 perguntas fechadas, sendo

dividido em dois blocos. O primeiro bloco é composto por
43 perguntas, abordando diversas situações que pos-
sam desencadear o estresse; o segundo bloco é com-
posto por 38 perguntas, que abordam sinais e sintomas
que possam caracterizá-lo.
Na sequência do segundo bloco estão as questões de

informações profissionais, são questões relacionadas aos
dados pessoais, turno de trabalho e tempo de atuação na
enfermagem.
A coleta de dados foi realizada após autorização do res-

ponsável pela instituição e do Comitê de Ética e Pes-
quisa da UNIP, conforme o protocolo n° 069/07 CEP/ICS/
UNIP e está de acordo com os princípios éticos, seguindo
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa en-
volvendo seres humanos, conforme a Resolução n° 196/96
do Conselho Nacional de Saúde.
Assim sendo, os dados foram obtidos pelas próprias

pesquisadoras que realizaram uma entrevista com os en-
fermeiros da UTIN em estudo, no mês de julho/2007.
Após a coleta, os dados de caráter quantitativo foram

tabulados e analisados de acordo com sua distribuição
numérica e percentual.

Resultados e Discussão

De uma amostra de 18 enfermeiros, 94,44% são do
sexo feminino e 5,56% do sexo masculino, nove trabalham
no plantão diurno e nove no plantão noturno, a idade va-
ria entre 23 e 42 anos, sendo a média de 29 anos, desse
grupo 33,33% são casados, 55,56% são solteiros e
11,11% são divorciados, 33,33% tem filhos.
Com relação ao tempo de trabalho nesta instituição o

mínimo é de 45 dias e o máximo é de 9 anos, a média
(48,67%) é de 4 anos, já com relação a pós-graduação
55,56 % possuem o título e 44,44% não fizeram pós-gra-
duação.
Para analisar as questões referentes às fontes gerado-

ras de estresse, estas foram subdivididas e agrupadas de
acordo com sua semelhança em quatro grupos: sobre-
carga de trabalho, relacionamento interpessoal, geren-
ciamento de pessoal e situações críticas.
Para análise dos fatores desencadeantes de estresse

nos enfermeiros atuantes em UTIN, os quatro grupos des-
critos foram transformados em porcentagem, perfazendo
um total de 100%. Foram analisados todos os fatores e
computados um a um.
As situações críticas foram os fatores desencadeantes

de estresse de maior frequência 54%, autores colocam
que esse fator pode estar relacionado à ansiedade e a in-

segurança que desencadeia, causando desconforto e
ameaça ao bem-estar físico5.
O gerenciamento de pessoal vem logo a seguir com

31%, atividades relacionadas à administração de pessoal,
número reduzido de funcionários, cumprimento de tarefas
burocráticas de enfermeiros, apresentou os maiores es-
cores, com um indicativo para alto nível de estresse1.
De acordo com Batista e Bianchi1 (2006), o número re-

duzido de funcionários e a falta deles é fonte considerá-
vel de estresse, pois o ritmo acelerado de trabalho rela-
cionado ao fato dos profissionais realizarem um grande
aporte de tarefas que deveriam ser divididas com outros
membros da equipe repercute na qualidade do cuidado,
causando confronto frequente entre os enfermeiros, pa-
cientes e familiares.
A sobrecarga de trabalho 15% vem na sequência, ela

talvez não gere um sentimento tão agudo quanto às si-
tuações críticas, porém sendo mantida continuamente
ela determina o estresse no enfermeiro, causando insa-
tisfação pessoal e até mesmo abandono de carreira5.
O relacionamento interpessoal não apresentou risco

de estresse significativo nesta pesquisa, porém de acordo
com Stacciarini e Tróccoli21 (2001), as relações interpes-
soais são fatores desencadeantes de estresse entre en-
fermeiros de diferentes cargos ocupacionais.
Analisando as respostas do questionário, observa-se

que 50% dos enfermeiros responderam nível máximo de
estresse para as seguintes questões: convencer os mem-
bros da chefia, incompatibilidade com superior hierár-
quico, incompetência de superior hierárquico, sentir-se
desvalorizado, falta de funcionários e acúmulo de funções.
Quando questionados 10,08% responderam ausência

de estresse para os fatores desencadeantes, 14,21%
pouco estresse, 19,77% estresse moderado, 23,64% nível
muito alto e 28,29% nível máximo, conforme Gráfico 1.

Gráfico 1. Fatores desencadeantes de estresse dos enfermei-
ros. Campinas, 2007

Os fatores desencadeantes com menor incidência de
estresse foram os seguintes: disputa com colegas para
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assumir cargos de chefia, executar tarefas inferiores ao
seu nível de competência, orientar e treinar pessoal, en-
trosamento com a equipe e processo de admissão e/ou in-
ternação do recém-nascido.
Esses dados levam a crer que há um bom relaciona-

mento interpessoal entre a equipe de enfermagem, porém
em relação à questão orientar e treinar pessoal, é possí-
vel que os enfermeiros desse setor não sejam responsá-
veis por tal tarefa, ou ainda, que a mesma não seja reali-
zada nessa enfermaria, uma vez que tais dados não foram
questionados.
Com relação aos sinais e sintomas de estresse, pode-

se destacar que estresse é conhecido como a capaci-
dade de adaptação de um indivíduo frente a uma deter-
minada situação e são diversos os sinais e sintomas que
podem ser apresentados4,17. Nesse estudo as alterações
foram agrupadas em seis divisões: cardiovascular, gas-
trintestinal, respiratórias, sono e repouso, musculares/ar-
ticulares e reprodutivo-sexuais. Todas essas alterações
quando agravadas podem desencadear sérias doenças.
A intensidade da natureza estressora é variável a cada

indivíduo, ou seja, a resposta a um fator estressante de-
penderá de cada organismo16. Pode-se observar melhor
esse fato ao analisar as respostas do questionário entre-
gue aos enfermeiros.
Ao analisar o questionário pode-se observar que aos si-

nais e sintomas apresentados, a população de enfermei-
ros no geral, os qualifica quanto a sua incidência como
“ausente” com 39,05%, seguido por “médio” com 20,32%,
“baixo” com 18,25%, “alto” com 20,40% e “excessiva”
com 11,27% das respostas, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2. Sinais e sintomas de estresse dos enfermeiros. Cam-
pinas, 2007

Quanto às alterações cardiovasculares responderam
como “ausente” ou “baixo” para os sintomas palpitações,
arritmias cardíacas, hipertensão, dor no peito, tontura,

suor frio e respiração muito rápida, contradizendo alguns
autores como Lipp11 (1996) que define hipertensão e de-
mais sintomas característicos ao estresse; o mesmo
ocorre quanto à falta de apetite com 38,89% e insônia com
61,11% presentes em alterações gastrintestinais e sono e
repouso respectivamente.
Os sintomas foram qualificados como “ausente” ou

“baixo”, no entanto os que obtiveram maiores porcenta-
gens de “ausência” foram hemorragias intermenstruais e
amenorréia, presentes em alterações reprodutivo-sexual.
De acordo com Dias et al.3 (2005), na situação das con-

dições de trabalho realizado pelos enfermeiros em um
ambiente hospitalar a ação dos enfermeiros é extrema-
mente estressante devido a fatores como complexidade
das ações que realiza; da relação entre superiores, cole-
gas e pacientes; morte; além das influências externas ao
seu ambiente de trabalho, ou seja, toda sua vida pessoal.
No entanto, após um analise comparativa atenta-se

para a baixa incidência de sinais e sintomas na população
estudada. De todos os sinais e sintomas as respostas
quanto à “baixa” ou “ausência” incidência são de 57,30%,
quanto a soma de “alta” ou “excessiva” é de 26,67%,
trata-se, portanto de uma apresentação relativamente
baixa de sinais e sintomas.
Dos enfermeiros pesquisados 33,33% apresentam si-

nais e sintomas como gastrite e pirose, estes presentes
em alterações gastrintestinais; 33,33% apresentam ne-
cessidade excessiva de dormir, presente em alterações
de sono e repouso e 77,33% apresentam dores muscula-
res, na nuca cervical ou lombar, estes contidos em alte-
rações musculares/articulações.
Mesmo sendo sintomas de estresse, somente com essa

pesquisa não se pode definir esses profissionais como es-
tressados, ou diagnosticá-los segundo as fases de Selye18

(1959), já que essa pesquisa não analisou outras fontes
geradoras dos mesmos sinais e sintomas, inerente a vida
pessoal de cada enfermeiro. Para poder detectar de forma
fidedigna o estresse nessa equipe deve-se pesquisar ou-
tras fontes desses sintomas. No caso especifico desses
profissionais seria necessário conhecer seus hábitos ali-
mentares, uma vez que uma ingesta alimentar inade-
quada poderia acarretar sintomas como a gastrite. Outro
fator importante a essas alterações é o uso regular de be-
bidas alcoólicas e o fumo. Deve-se atentar também ao uso
de técnicas corretas para realização de suas atividades
diárias, entre outros fatores que poderiam acarretar pro-
blemas na coluna e consequentemente algias lombares,
cervicais e outras.
Esta pesquisa também revelou que o uso de álcool, ta-

baco e soníferos na maioria dos resultados obtidos não
apresentou associações com os fatores desencadeantes
do estresse. Considerando uma amostra de dezoito en-
fermeiros, 72,22% admitiram beber de tempos em tem-
pos, 22,22% responderam que não bebem jamais, en-
quanto outros 5,56% admitiram fazer uso de álcool
regularmente de 3 a 6 copos por dia. Em relação ao fumo,
considerando a mesma amostra, 88,89% responderam
que não fumam, 5,56% admitem fumar de 6 a 10 cigarros
por dia e 5,56% fumam de 1 a 5 cigarros por dia. No que
se refere ao uso dos soníferos, 94,44% responderam que
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não usam e 5,56% usam um por dia.
Entre os dados acima referidos, o consumo de álcool,

tabaco e soníferos aparecem maior incidência no plantão
vespertino, no qual foram entrevistados quatro enfermei-
ros. Dentre estes, em relação ao uso do álcool, 50% afir-
maram que bebem de tempos em tempos, 25% regular-
mente, enquanto outros 25% afirmaram não beber jamais.
Já em se tratando do uso do tabaco, 50% dos enfermei-
ros responderam que não fumam, 25% fumam de 6 a 10
cigarros por dia e outros 25% fumam de 1 a 5 cigarros por
dia. E quanto ao uso de soníferos, 75% responderam que
não usam e 25% dos enfermeiros que participaram da
pesquisa admitiram fazer uso de uma pílula por dia.
Porém as referências analisadas afirmam que os indi-

víduos que são acometidos de um alto nível de estresse,
apresentam maior probabilidade do uso excessivo de ál-
cool, tabaco e soníferos. No que se referem aos soníferos,
eles não atuam na causa real da insônia, que são os há-
bitos inadequados e o estresse, pois mesmo que o indi-
víduo consiga dormir por mais algum tempo, esse sono
torna-se menos relaxante. Alguns autores10,14,20,22, ainda re-
ferem que na tentativa de lidar com esse problema, po-
dem surgir dificuldades interpessoais, ocasionando um
uso frequente de álcool, tabaco e soníferos, provocando
assim danos à própria saúde. A população estudada,
apesar de ser acometida pelo estresse, não utiliza álcool,
tabaco e nem soníferos em quantidade representativa,
sendo assim, acredita-se que eles devem fazer uso de ou-
tras estratégias para aliviar o estresse e seus sintomas.

Conclusões

Nesta pesquisa foram estudados os fatores desenca-
deantes de estresse e os sinais e sintomas presentes em

um grupo de 18 enfermeiros de uma UTIN.
As maiores fontes geradoras de estresse estão relacio-

nadas à insatisfação dos enfermeiros com as atitudes e re-
lacionamento da chefia, além da falta de funcionários,
sendo que 51,93% da população estudada classificaram
esses fatores como altamente estressante.
Dentre os sinais e sintomas relacionados no questio-

nário aplicado aos enfermeiros, estão entre os de maior in-
cidência: cefaléia, necessidade excessiva de dormir, do-
res na nuca ou região cervical, com respectivamente
33,33%, 33,33% e 44,44%.
Os achados desta pesquisa em relação ao consumo ex-

cessivo de álcool, tabaco e soníferos é contraditório em re-
lação aos resultados dos autores analisados. O consumo
de álcool, tabaco e soníferos somente foram encontrados
com maior incidência no plantão vespertino, o qual foi fa-
tor determinante em relação aos índices encontrados.
Sendo assim as variáveis analisadas não são fatores de-
terminantes para o uso frequente dessas substâncias.
Perante uma análise simples dos resultados dos sinais

e sintomas, não se pode diagnosticar o estresse nessa po-
pulação, diversos outros fatores podem interferir nas res-
postas dadas ao questionário, são variáveis como dupla
jornada ou problemas presentes na unidade que não são
de conhecimento das autoras do estudo, e não foram
questionados. Outros fatores importantes são as mensu-
rações laboratoriais do estresse descritas por Smeltzer e
Bare19 (2002), que avalia o estresse através dos exames
de urina, sangue e clivagem hormonal.
Por estarem em um nível relativamente baixo de es-

tresse os enfermeiros poderão reduzir e até mesmo pre-
venir os agravos dele, não permitindo que ele se eleve
através da extensão dos fatores e do tratamento precoce
dos sintomas.
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