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ESTRESSE E REPERCUSSÕES PSICOSSOMÁTICAS EM TRABALHADORES DA
ÁREA DA ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

STRESS AND PSYCHOSOMATIC REPER-CUSSIONS IN NURSING WORKERS FROM A UNIVERSITY
HOSPITAL

ESTRÉS Y LAS REPERCURSIONES PSICOSSOMÁTICAS  EN EL TRABAJADORES DEL SECTOR DE
ENFERMERÍA DE UN HOSPITAL UNI-VERSITARIO

Maria de Fátima Belancieri1; Maria Helena Borgato Cappo Bianco2
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi descrever os fatores estressogênicos entre trabalhadores da
Enfermagem de um Hospital Universitário, identificando o nível de estresse e os transtornos
psicossomáticos auto-atribuídos. A população foi constituída por 300 trabalhadores da Enfermagem.
Para coleta de dados utilizou-se o Inventário Faculty Stress Index (FSI). Os fatores desencadeadores de
estresse foram: o controle excessivo por parte da instituição; dificuldades nas relações interpessoais,
inobservância da ética pelos colegas; atividades rotineiras e repetitivas; excessivo número de pacientes;
clima de sofrimento e morte; salários insuficientes; falta de lazer; falta de apoio e reconhecimento pela
instituição, entre outros. Os sintomas psicossomáticos predominantes foram: cansaço, tensão muscular,
nervosismo, irritabilidade, dor lombar, ansiedade, tensão pré-menstrual, cefaléias, problemas de memó-
ria, depressão, entre outros. Diante desses resultados, observa-se a necessidade de se buscar estratégias
para reduzir os fatores de estresse no trabalho, promovendo a saúde e qualidade de vida do trabalhador.

PALAVRAS-CHAVE:
Estresse. Pessoal de saúde.
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ABSTRACT: The purpose of  this study was to describe the stressful factors between Nursing Workers,
identifying the stress level and self-attributed psychosomatic manifestation. The population was
constituted of  300 Nursing workers. The Faculty Stress Index (FSI) Register was used. The stressing
factors were: excessive control from the institution; interpersonal relationship difficulties, inobservance
of ethics by some co-workers; frequent and routine activities; excessive number of patients; the
environment of suffering and death; low salaries; the absence of leisure; lack of support and
understanding from the institution, and others. The psychosomatic manifestations were: tiredness,
muscular stress, nervousness, irritability, backaches, anxiety, premenstrual stress, headaches, memory
problems and depression, among others. The obtained results showed the necessity of creating strategies
that tend to reduce stress at the hospital environment, offering health and life quality to its workers.

PALABRAS CLAVE:
Estrés. Personal de la salud.
Estrategias. Recursos
humanos de la enfermería.

.

RESUMEN: El objetivo de esta investigación fue describir los factores estresogénicos entre trabajadores
de enfermería, identificando el nivel de estrés y las manifestaciones psicosomáticas auto-atribuidas. La
población estuvo conformada por 300 trabajadores de enfermería, para la colecta de datos se utilizó el
Inventario Faculty Stress Index (FSI). Los factores desencadenantes del estrés fueron: el control excesivo
por parte de la institución; dificultades en las relaciones interpersonales, inobservancia de la ética por
determinados colegas; actividades rutinarias y repetitivas; número excesivo de pacientes; ambiente de
sufrimiento y muerte; sueldos insuficientes; falta de recreación; falta de apoyo y reconocimiento por parte
de la institución, entre otros. Las manifestaciones psicosomáticas fueron: cansancio, tensión muscular,
nerviosismo, irritabilidad, dolor lumbar, ansiedad, tensión pre-menstrual,  cefaleas, problemas de memoria,
depresión, entre otros. Delante de estos resultados, se observa la necesidad de estrategias para reducir el
estrés en el ambiente de trabajo, promoviendo la salud y la calidad  de vida del trabajador
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INTRODUÇÃO

O estresse é considerado um processo psicofi-
siológico que poderá resultar em sintomas desagradá-
veis e deletérios à saúde do homem contemporâneo
e, de maneira especial, nos trabalhadores que execu-
tam atividades de risco, constituindo-se, na atualidade,
em um problema de saúde pública. Vários autores,
em diversas abordagens (biológica, psicológica, soci-
al, epidemiológica), realizaram inúmeros estudos nes-
sa área, denotando um interesse crescente pelo assun-
to, especialmente nas áreas da saúde e educação. En-
tende-se que, em razão das condições e da organiza-
ção do trabalho nas instituições hospitalares, tal inte-
resse deverá aumentar muito – em especial junto aos
trabalhadores da área da Enfermagem (enfermeiros,
técnicos e auxiliares).

Assim, a finalidade deste estudo foi descrever
os fatores estressogênicos entre trabalhadores da En-
fermagem de um Hospital Universitário, verificando
o nível de estresse existente naquele local de trabalho.
Para tal utilizou-se um instrumento específico para a
coleta de dados – o Inventário Faculty Stress Index (FSI)
– que visa identificar por meio das respostas indicadas,
os transtornos psicossomáticos auto-atribuídos.

Espera-se, com este estudo, sensibilizar os pro-
fissionais da saúde, as instituições de saúde e a socie-
dade, uma vez que o reconhecimento da relação
estresse-trabalho-saúde é um passo importante para a
promoção da saúde e da qualidade de vida. O
redimensionamento das condições e da organização
do trabalho, portanto, em muito contribuiria para a
saúde dos trabalhadores, diminuindo os riscos de aci-
dentes de trabalho – especialmente aqueles com afas-
tamento, que oneram enormemente a Previdência
Social – reduzindo os custos e, com certeza, aumen-
tando a produtividade.

Neste trabalho, o termo stress1 foi traduzido para
a Língua Portuguesa como estresse, e assim será utiliza-
do a partir deste momento.

Os primeiros estudos sobre o estresse, na área
médica, surgiram com Hans Selye, quando formulou o
conceito de General Adaptation Syndrome (SAG), caracte-
rizando-o como um estado manifestado por uma
síndrome específica, constituída por todas as alterações
inespecíficas produzidas num organismo. Em outras
palavras, é uma reação não específica do organismo a
qualquer estímulo. Ou seja, a exposição a qualquer agente
(frio, calor, lesões físicas, infecções, tensão nervosa etc.)
poderá desencadear alterações físicas em todo o orga-
nismo ou em grande parte dele, sem seletividade2-3.

Partindo da teoria de Selye, vários outros expo-
entes buscaram definir o estresse elaborando um con-
ceito mais abrangente, passando da perspectiva essen-
cialmente biológica para a biopsicossocial – na qual
observa-se uma interdependência entre as dimensões
biológica, psicológica e social do ser humano – o que
implica numa reação interativa entre o indivíduo e o
contexto no qual está inserido4-6.

Um desses expoentes, grande estudioso da
psicossomática e psiconeuroimunologia, caracterizou
o estresse como uma “alteração fisiológica que se pro-
cessa no organismo quando este se encontra numa si-
tuação que requeira dele uma reação mais forte que
aquela que corresponde à sua atividade orgânica nor-
mal”4:28. Essa abordagem, conhecida como a “teoria
da integração”, leva em consideração no surgimento e
administração das emoções que são vivenciadas pelo
indivíduo de forma singular, tanto as reações
neuroendócrinas como os processos psicológicos, es-
tabelecendo uma relação direta entre o estresse  e de-
terminadas enfermidades.

O estresse pode ser desencadeado por estímu-
los externos e/ou internos, sendo necessário distinguí-
los, uma que vez as condições externas que afetam o
organismo independem, muitas vezes, do mundo in-
terno da pessoa, de sua vontade; como por exemplo,
as mudanças político-econômicas e sociais, acidentes,
mudanças no trabalho, entre outros5.

Em relação aos estímulos externos,7:510 a
“controlabilidade”, a “previsibilidade” e o “desafio
aos limites” pessoais, destacam-se como característi-
cas básicas para que um evento seja percebido como
estressante. Assim, quando as pessoas perdem o con-
trole sobre suas atividades ou da própria vida, ou se
sentem incapazes de prever a ocorrência de determi-
nadas situações, instala-se o processo de estresse. Mes-
mo que exista um certo controle e previsão, algumas
situações desafiam os limites e as capacidades do indi-
víduo, modificando, inclusive, seu autoconceito.

Em contrapartida, os fatores internos estão re-
lacionados às características pessoais de personalida-
de, às crenças e aos valores, ou seja, à forma como as
pessoas interpretam as situações vivenciadas8.

O estresse ou a “Síndrome Geral de Adapta-
ção” (SAG), desenvolve-se em 3 fases: reação de alar-
me, fase de resistência e fase de exaustão2-3.

A reação de alarme caracteriza-se por manifes-
tações agudas. Ao se deparar com um estímulo
estressor, uma grande descarga de hormônios é libe-
rada no organismo, deixando-o em estado de alerta.
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Assim, o indivíduo sofre alterações na freqüência
cardiorespiratória, elevação da pressão arterial, bem como
em vários órgãos. Findo o estímulo estressor, os níveis
de hormônios tendem a diminuir, restabelecendo-se o
equilíbrio do organismo. Porém, se o agente estressor
for contínuo, o organismo é obrigado a manter seu es-
forço de adaptação, caracterizando-se, dessa maneira, a
fase de resistência. Quando os estímulos estressores tor-
nam-se crônicos e repetitivos desencadeia-se a terceira
fase, a de exaustão, na qual há um colapso do organismo,
com perda das reservas de energia, o que dificulta a ma-
nutenção dos mecanismos de adaptação, tornando o in-
divíduo mais vulnerável a enfermidades2-3, 5-6, 9.

Os tecidos e órgãos afetados diretamente pelo
estresse,2-3 produzem reações e sintomas que são clas-
sificados como Síndrome de Adaptação Local (SAL).
Embora SAG e SAL estejam estreitamente ligados,
não se tem clareza de como o processo ocorre, ob-
servando-se apenas que esta síndrome se caracteriza
pela resposta inflamatória, degeneração e morte de
células da região diretamente afetada.  Vasconcelos e
Miranda, porém, ressaltaram que a SAL corresponde
às duas últimas fases da SAG – resistência e exaustão
– denominando-as distresse, ou seja, o estresse negati-
vo, nocivo ao organismo4, 10.

Pode-se observar que o mecanismo biológico
do estresse tem por finalidade preparar o organismo
para respostas rápidas e adaptativas, visando resistir a
estímulos que ameaçam o equilíbrio do organismo.

Embora a pessoa tenha pouco controle sobre o
processo fisiológico na resposta ao estresse, há a influ-
ência do aparelho psíquico neste processo. O indiví-
duo tem a capacidade de avaliar e atribuir significados
aos eventos considerados estressantes, modulando suas
emoções e reações comportamentais, relacionadas
com as estratégias de enfrentamento8.

As estratégias de enfrentamento ou coping ca-
racterizam-se por “um conjunto de esforços, cognitivos
e comportamentais, utilizados pelos indivíduos com
o objetivo de lidar com demandas específicas, inter-
nas ou externas, que surgem em situações de stress e
são avaliadas como sobrecarregando ou excedendo
seus recursos pessoais”8:163.

Durante a existência humana, diversos eventos
podem constituir-se em fatores desencadeadores de
estresse. O trabalho pode ser considerado um desses
fatores, pois, embora seja essencial à vida e à felicida-
de humana, é freqüentemente fonte de tensão e estresse,
constituindo-se agravo potencial, de intensidade vari-
ável, à saúde do ser humano.

 O trabalho apresenta dois fatores que podem
comprometer o equilíbrio psicossomático do traba-
lhador. O primeiro, refere-se às condições de traba-
lho, que afetam a saúde do corpo e, o segundo, reside
na organização do trabalho, que seria o grande res-
ponsável pelo sofrimento psíquico11.

As condições de trabalho compreendem os as-
pectos físicos, químicos e biológicos. A organização
do trabalho possui uma estreita relação com a divisão
do trabalho, com as relações de poder existentes nas
organizações que promovem a separação entre os tra-
balhadores, por meio de hierarquização, modalidades
de comando, conteúdo das atividades, entre outros. A
Enfermagem constitui-se numa área de trabalho em
que estão presentes características dessa divisão.

O trabalhador da área da Enfermagem encon-
tra-se subordinado às regras, normas e ordens médi-
cas, estabelecidas pela relação hierárquica de trabalho.
Além dessa divisão entre as especialidades (medicina e
enfermagem) existe também a divisão dentro da pró-
pria profissão que divide os profissionais em enfer-
meiros, técnicos e auxiliares, ou seja, uma divisão
parcelarizada do trabalho, fundamentada principalmen-
te nas teorias de Taylor, Fayol e Mayo12-3.

Assim, observa-se na área da Enfermagem, uma
alienação no interior do processo de trabalho, – seja
mediante a fragmentação das funções de coordena-
ção e execução das tarefas, seja na parcelarização das
atividades executadas dentro de uma rígida disciplina,
controlada por normas e rotinas – bem como uma
responsabilização individual pelos problemas ineren-
tes ao trabalho, isto é, o trabalhador é o único respon-
sável pelos conflitos.

Em compilação e análise de diversos estudos
sobre o estresse na Enfermagem, sobretudo aqueles
desenvolvidos na área hospitalar, foi possível elaborar
uma classificação, colocando-se os eventos estressores
nas seguintes categorias: relações humanas e comuni-
cação, fatores inerentes à unidade de trabalho, assis-
tência prestada, interferência na vida pessoal, atuação
do enfermeiro9.

A preocupação com a saúde do trabalhador,
especialmente na área da Enfermagem, enfocando
estresse e trabalho, surge na década de 60, com pes-
quisadores estrangeiros. No Brasil, investigações signi-
ficativas foram desenvolvidas principalmente a partir
da década de 90.

Em 1998, investigou-se a ocorrência de estresse
em 32 enfermeiros de uma Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), verificando a fase em que se encontra-
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vam e os sintomas físicos e psicológicos apresenta-
dos10 .

No ano de 2000, comparou-se o nível de estresse
no desempenho das atividades de 118 enfermeiros
hospitalares, em unidades abertas e fechadas*9. No
mesmo ano, foram investigados 348 trabalhadores da
Enfermagem, avaliando a percepção que tinham so-
bre os possíveis efeitos do trabalho em turnos, em sua
saúde e vida social, bem como verificando o grau de
participação dos trabalhadores na forma de organiza-
ção de sua jornada14. Em 2002, pesquisou-se a relação
existente entre exaustão emocional e sintomas
psicossomáticos, em 228 trabalhadores da área da
Enfermagem15.

Diante do exposto, justifica-se a necessidade deste
estudo, no qual procurou-se investigar a presença e o
nível de estresse apresentado pelos trabalhadores da
área da Enfermagem, tendo em vista que, conhecen-
do os fatores que desencadeiam o estresse, será possí-
vel subsidiar programas que visem reduzir os proble-
mas decorrentes, educando e orientando os profissio-
nais da saúde a utilizar estratégias de enfrentamento
mais positivas, incentivando, dessa forma, a promo-
ção da saúde profissional, melhor qualidade de vida,
o que, conseqüentemente, reverterá em qualidade de
atendimento à saúde da população.

METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido em um Hospital
Universitário do interior do Estado de São Paulo.

A população estudada foi composta pelo uni-
verso dos trabalhadores da área da Enfermagem (en-
fermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem), in-
dependente do setor de trabalho, tempo de serviço,
sexo ou idade, respeitando-se, porém, alguns critérios.
Ou seja, foram excluídos aqueles que: exerciam car-
gos administrativos, estavam de férias, licença ou afas-
tamento, realizavam plantões noturnos fixos, bem
como aqueles que cobriram as faltas ou folgas duran-
te o período de coleta.

O instrumento utilizado para coleta dos dados
foi o Inventário Faculty Stress Index (FSI),16 traduzido
para a Língua Portuguesa em 198917 e adaptado para
a área educacional em 199018. Para este estudo, algu-
mas adaptações foram necessárias, objetivando adequá-
lo à realidade da saúde.

Após esclarecimento dos objetivos, instruções e

obtenção do consentimento verbal, o instrumento foi
aplicado pela pesquisadora, em pequenos grupos –
que variavam entre duas e quatro pessoas – e, depen-
dendo do setor, individualmente.

Os dados coletados foram analisados quantitati-
vamente, mediante método estatístico descritivo19.

A caracterização dos trabalhadores estudados
quanto aos dados pessoais (faixa etária, estado civil,
número de filhos, escolaridade) e ocupacionais (setor e
turno de trabalho, tempo de serviço em Enfermagem
e no Hospital, exercício de outras atividades remunera-
das) foi realizada utilizando-se a distribuição das fre-
qüências absoluta, relativa percentual e acumulada.

Os resultados quanto ao nível de intensidade de
estresse e freqüência de transtornos psicossomáticos
foram descritos por meio de medidas descritivas, en-
volvendo a tendência central e a dispersão dos valores
observados. Os indicadores estatísticos foram apre-
sentados em tabelas e gráficos, envolvendo a distri-
buição de freqüência relativa e medidas descritivas:
valor mínimo, 1º quartil (25%), mediana (50%), 3º
quartil (25%) e valor máximo19.

RESULTADOS

Do universo investigado, que corresponde a 630
trabalhadores, 300 responderam ao instrumento apli-
cado (48,38%), sendo: 27 enfermeiros (9%), 4 técni-
cos (1,33%) e  269 auxiliares de Enfermagem (89,66%).
A maioria (84,37%) era do sexo feminino.

Na faixa etária, houve predominância de 31 a
45 anos, perfazendo um total de 66%, seguidos de 45
a 55 anos (15,33%). Somente 13,67% estavam na fai-
xa de 26 a 30 anos e a minoria, menos de 3%, estava
na faixa inferior a 25 anos ou superior a 56 anos.

O predomínio, segundo o estado civil, foi de
casados (58,67%), seguidos dos solteiros (22,33%),
separados e divorciados, que constituíam 16%, e uma
minoria (3%) era de viúvos.

Em relação ao número de filhos, 53% dos tra-
balhadores responderam que tinham até 2 filhos; 24%
afirmaram que não possuíam filhos, sendo que 21%
tinham até 4 filhos e somente 2% responderam ter 5
filhos ou mais.

No que se refere à escolaridade, a maioria
(60,67%) cursou até o ensino médio, 20% o ensino
fundamental. Somente 15% dos pesquisados concluí-
ram o curso superior e 4,33% cursaram a Pós-gradu-

*Unidade aberta: considera-se como unidade aberta a unidade de internação, unidade de pronto atendimento, comissão de controle de infecção e unidade de
internação em maternidade.
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ação (Especialização ou Mestrado).
Quanto ao tempo de trabalho, 69,66% dos

pesquisados afirmaram que trabalhavam na área da
Enfermagem há mais de 10 anos, sendo semelhante o
tempo de trabalho no Hospital Universitário (60%).

A maioria dos trabalhadores (92%) não exercia
atividades paralelas ao Hospital das Clínicas; somente
8% desenvolviam outras atividades, sendo 4% na área
da Enfermagem e 4% em outras áreas.

Todos os trabalhadores pesquisados afirmaram
cumprir uma jornada de 40 horas semanais, sendo que
52% trabalhavam no sistema de turnos (alternados ou
fixos), 40% trabalhavam no período diurno, 7,33%
no período matutino e somente 0,67% trabalhavam
no período noturno.

 Em relação aos fatores desencadeadores de
estresse e os seus respectivos níveis de intensidade, os
dados foram agrupados em quatro blocos: fatores
burocráticos, relações interprofissionais, desempenho
profissional e reconhecimento social e econômico.

 Nos fatores burocráticos, as variáveis consideradas,
em ordem de predominância de intensidade de estresse,
foram: o “excessivo controle que a instituição exerce
sobre o trabalho” (75%); seguido dos “conflitos entre
o trabalho e as responsabilidades pessoais e familia-
res” e as “freqüentes interrupções das atividades”, que
foram percebidos como fatores desencadeadores de
estresse por 50% dos trabalhadores da área da Enfer-
magem.

No bloco relacionamento interprofissional, 75% dos
trabalhadores responderam que os fatores
desencadeadores de estresse foram: a “observância de
pequenos grupos que dominam o ambiente de traba-
lho”; a “inobservância da ética pelos colegas”; a “per-
cepção do desempenho profissional insatisfatório de
determinados colegas” e a “falta de lealdade e coope-
ração entre os colegas. “Dificuldades de relacionamento
profissional entre os colegas no ambiente de traba-
lho”, apareceu como  desencadeador de estresse em
50% das respostas dos trabalhadores.

No bloco desempenho profissional, os fatores consi-
derados mais estressantes para 75% dos trabalhado-
res referiam-se às “atividades repetitivas e rotineiras”;
ao “excessivo número de pacientes atendidos”; à “ten-
são e ansiedade ao lidar com o sofrimento e morte”;
à “crença de que a instituição não se interessa em pro-
piciar as condições necessárias para o desenvolvimen-
to adequado das atividades” e à “limitação da liberda-
de no desenvolvimento das atividades”.

A “falta de recursos e instalações apropriadas

para o cumprimento das responsabilidades profissio-
nais”, a “indefinição das responsabilidades”, os “pro-
blemas atuais como decorrentes do trabalho” e a ten-
são ao prestar serviços ao paciente, apareceram como
fator estressor em  50% das respostas dos trabalha-
dores E, por último, a “percepção do ambiente de
trabalho como algo desagradável”, apareceu nas res-
postas de apenas 25% dos trabalhadores.

No bloco de reconhecimento social e econômico, os fa-
tores desencadeadores de estresse, em ordem de pre-
dominância, foram os relacionados aos “salários insu-
ficientes” e à “falta de condições de lazer”, seguidos
pelos fatores relacionados à “não percepção, por par-
te da instituição, do trabalho e méritos profissionais
do trabalhador” e ao fato de as “sugestões e reco-
mendações não serem levadas em consideração pelos
superiores”, tendo sido indicados por 75% dos traba-
lhadores. E, por último, observou-se o fator referente
à “dificuldade para conseguir apoio e/ou recursos para
aprimoramento profissional” presente em 50% das
respostas.

Dos trabalhadores investigados, 75% responde-
ram “sentir-se satisfeitos em relação à carreira profis-
sional”.

Com relação aos transtornos psicossomáticos
auto-atribuídos, houve predomínio do cansaço, ten-
são muscular, nervosismo e irritabilidade, em 75% das
respostas. A dor lombar, ansiedade, tensão pré-mens-
trual, dor de cabeça/enxaqueca, problemas de me-
mória e depressão apareceram em 50% das respostas
dos trabalhadores.

 Em 25% das respostas estavam presentes o dis-
túrbio do sono, dores de estômago, dificuldades se-
xuais, queda de cabelo, transtornos da alimentação, aler-
gia, isolamento, palpitações/opressão peitoral, altera-
ção de pressão arterial, sudorese, agressividade, dis-
cussões freqüentes e pressão e ranger de dentes.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados evidenciaram uma predominân-
cia de auxiliares de Enfermagem e a feminilização da
profissão, refletindo a constituição da população de
trabalhadores da área da Enfermagem no Brasil, con-
forme outros estudos9-10, 20.

A maior absorção de auxiliares de Enfermagem
na área da saúde, especialmente em instituições hospi-
talares, cumpre uma necessidade da organização, cuja
finalidade é a redução de custos, embora esta não seja
a única causa. A organização necessita de alguém que
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tenha o conhecimento do trabalho, não para executá-
lo, mas para elaborar e supervisionar o plano
assistencial, cabendo a execução aos ocupacionais de
Enfermagem. Assim, é ampliada a utilização de pes-
soal auxiliar, não havendo interesse em contratar mui-
tas Enfermeiras, o que elevaria os custos, comprome-
tendo o lucro da organização12-13.

A organização hospitalar fundamenta-se no po-
der, possuindo um caráter disciplinar e coercitivo, que
tem por finalidade a organização do espaço, por meio
do controle do tempo e pela vigilância, que poderá
provocar ou potencializar situações conflitivas e
ansiógenas,21 que poderão evidenciar sintomas de
estresse.

Assim, o trabalhador da área da Enfermagem
está imerso num ambiente onde estão presentes as re-
lações de poder, determinadas pela hierarquia vigente
na força de trabalho em Enfermagem. Ou seja, po-
der de que é investido o Enfermeiro que domina e
controla (mas ao mesmo tempo é dominado e con-
trolado) as categorias consideradas subalternas: os téc-
nicos e auxiliares.

Essa cisão, com saberes divididos e hierarquiza-
dos, em que alguns dominam a concepção do traba-
lho (intelectual) e outros a execução (manual), favore-
ce o surgimento de crises e conflitos, pois na realidade
não se tem um trabalho em equipe: cada qual realiza
suas atividades de forma isolada, comprometendo
inclusive as relações e o funcionamento do setor de
trabalho.

Embora os enfermeiros tentem livrar-se dos
resquícios históricos de submissão, buscando sua au-
tonomia como profissional, muitas vezes acabam no
individualismo. A autonomia do profissional é mantida
através do controle que exerce sobre os outros22 . Su-
bordinado ao trabalho e às normas da instituição, o
enfermeiro também acaba restringindo a autonomia
dos seus subordinados, em razão do papel que preci-
sa desempenhar.

Assim, observa-se uma falsa autonomia, visto que
ainda permanecem as relações de poder, controle e sub-
missão, que foram relatadas neste estudo como fatores
desencadeadores de estresse entre os trabalhadores.

O desenvolvimento do trabalho na área da En-
fermagem, em razão da divisão, não ocorre de forma
harmoniosa12. O que se tem, na verdade, é uma crise
que perpassa os séculos XVIII, XIX e XX, ou seja,
não existe um trabalho em equipe, mas uma cisão en-
tre o saber e o fazer da Enfermagem, na qual poucos
dominam o saber e a maioria executa as tarefas, sem

compreender as razões dos procedimentos.
Esse trabalho, parcelado, “taylorizado”,11 pro-

move mais divisões do que convergências, embora o
mesmo espaço de trabalho seja compartilhado coleti-
vamente. Os trabalhadores estão continuamente sen-
do confrontados, vigiados e controlados pela organi-
zação, portanto, não há lugar para as atividades
cognitivas e intelectuais que proveriam a atividade de
sentido e, conseqüentemente, reduziria o estresse no
ambiente de trabalho.

Não seria novidade alguma comentar o déficit na
área da saúde que o Brasil vem enfrentando nos últi-
mos anos. Assim, a falta de verbas, a falta de recursos
materiais, a redução do número de trabalhadores nos
setores de saúde - especialmente nas instituições hos-
pitalares - podem favorecer o surgimento do estresse
e o comprometimento da saúde dos trabalhadores na
área da Enfermagem.

Estudos com Enfermeiros de unidades abertas,
observaram maior escore de estresse na prestação da
assistência ao paciente, destacando-se o atendimento a
pacientes em estado crítico, o enfrentamento da mor-
te do paciente e a orientação aos familiares de pacien-
tes críticos9. Assim, a morte do paciente é sentida como
uma “falha”, gerando ansiedade no trabalhador da
saúde.

Em investigação sobre as reações e os sentimen-
tos do estagiário de Enfermagem em relação ao so-
frimento e à morte no ambiente hospitalar,  verificou-
se um percentual elevado de sentimentos de impotên-
cia, tristeza, angústia, ansiedade etc., considerados to-
dos sintomas de estresse23.

 Outro estudo revelou, ainda, alto escore para a
realização de tarefas com tempo mínimo disponível,
com sobrecarga de trabalho e diversificação de ativi-
dades, indo ao encontro dos resultados obtidos por
esta pesquisa, no que se refere ao excessivo número
de pacientes atendidos9.

O trabalho afeta a saúde do trabalhador, po-
dendo afastá-los da instituição, seja através das faltas,
licenças médicas etc.. Em seu estudo, Silva verificou
que 72,6% dos casos de afastamento do trabalho ocor-
reram por motivos de saúde, sendo 74,7% com auxi-
liares de Enfermagem (representando 1212 dias per-
didos de trabalho) e 62,5% com enfermeiros
(totalizando 279 dias parados)24.

Diante da expressividade dos resultados encon-
trados por esta pesquisa, embora se observe uma gran-
de variabilidade, é possível afirmar que o problema
existe e poderá trazer inumeráveis prejuízos, compro-
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metendo a saúde do trabalhador, seu desempenho
profissional e trazendo prejuízos para a instituição e
para a saúde da população. Conhecer quais são os fa-
tores, os níveis de estresse e suas conseqüências, pode-
rá instrumentalizar a busca de alternativas, criando pro-
gramas de redução do estresse, esclarecendo que este
não se constitui em problema individual e sim coleti-
vo. Assim, será necessário o fortalecimento de estraté-
gias de enfrentamento pessoais, profissionais e
organizacionais.

Somente com atitudes mais ativas, com
engajamento social e político, os trabalhadores da área
da Enfermagem poderão minimizar o problema. O
fortalecimento da categoria só será possível quando
esta for mais politizada e menos submissa. Portanto,
os trabalhadores deverão organizar-se, no sentido de
reivindicar melhoria das condições de trabalho, pro-
mover programas de redução do estresse no ambien-
te de trabalho utilizando as técnicas já mencionadas
anteriormente, tornando-se menos vulneráveis às situ-
ações estressoras, promovendo, dessa forma, uma
categoria mais forte e resiliente**.

As organizações, de modo geral, reproduzem e
legitimam as relações de poder existentes no capitalis-
mo, sendo extremamente burocratizadas, rígidas, au-
toritárias e centralizadoras. Não será possível transfor-
mar as organizações sem mudar as mentalidades, as
concepções dos indivíduos; e isso exige uma forma-
ção mais crítica diante da realidade social e política,
bem como da atual organização do trabalho25.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista que este estudo teve como ob-
jetivo descrever os fatores estressogênicos entre tra-
balhadores da Enfermagem de um Hospital Univer-
sitário, identificando o nível de estresse e possíveis
manifestações psicossomáticas auto-atribuídas, os re-
sultados obtidos permitem tecer as seguintes conside-
rações:

Não é possível continuar negando ou ocultan-
do o problema. Entende-se que só existirão trabalha-
dores mais saudáveis e resilientes, especialmente na área
da Enfermagem, quando estes puderem refletir sobre
as características inerentes à profissão, sua história e
transformações, bem como ampliar a concepção do
processo saúde-doença, reconhecendo os diversos
fatores que contribuem para o adoecimento. Consi-

dera-se que estes aspectos devam permear toda a for-
mação, estendendo-se às especializações, promoven-
do uma consciência mais crítica diante da realidade
social e política, especialmente no que tange à organi-
zação do trabalho.

Há necessidade de mudanças. Embora estas en-
volvam questões políticas, organizacionais e culturais,
tornando-se mais difíceis de serem alcançadas, ao
menos em curto prazo, algumas medidas poderão ser
tomadas de imediato. Ou seja, implementar aquelas
que estão ao alcance do profissional, como elaborar
programas interventivos e ações preventivas, utilizan-
do seu conhecimento sobre a saúde de maneira a as-
segurar a sua própria.

Este estudo não esgota o assunto, tampouco
revela soluções imediatas para a problemática, mas
levanta alguns pontos de reflexão, ampliando as dis-
cussões em torno da relação trabalho-saúde, especial-
mente na área da Enfermagem. Assim, novos estudos
serão necessários, buscando-se entre as categorias que
compõem o quadro da Enfermagem, as fontes de
estresse que incidem sobre o trabalhador, a identifica-
ção do estresse positivo e negativo, as conseqüências
para sua saúde, bem como as estratégias de
enfrentamento utilizadas – esta última, fundamental
para a elaboração e implementação de programas de
redução do estresse nas organizações. Uma das suges-
tões deste estudo, visando a promoção da saúde e a
qualidade de vida do trabalhador da área da Enfer-
magem, é investigar possíveis características resilientes
do trabalhador e as estratégias utilizadas por eles no
enfrentamento das situações adversas do trabalho.
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