
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Peçanha, Dóris Lieth

Avaliação do coping numa equipe de enfermagem oncopediátrica

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. XXVI, núm. 2, maio-agosto, 2006, pp. 69-88

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94626212

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94626212
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94626212
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=10253
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94626212
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


69

• Avaliação do coping numa equipe de enfermagem oncopediátrica1

Coping evaluation of an oncopediatrics team

Dóris Lieth Peçanha2

Universidade Federal de São Carlos
Universidade de São Paulo

Resumo: Estudos internacionais evidenciam que os enfermeiros constituem um dos grupos
mais atingidos pelo estresse no trabalho. Contudo o tema é pouco estudado no Brasil,
havendo carência de instrumentos que permitam a comparação de achados nacionais
com amostras provenientes de outros países no tocante às tentativas desses profissionais
para superar o estresse. Portanto, conhecer os estilos de coping no trabalho de enfermagem
constitui tema relevante para a qualidade de vida no trabalho e para a saúde mental
dessas equipes, com importante repercussão no atendimento aos pacientes. O objetivo
deste estudo é investigar as respostas de coping de uma equipe de enfermagem
oncopediátrica no ambiente hospitalar. A amostra constitui-se de uma equipe diurna de
um hospital do Câncer, no estado de São Paulo, composta por quatro enfermeiras. Obtém-
se o consentimento das mesmas e da Instituição para a realização da pesquisa. As
participantes eram do sexo feminino, com idade entre 24 e 34 anos e tempo de trabalho
no Hospital variando de 1 a 2 anos. Instrumentos de pesquisa: Questionário de
caracterização da amostra e o Inventário de Respostas de Coping no Trabalho (IRC-T).
Utiliza-se o inventário traduzido para a língua portuguesa (Pérez-Ramos - ISSP, 1998) do
“Coping Responses Inventory” (CRI) (Shaefer & Moss, 1998/1993). No IRC-T são detectados
estilos de respostas de enfrentamento (raciocínio lógico, reavaliação positiva, orientação/
apoio e tomada de decisão) para as quatro participantes. Em relação às subcategorias
presentes nesse tipo de resposta, aquela referente à ‘orientação/apoio’ apresenta o maior
índice de utilização (Σ =68). Por outro lado, a subcategoria ‘aceitação resignada’, que faz
parte do estilo evitação, obtém o menor índice de respostas (Σ =16). O cálculo de
confiabilidade realizado pelo método das metades indica a consistência interna dos
resultados obtidos com o Inventário, corroborando assim os trabalhos já existentes de
validação do mesmo, em versão adaptada para o contexto laboral. Conclui-se pela
funcionalidade do tipo de enfrentamento utilizado pela equipe, apoiando os dados obtidos
no questionário como o pouco tempo de trabalho das enfermeiras nesse hospital. Isso
também parece associado às características de inovação e programas de qualidade da
referida Instituição.

Palavras-chaves: estresse, coping, enfermagem, trabalho, câncer, qualidade de vida no
trabalho.
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Abstract: International studies confirm that nurses are one of the groups that mostly suffer
from work-related stress. However, the theme is not much researched in Brazil. There is a
lack of tools allowing comparisons of national findings with samples from other countries
related to attempts to overcome stress in nursing. Therefore, getting to know nursing work-
coping-patterns becomes a relevant theme for work-related life quality, as well as mental
health for such teams. Not to mention the important repercussion on the care of patients.
The aim of this study was to investigate the coping responses of an oncopediatrics team
at a hospital environment. The sample is made up of a day-shift four-nurse team at a
Cancer hospital in São Paulo State. The institution’s and the team’s permission was
obtained to proceed with the research. The participants were all female, between 24 and
34 years old, with a time-span work at the hospital varying from 1 to 2 years. Research
tools: Specific sample questionnaire and “Coping Responses Inventory for Working Settings”
(CRI-W). The inventory translated for the Portuguese language (Pérez-Ramos - ISSP, 1998)
from “Coping Responses Inventory” (CRI) (Shaefer e Moss, 1998/1993) was used. With
the CRI-W were detected approach response patterns (logical thinking, positive reevaluation,
support/guidance and decision taking) for the four participants. On the other hand, the
subcategory ‘resigned acceptance’, which belongs to the avoidant coping styles got the
lowest response index (Σ =16). The reliability calculation made by the halves method
indicated internal consistency of the results attained with the Inventory, confirming the
studies already existing for its validation, in a version adapted to work settings. It ends by
accepting the functionality of the approach used by the team, supporting the data acquired
in the questionnaire, such as the short time the nurses have worked in the hospital. This
also seems to be connected with the innovation characteristics and quality programs of
the mentioned institution.

Keywords: stress, coping, nursing, work, cancer, quality of life at work.

1. Introdução

Estudos internacionais evidenciam que os enfermeiros constituem um
grupo de risco em função do estresse no trabalho. Contudo, o tema é pouco
estudado no Brasil, havendo carência de instrumentos que permitam a avaliação
das estratégias de coping utilizadas por esses profissionais para lidar com essa
situação. Portanto, além de investigar os estilos de coping de uma equipe de
enfermagem oncopediátrica, este trabalho busca divulgar, para fins de pesquisa,
o Inventário de Respostas de Coping no Trabalho (IRC-T, apresentado em Anexo).

O ato de produzir um texto que reconhece os esforços de pesquisadores
nacionais que desenvolveram a primeira versão brasileira do “Coping Responses
Inventory” (CRI, de Shaefer & Moos, 1998/1993), adaptando e validando-a para
o contexto laboral (Pérez-Ramos, J. & Pérez-Ramos, A., 1998), constitui ainda
uma forma de ser coerente com a postura de reconhecimento no trabalho, citada
nas conclusões deste estudo.
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 A pesquisa apresentada a seguir segue um delineamento empírico, através
de uma metodologia quali-quantitativa, centrada no estudo de caso de uma equipe
de enfermagem oncopediátrica, no meio hospitalar. Inicia-se com a revisão da
literatura sobre o tema.

2. Contribuições Bibliográficas

Antes de tudo, importa esclarecer o significado da palavra coping e sua
manutenção, no texto, em língua inglesa. A palavra coping refere-se a um
processo complexo que começou a ser investigado por pesquisadores de língua
inglesa. Torna-se difícil encontrar um termo em português que corresponda com
precisão a essa idéia, razão pela qual se optou pela manutenção da palavra
estrangeira ao longo deste trabalho. Numa ampla revisão da literatura sobre o
assunto, Beuter e Moos (2003) descrevem que o coping refere-se tanto a uma
resposta situacional, como a um traço. No último sentido trata-se de uma
disposição, de característica mais permanente, para reagir de uma determinada
forma, a exemplo de outros traços de personalidade. Entende-se que, no primeiro
caso, o coping aparece mais como resposta ao estresse e, no segundo, prevalece
a idéia de uma disposição de resposta à mudança.

Assim, constam na literatura, duas amplas linhas de estudo (Beuter &
Moos, 2003). A primeira refere-se à resposta de coping, contendo qualidades
emocionais, comportamentais e cognitivas. Neste sentido, o coping é
considerado como um ‘padrão’ específico de resposta ao estresse, através da
qual o indivíduo mobiliza percepções, emoções e comportamentos para se
adaptar. A segunda perspectiva define coping como um ‘estilo’ de interação
observável, mas de caráter mais geral. Nesta perspectiva, coping é uma variável
de traço que é ativada quando o ambiente apresentar uma mudança. Assemelha-
se, portanto, a outras qualidades da personalidade, descrevendo disposições
para responder de uma determinada forma. Ambas as definições apresentam
importantes implicações para a questão da qualidade de vida no trabalho.

Nesta pesquisa, a perspectiva adotada é a primeira, ou seja, a de coping
como resposta ao estresse, lembrando que Folkman e Lazarus (1985), talvez
os autores mais citados na literatura sobre o assunto, identificam dois tipos
principais de coping: centrado no problema e centrado na emoção. Dentro desse
entendimento, apresentam-se alguns estudos atendendo ao critério de
pertinência ao objetivo desta investigação. Isto é, pesquisas que têm como alvo
a saúde mental das enfermeiras, que focalizam aspectos relacionados ao
trabalho oncopediátrico no ambiente hospitalar, que empregam metodologia
relacionada ao delineamento aqui proposto, ou ainda, pela originalidade no
tratamento do tema, como é o caso do estudo relatado a seguir.
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Numa extensa revisão de publicações científicas, o trabalho de Lansisalmi,
Peiro e Kivimaki (2000) foi o único que se encontrou associando estresse coletivo
e coping com cultura organizacional. Um melhor conhecimento de tais relações
tem importante implicação para a saúde de indivíduos e organizações. Os autores
utilizaram-se de uma metodologia qualitativa. Primeiro, para acessar a cultura
organizacional realizaram uma análise temática de 63 entrevistas individuais;
numa segunda fase do estudo, utilizaram a técnica de incidente crítico para
conhecer as definições coletivas de bem-estar, as fontes de estresse coletivo e
os respectivos mecanismos coletivos de coping a partir dos dados provenientes
de 32 entrevistas grupais. Os resultados sugeriram que a experiência do estresse
e as estratégias de coping tinham qualidades coletivas. A cultura não apenas
parecia moderar a apreciação do estresse, como também continha respostas
coletivas de coping. Ou seja, as respostas de coping aos estressores tinha origem
na cultura ou nas sub-culturas da organização. Embora os autores não tenham
utilizado este último termo, entende-se que os autores referiam-se a esse
fenômeno quando descreviam aspectos ligados ao funcionamento de pequenas
comunidades dentro da organização maior.

A questão do trabalho hospitalar como fonte de estresse aparece em
diversas investigações (Marin & García-Ramírez, 2005), principalmente no
contexto do trabalho oncológico, considerando que, nesse caso, os profissionais
estão mais expostos a vivenciar os limites de sua ação terapêutica, incluindo a
questão da morte. Profissionais da saúde têm, em geral, dificuldade para lidar
com essa questão. Acresce-se a isso o fato de que o preparo técnico de médicos
e enfermeiras objetiva curar e salvar vidas, não havendo preparo para enfrentar
os reveses da doença, em especial, a terminalidade.  Tal realidade indica a
necessidade de novos modos de assistência. Corroborando tal afirmação, uma
pesquisa realizada no Instituto Nacional de Câncer (INC, Brasil) evidencia a
emergência de uma identidade profissional diferenciada em enfermagem
oncológica (Camargo & Souza, 2003). Esse estudo sobre a trajetória, tendências
e perspectivas dessa profissão no INC, mostrou ainda uma preocupação com a
gerência e com a necessidade de sistematização na utilização de uma
metodologia científica de atendimento em saúde.

Os problemas que 18 enfermeiras de um setor de Radioterapia
experienciavam no cuidado com pacientes de câncer foram objeto de
investigação (Wengston & Haggmark, 1998). Os resultados obtidos evidenciaram
pouca comunicação entre os membros da equipe e destes com seus pacientes.
Os autores concluíram pela necessidade de encontrar novas formas de organizar
o trabalho de enfermagem oncopediátrica, visando também uma melhor qualidade
de atendimento aos pacientes, durante e depois das sessões de radioterapia.
Essa pesquisa teve importante conseqüência prática como o fato de ter
constituído a base para a organização de uma clínica habilitada para cuidar da
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parte emocional desses profissionais e para supervisionar e monitorar o
enfrentamento de situações estressantes. Sabe-se que grupos de discussão
podem constituir-se em espaços privilegiados para conter e pensar as tensões,
evitando respostas automáticas das equipes que simplesmente refletem, como
num espelho, o estresse vivido pelos doentes (Mariage, Schmitt-Fourrier, 2006).

A preocupação com a identificação do estresse, da satisfação e das
estratégias de coping utilizadas por enfermeiras aparece no trabalho de Douglas,
Meleis, Eribes e Kim (1996). Essa pesquisa contou com a colaboração de 59
enfermeiras mexicanas. Respondendo a um questionário, elas apontaram como
fatores de estresse as relações inter-pessoais no ambiente e a sobrecarga de
trabalho. Como fatores de satisfação, elas indicaram aspectos que se entende
como ligados a um sentimento de filiação e à auto-realização, como o fato de
trabalhar como membro de uma equipe, sentir-se satisfeitas consigo mesmas e
com o reconhecimento no trabalho. No mesmo sentido da importância do ambiente
de trabalho, cita-se a pesquisa sobre estilo de vida e contexto hospitalar (Holpe,
Kelleher & O’Conner, 1998), realizado com uma amostra de 729 enfermeiras
por meio de um questionário auto-administrável. Como resultado tem-se que as
maiores causas do estresse nesses profissionais provinha do próprio ambiente
de trabalho, especificamente das relações com outros profissionais e do tipo de
demanda de trabalho. Os autores ressaltaram ainda que o número de enfermeiras
que fumavam, consumiam álcool e drogas era alto e constituía um fator
considerável na relação entre estilo de vida e estresse.

Na pesquisa sobre os efeitos das estratégias de coping, de suporte social
e de satisfação no trabalho de enfermeiras (Tyler & Cushmay, 1995), foram
analisadas as respostas de 245 enfermeiras de hospitais gerais nos seguintes
instrumentos: Nursing Stress Scale, General Health Questionnarie, Job
Satisfaction Scale e Coping Questionnarie. Como resultados, os autores
encontraram que os principais efeitos negativos para o bem-estar mental dessas
enfermeiras foi a pouca utilização de estratégias de enfrentamento frente a
situações estressantes, como sobrecarga de trabalho, pouco preparo para o
desenvolvimento adequado do trabalho, conflito interpessoal com outras
enfermeiras e com médicos, havendo ainda, nessa amostra, carência de suporte
social.

Na análise da associação entre freqüência de utilização de estratégias de
coping e intensidade de estressores no trabalho de enfermagem (Dewe, 1993),
realizada com 2.500 enfermeiros de hospitais gerais e obstétricos, foi encontrada
uma correlação positiva entre uma elevada utilização de estratégias de coping e
altos índices de estressores no trabalho, como tensão, fadiga e ausência de
senso de controle. Destacam-se ainda as conclusões de outra pesquisa
(Winstanley & Whittington, 2002) em que a exaustão emocional nesses
profissionais, no hospital, estava diretamente associada a um aumento da
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despersonalização como mecanismo de coping. Subseqüentemente os
enfermeiros manifestavam comportamentos negativos em relação aos pacientes,
o que, por sua vez, tornava a equipe vulnerável às agressões dos últimos. Assim,
esses autores concluíram por um modelo cíclico de burnout e vulnerabilidade
desses cuidadores a agressões.

Em relação aos instrumentos utilizados para avaliar o coping de forma
geral, destaca-se pela sua grande utilização o “Ways of coping” de Folkman e
Lazarus (1988). Esse questionário, originalmente composto de 50 itens, examina
a maneira como os indivíduos lidam com demandas internas ou externas de um
evento estressante específico, que pode ser localizado nos mais diversos
contextos. O mesmo foi traduzido para o português e validado por Savóia,
Santana e Meijas (1996), apresentando 66 itens que avaliam a intensidade de
uso das estratégias por meio de uma escala tipo Likert. Os itens que compõem
o inventário foram divididos em oito fatores que as últimas autoras traduziram
como: confronto, afastamento, autocontrole, busca de suporte social, aceitação
de responsabilidade, fuga e esquiva, planejamento e resolução de problemas,
reavaliação positiva.

Observa-se que trabalhos recentes (Weyers, Ising & Janke, 2005) seguem
as diretrizes propostas inicialmente por Folkman e Lazarus (1988) e por Shaefer
e Moss (1998/1993). Ou seja, a utilização de questionários que possibilitam auferir
a intensidade do uso de determinadas estratégias para superar o estresse. Em
geral, esses inventários servem-se de escalas que vão de 0 (não utiliza a
estratégia em questão) a 3 (utiliza-a em grande quantidade). Weyers, Ising e
Janke (2005), trabalhando com a questão do coping em geral, e não no contexto
do trabalho, procuraram investigar a maneira usual de uma pessoa reagir face a
determinadas situações estressantes, medindo a intensidade da resposta. A
partir dos resultados obtidos nos testes estatísticos, os autores concluíram pela
validade desse questionário, indicando também a adequação de instrumentos
que seguem esse tipo de delineamento.

Quanto ao instrumento utilizado nesta pesquisa, o “Coping Responses
Inventory” (CRI, de Shaefer e Moss, 1998/1993), foi traduzido, adaptado e validado
para o nosso meio por J. Pérez-Ramos e A. Pérez-Ramos (1998). A propósito
de Shaefer e Moss (1993), eles também desenvolveram uma medida para avaliar
o estresse no trabalho, o “Work Stressors Inventory” (WSI) que investiga seis
tipos de estressores no trabalho, dentro de três domínios maiores: relacionamento,
tarefa e sistema de estressores (Shaefer & Moss, 1993).

O emprego bem sucedido do CRI, na forma adaptada por J. Pérez-Ramos
e A Pérez-Ramos (1998) pode ser observado no trabalho de Ribeiro (1999).
Trata-se de pesquisa que investigou as estratégias de coping utilizadas por um
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grupo de psicólogos que atuava em Unidades Básicas e Unidades Ambulatoriais
de Saúde Pública do Estado de São Paulo. Os 33 participantes desta investigação
utilizaram significativamente mais estratégias de enfrentamento em relação às
estratégias de evitação, o que apareceu associado à saúde e bem-estar dessas
pessoas. Esses resultados positivos podem estar relacionados às características
sócio-demográficas da amostra, como o fato de se tratar de profissionais jovens,
com pouco tempo de serviço (entre 2 e 5 anos) e de fazerem parte de equipes
multidisciplinares, fato este que incentiva a aprendizagem, o intercâmbio e o
crescimento profissional. Destaca-se o aspecto desses profissionais serem
efetivos na função que exerciam, corroborando resultados transculturais (Blanch,
2006) sobre o maior bem-estar nesses grupos comparativamente a outros com
emprego temporário ou instável.

Os estudos de fidedignidade e validade do CRI foram continuados por Moos
(s/d) com diferentes amostras e, atualmente, esses Inventários são
comercializados, via Internet, por Psychological Assessment Resources. Existem
as versões para adultos e jovens (CRI-Adult e CRI-Youth), nas formas masculina
e feminina, baseadas em mais de 180 estudos e teses publicadas nas últimas
décadas. Destaca-se ainda que o CRI existe em duas formas: uma Ideal e a
outra Real. A primeira investiga os estilos de coping desejados ou preferidos,
enquanto que a segunda avalia os estilos efetivamente utilizados pela pessoa e
relacionados aos mais diversos contextos da vida: família, escola, trabalho, saúde,
finanças, desordens psiquiátricas etc. A conjugação das duas formas pode ser
utilizada para monitorar progressos na utilização de determinadas estratégias
de coping, num delineamento de pesquisa teste e pós-teste. O inventário continua
em sua forma escrita e auto-administrável de aplicação, requerendo, segundo o
autor, escolaridade correspondente à sexta série elementar no Brasil.

Para finalizar é importante destacar as conclusões de Pais-Ribeiro e Santos
(2001) que desenvolveram uma versão portuguesa a partir da versão original do
Ways of Coping Questionnaire, numa perspectiva conservadora. Ou seja, esses
autores aplicaram a versão original desse questionário a uma amostra de 98
mulheres trabalhadoras e com uma escolaridade acima da média da população
de Portugal. A versão encontrada depois da tradução e da discussão de consenso
mostrou-se, relativamente às propriedades psicométricas, semelhante à original,
impondo apenas a retirada de dois itens. A conclusão dos investigadores vai de
encontro ao do que é proposto na maioria das publicações, ou seja, que este
questionário tende a ser dependente das características do respondente, da
situação e da transação. Tal fato, dizem os autores, leva forçosamente ao
aparecimento de um novo questionário. Justifica-se, assim, a tradução e
adaptação brasileira do CRI, relatada a seguir num estudo com pequena amostra.
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3. Objetivos

Este trabalho tem o objetivo de conhecer os estilos de coping utilizados
por uma equipe de enfermagem oncopediátrica, através da identificação das
tentativas de superação de situações estressantes de parte dessas enfermeiras.
Tem ainda o objetivo de relacionar tais respostas de coping com as diferenças
individuais e funcionais, analisando a predominância de respostas de
enfrentamento e/ou de evitação.

4. Metodologia

Utilizou-se um delinenamento quanti-qualitativo com exame aprofundado
de um pequeno número de sujeitos, caracterizando um estudo de caso de uma
equipe em enfermagem oncopediátrica.

Participantes:
As participantes foram quatro enfermeiras que compunham uma equipe

de atendimento oncológico diurno, num hospital de tipo universitário. Ou seja,
trata-se de um local destinado à formação profissional e à pesquisa, além do
atendimento clínico aos pacientes. A referida Instituição localiza-se no interior do
estado de São Paulo. A faixa etária da equipe situava-se entre 24 e 34 anos e o
tempo de trabalho no hospital variava de 1 a 2 anos.

Instrumentos de pesquisa:
a) Questionário de Caracterização da Amostra. Perguntas objetivas foram

feitas às participantes, visando à obtenção de dados demográficos e da
atividade profissional exercida pelas mesmas. Esse instrumento foi
elaborado para fins de pesquisa em contextos de saúde/hospitalar por
Juan Pérez-Ramos e Aidyl Pérez-Ramos  (1998);

b) Observação Participante. Foi realizada pela auxiliar de pesquisa deste
estudo que desenvolveu seu estágio profissionalizante em Psicologia,
compartilhando o ambiente hospitalar das enfermeiras. Essa aluna foi
responsável pela aplicação dos instrumentos aqui descritos, sob
orientação desta autora. A observação participante teve o objetivo de
conhecer o contexto de trabalho, seus estressores e os esforços da
equipe para superá-los.

c) Inventário de Respostas de Coping no Trabalho (IRC-T). Esse inventário
é uma tradução e adaptação validada para o contexto laboral do “Coping
Responses Inventory” (CRI-Adult Form, de Shaefer & Moss, 1998/1993),
realizado por Juan Pérez-Ramos e Aidyl Pérez-Ramos (1998), sob o
título de Inventário sobre Superação do Stress Profissional (ISSP). Este
instrumento vem sendo utilizado em pesquisas (Vassimon & Peçanha,
1999; Ribeiro, D. P S. A., 1999) e referido em trabalhos científicos (Pérez-
Ramos, A., 2004).
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Há aproximadamente uma década o casal Pérez-Ramos (1998) procedeu
à tradução desse Instrumento. A palavra coping não estava ainda integrada ao
vocabulário científico nacional e, num feliz esforço para manter a maior fidelidade
possível ao sentido desse termo, aqueles pesquisadores denominaram essa
medida psicológica de Inventário sobre Superação do Stress Profissional. Hoje,
esta autora prefere manter a palavra em inglês, servindo-se de um título -
Inventário de Respostas de Coping no Trabalho (IRC-T) - que remeta mais
diretamente ao trabalho original, “Coping Responses Inventory” (CRI). A versão
do IRC-T (em anexo), depois da tradução e da discussão de consenso, mostrou-
se muito semelhante aos itens do CRI original. Houve, porém, a necessidade de
introduzir adaptações referentes às instruções, à linguagem das questões e à
nomenclatura da Escala visando sua maior clareza e aplicabilidade futura, por
exemplo, com trabalhadores de pouca escolaridade.

O Inventário de Respostas de Coping no Trabalho é um instrumento auto-
administrável que deve ser respondido com precisão e franqueza. Constitui-se
de 48 itens que versam sobre estratégias de coping no contexto laboral. As
respostas agrupam-se em dois tipos: de enfrentamento e de evitação, sendo
que cada uma delas apresenta quatro subcategorias. Assim, as de enfrentamento
incluem o raciocínio lógico, a reavaliação positiva, o apoio/orientação e a tomada
de decisões; e as respostas de evitação compreendem a racionalização evasiva,
a aceitação resignada, as alternativas compensatórias e o extravasamento
emocional. Segue-se a definição de cada subcategoria.

Respostas de Enfrentamento
(1) Raciocínio lógico: tentativas cognitivas de compreender e prevenir

mentalmente um estressor e suas conseqüências.
(2) Reavaliação positiva: tentativas cognitivas de analisar e reavaliar um

problema de maneira positiva, aceitando a realidade da situação.
(3) Orientação/Apoio: tentativas comportamentais de procurar informação

para fins de aconselhamento.
(4) Tomada de decisão: tentativas comportamentais de tomar decisões e

lidar diretamente com o problema.

Respostas de Evitação
(1) Racionalização evasiva: tentativas cognitivas destinadas a evitar pensar

sobre o problema de maneira realista.
(2) Aceitação resignada: tentativas cognitivas dirigidas à aceitação do

problema.
(3) Alternativas compensatórias: tentativas comportamentais para

empreender atividades substitutivas e criar novas fontes de satisfação.
(4) Extravasamento emocional: tentativas comportamentais para reduzir

a tensão emocional existente.
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Essas subcategorias são avaliadas através de itens, onde quatro respostas
de enfrentamento seguidas alternam-se com quatro respostas de evitação,
sucessivamente, até o fim do Inventário. Tem-se, então, 24 respostas de
enfrentamento e 24 referentes à evitação, conforme exposto nos seguintes
quadros:

Quadro 1. Itens de respostas de enfrentamento, agrupadas em blocos de 4

(1) 1 9 17 25 33 41
(2) 2 10 18 26 34 42
(3) 3 11 19 27 35 43
(4) 4 12 20 28 36 44

Quadro 2. Itens de respostas de evitação, agrupadas em blocos de 4

(1) 5 13 21 29 37 45
(2) 6 14 22 30 38 46
(3) 7 15 23 31 39 47
(4) 8 16 24 32 40 48

A seguir são relatados os resultados do presente estudo, com destaque
para as respostas de coping no trabalho.

5. Resultados

Para iniciar esta sessão, lembra-se que coping  são esforços
comportamentais para dominar, reduzir ou tolerar as demandas que são criadas
pelas situações estressantes (Lazarus & Folkman, 1985). Assim, dar respostas
de enfrentamento significa abordar os problemas em sintonia com a realidade,
ao contrário de dar respostas de evitação que objetivam adiar o ato de lidar com
uma questão ou situação difícil que, entretanto, exige uma resposta da pessoa.

No Inventário de Respostas de Coping no Trabalho (IRC-T) foram
investigadas as estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem oncopediátrica.
De acordo com a comparação da distribuição de freqüência de respostas de
coping entre a categoria de enfrentamento e a categoria de evitação, constatou-
se a maior freqüência de utilização de respostas de coping na categoria de
enfrentamento para as quatro participantes. Em relação às subcategorias, a de
‘orientação/apoio’, que pertence à categoria de enfrentamento, apresentou o maior
índice de utilização pelas respondentes ( Σ =68). Além disso, a análise individual
das respostas de cada participante mostrou que as médias de freqüência de
respostas de enfrentamento dadas às situações consideradas estressantes
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sempre foram maiores do que as médias de respostas de evitação. Por outro
lado, a subcategoria ‘aceitação resignada’, que se encontra na categoria de
evitação, obteve o menor índice de respostas dadas pelas respondentes (     =16).

Observou-se ainda a adequada fidedignidade do Instrumento, pois o cálculo
de confiabilidade realizado pelo método das metades indicou a consistência
interna dos resultados (   = 0,96). Quanto à validade desse Inventário, os
resultados são igualmente promissores, pois os dados obtidos foram
convergentes nos três instrumentos de pesquisa. Essa equipe mostrou-se,
também nas observações realizadas, capaz de enfrentar diretamente as
situações estressantes que afetavam o seu trabalho. Os resultados do Inventário
também podem ser positivamente relacionados com os dados demográficos
obtidos no Questionário. Assim, a participante com o maior escore em
enfrentamento tinha a função de supervisora, o que é coerente com o bom
exercício da liderança. Por outro lado, a participante com menor escore na
abordagem direta dos problemas era a única que tinha o cargo de auxiliar e não
de enfermeira como as demais, podendo aí intervir negativamente fatores como
uma menor escolarização. Conflito de papéis e sobrecarga de trabalho foram
apontados como eventos estressantes pelas enfermeiras. O mecanismo mais
usado por elas, como forma de tentar aliviar a tensão, foi a busca do diálogo
com as demais pessoas envolvidas, o que evidencia a necessidade de suporte
social às mesmas.

6. Discussão

As enfermeiras que colaboraram com esse estudo lidavam com a gravidade
das pressões físicas, mentais e psicológicas na tentativa de resgatar o bem-
estar de seus pacientes, cuidando de suas necessidades, tentando aliviar a sua
dor e sofrimento, além de, ao mesmo tempo, buscarem o próprio bem-estar.
Tudo isso traz, normalmente, muitas exigências psíquicas causadoras de
ansiedade, uma vez que esses profissionais trabalham com a necessidade de
uma atenção sem falhas às crianças com câncer, apesar dos riscos permanentes
envolvidos nessa atividade de cuidar no processo saúde-doença (Peçanha &
Santos, 2006). Assim, a carga psíquica negativa faz parte do dia-a-dia das
enfermeiras, tornando-se necessário atentar para a parte emocional desses
profissionais, conforme salientado na revisão da literatura (Wengston &
Haggmark, 1998). Observou-se que tal cuidado foi efetivamente realizado pelo
hospital que oferecia atendimento psicológico à equipe em estudo. Isso pode
contribuir para explicar os resultados positivos obtidos na avaliação do coping.
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A comunicação aparece na literatura como um fator importante para a
saúde mental em equipes de enfermagem (Mariage, Schmitt-Fourrier, 2006) e,
no contexto do presente estudo, foi favorecida. Por ser um grupo pequeno,
existiam muitas oportunidades para que cada enfermeira discutisse com seus
pares e demais colegas um determinado assunto, expressando seu ponto de
vista. Esse intercâmbio social pode ser relacionado à cooperação, solidariedade
e confiança que predominou nessa equipe. As reuniões semanais entre elas e
quinzenais com a psicóloga da instituição, oferecendo o necessário suporte
emocional, também contribuiu para o bom nível de relacionamento e,
conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de trabalho.

Destaca-se ainda a relação entre predomínio de estratégias de confronto
e pouco tempo de trabalho da equipe no hospital, o que vem ao encontro dos
resultados obtidos por Ribeiro (1999) com o mesmo Inventário. Profissionais
novos na função tendem a estar mais longe da exaustão emocional (Marín &
García-Ramírez, 2005), um risco identificado entre enfermeiros e que constitui
um estágio preliminar da síndrome burnout.

Através da observação e análise das dificuldades que se colocavam
habitualmente no ambiente hospitalar dessa equipe de enfermagem, foi possível
a percepção das tentativas de superação do sofrimento dessas profissionais;
identificando-o, investigando sua origem e, principalmente, verificando que, na
maioria das vezes, ele se direcionava no sentido de favorecer a saúde mental
dos cuidadores. Ou seja, o sofrimento de atender crianças em risco de vida era
muitas vezes transformado em vivência positiva e criativa (Peçanha, 2005).

Os resultados obtidos com a utilização do Inventário de coping foram
considerados satisfatórios tanto no sentido da funcionalidade da equipe em
estudo, quanto da validade desse Inventário, pois os dados obtidos foram
confirmados nos diferentes instrumentos utilizados na presente pesquisa. Essa
equipe mostrou-se, também no discurso pessoal, capaz de enfrentar diretamente
as situações estressantes que afetavam o seu trabalho. Tal fato pode estar
relacionado à livre escolha da profissão por parte de todas elas, à auto-motivação
e à possibilidade de satisfazer, no exercício da função, o desejo de colaborar
significativamente num projeto coletivo de saúde. Enfim, o caminho que conduz
ao trabalho saudável é o mesmo que respeita a construção da identidade em
um trabalho cuja organização respeite potenciais e limites da condição humana
(Dejours, 1994).
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7. Conclusões

Considera-se que esta pesquisa contribui para preencher uma importante
lacuna no conhecimento sobre enfermagem oncopediátrica ao estudar os estilos
de coping desses profissionais, tema pouco explorado – em especial no Brasil –
mas fundamental para uma melhoria na qualidade do atendimento no processo
saúde-doença vivido pelas crianças com câncer.

O trabalho em enfermagem oncopediátrica gera uma carga psíquica
considerável, mas há formas para diminuí-la, como o fato do hospital em questão
preocupar-se com o lado humano de suas enfermeiras, oportunizando-lhes
espaços de fala (Dejours, 2006) e de escuta psicológica. Segundo esse autor
(Dejours, 1994), para transformar um trabalho fatigante em um trabalho
equilibrante é preciso flexibilizar a organização do trabalho, de modo a deixar
maior liberdade ao trabalhador para re-arranjar seu modo ‘operatório’ e para
encontrar os gestos que são capazes de lhe fornecer prazer, isto é, uma
expansão ou uma diminuição de sua carga psíquica do trabalho. O
desenvolvimento e a atualização de capacidades psicomotoras, psicosensoriais
e emocionais parece ser uma condição de prazer no trabalho. Além disso, sugere-
se para as organizações em geral, políticas de reconhecimento das pessoas
através de programas efetivos de qualidade de vida no trabalho (QVT), gestão
participativa e condições seguras como forma de prevenir o estresse excessivo
e facilitar estratégias positivas de enfrentamento. A clareza quanto às concepções
de ser humano, de trabalho e de mundo devem nortear tais programas de QVT,
pois só assim será possível a utilização ótima das capacidades humanas com a
finalidade de obter maior eficácia no sistema global.

Destaca-se a perspectiva não conservadora desta investigação, sinalizada
como necessária por Pais-Ribeiro e Santos (2001). Ou seja, foi necessária a
adaptação desse Inventário ao contexto laboral a fim de responder a uma
necessidade da pesquisa nas áreas de trabalho, gestão e saúde neste país. No
mesmo sentido da perspectiva não conservadora, contrariamente à maioria dos
estudos extensivos sobre coping, trabalhou-se com uma pequena amostra. Se,
por um lado, tem-se o limite de não poder generalizar os achados, por outro
tem-se um ganho em relação à validade dos mesmos, pois os resultados da
estatística descritiva puderam ser comprovados pela observação direta das
estratégias de coping adotadas pelas participantes do estudo. A utilização do
IRC-T, associada a observações in loco do sujeito no trabalho, considerando
características sócio-demográficas e organizacionais, revelou-se útil neste
estudo.
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Salienta-se ainda que, com pequenas adaptações na formulação dos itens,
a presente versão do IRC-T pode ser utilizada para avaliar o coping de forma
geral. Conclui-se pelo alcance do objetivo proposto e pela necessidade da
extensão dos estudos a um número maior de casos e a diferentes contextos de
trabalho.

Como perspectiva de pesquisa indica-se a ampliação da amostra e
investigações em diferentes organizações de saúde, visando um melhor
conhecimento das políticas e da gestão organizacional sobre as estratégias de
coping dos trabalhadores. Outra possibilidade importante e inédita são os estudos
longitudinais sobre o coping com enfermeiras oncopediátricas, o que pode
colaborar no esclarecimento da questão da exaustão emocional ao longo do
tempo.
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• INVENTÁRIO DE RESPOSTAS DE COPING NO TRABALHO (IRC-T)
 (Shaefer & Moos, 1993; Adaptações: ISSP - Pérez–Ramos  & Pérez-

Ramos 1998; IRC-T, Peçanha, 2006)

Instruções:

Pense na situação mais estressante vivida por você, nos últimos 12 meses,
no ambiente de trabalho. Depois pense nas formas ou estratégias utilizadas por
você para lidar com esse problema e responda às questões deste inventário. As
suas respostas permanecerão sob caráter confidencial. Não se trata de uma
prova de rendimento e nem de um teste de capacidade, portanto não há respostas
certas nem erradas. O importante é que você avalie cada afirmação em relação
à sua realidade, escolhendo apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor
descreva a sua maneira de reagir frente ao problema escolhido. Se não houver
uma resposta exata, marque a resposta que mais se aproxime da sua maneira
de se comportar. A SUA PRIMEIRA REAÇÃO A CADA QUESTÃO DEVE
CONSTITUIR SUA RESPOSTA.

Por favor, faça um círculo no número que indica a freqüência com que
você usa a estratégia da questão correspondente, empregando a seguinte
classificação:

0 1 2 3
Nunca Uso um pouco Uso bastante Uso em grande

quantidade
Exemplo :

Eu vou ao cinema 0 1 2 3

(se você, às vezes, usa da estratégia de ir ao cinema, você deve fazer o círculo
no número 1)

A melhor maneira de lidar com uma situação estressante vivida no
meu ambiente de trabalho é:

1. Pensar em diferentes saídas para enfrentar o problema
0 1 2 3

2. Falar para mim mesmo coisas que me façam sentir melhor
0 1 2 3

3. Conversar com colegas de trabalho sobre o problema
0 1 2 3

4. Fazer um plano de ação e segui-lo
0 1 2 3
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5. Tentar esquecer completamente o problema
0 1 2 3

6. Deixar o tempo passar
0 1 2 3

7. Tentar ajudar a outras pessoas a lidar com um problema semelhante
0 1 2 3

8. Descarregar em outras pessoas a tensão resultante
0 1 2 3

9. Tentar distanciar-se da situação e ser mais objetivo
0 1 2 3

10. Pensar o quanto as coisas poderiam ser piores
0 1 2 3

11. Aconselhar-me com um amigo sobre o problema
0 1 2 3

12. Saber o que deve ser feito e tentar seriamente fazer as coisas funcionarem

0 1 2 3

13. Tentar não pensar no problema
0 1 2 3

14. Perceber que não tenho controle sobre o problema
0 1 2 3

15. Envolver-me com novas atividades
0 1 2 3

16. Liberar-me da tensão emocional fazendo alguma coisa arriscada
0 1 2 3

17. Refletir sobre o que poderia dizer ou fazer
0 1 2 3

18. Tentar ver o lado bom da situação
0 1 2 3

19. Recorrer a um especialista para resolver a situação (ex: consultor, advogado
etc)

0 1 2 3
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20. Assumir uma posição para resolver o problema
0 1 2 3

21. Imaginar melhores condições e ambientes de trabalho
0 1 2 3

22. Aceitar a situação como força do destino
0 1 2 3

23. Procurar realização profissional em outro ambiente
0 1 2 3

24. Isolar-me das demais pessoas
0 1 2 3

25. Tentar prever as conseqüências da situação
0 1 2 3

26. Pensar que eu resolveria melhor o problema que os outros colegas
0 1 2 3

27. Pedir apoio aos colegas ou pessoas que estejam com o mesmo tipo de problema
0 1 2 3

28. Tentar pelo menos duas maneiras diferentes de resolver o problema
0 1 2 3

29. Tentar não pensar na situação mesmo que, no futuro, tenha que o fazer
0 1 2 3

30. Deixar a situação como está; nada pode ser feito
0 1 2 3

31. Dedicar mais tempo às atividades recreativas como fonte de bem-estar
0 1 2 3

32. Gritar para me aliviar do problema
0 1 2 3

33. Buscar um sentido ou um significado para a situação
0 1 2 3

34. Tentar dizer para mim mesmo que as coisas vão melhorar
0 1 2 3
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35. Tentar entender melhor a situação
0 1 2 3

36. Tentar aprender a fazer mais coisas por meu próprio esforço
0 1 2 3

37. Desejar que o problema desapareça de alguma forma
0 1 2 3

38. Preparar-me para o pior
0 1 2 3

39. Dedicar mais tempo às atividades recreativas
0 1 2 3

40. Chorar para me aliviar das emoções
0 1 2 3

41. Prever novas exigências de trabalho que me serão feitas
0 1 2 3

42. Pensar que essa situação pode mudar minha vida de forma positiva
0 1 2 3

43. Pedir orientação ou força
0 1 2 3

44. Fazer uma coisa a cada dia, cada uma a seu tempo
0 1 2 3

45. Não dar importância à seriedade do problema

0 1 2 3

46. Perder as esperanças de que o problema possa ser superado
0 1 2 3

47. Dedicar-me a outras atividades para me ajudar a lidar com a situação
0 1 2 3

48. Fazer alguma coisa, mesmo sabendo que isso não vai dar certo
0 1 2 3

Enviado em: 15/07/06 / Aceito em: 02/08/06
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