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RESUMO 

O presente trabalho intitula-se, a problemática do stress nos enfermeiros no serviço do 

Banco de Urgência Hospital Regional João Morais: Implicações na prestação de cuidados 

no serviço do Banco de Urgência, tendo como objetivo principal, analisar as implicações 

do stress vivenciados pelos enfermeiros na prestação de cuidados no serviço de urgência 

do referido hospital. Julgou-se pertinente abordar essa temática, pois uma pessoa vítima de 

stress a qual os fatores alteram o estado emocional faz com que este interfira diretamente 

no estado físico do mesmo. O stress é considerado uma doença psicossomática e as causas 

variam de pessoa para pessoa. Para tal, optou-se por uma metodologia qualitativa, do tipo 

estudo exploratória descritivo. A de colheita de dados utilizada foi, a entrevista estruturada, 

com perguntas abertas a quatro (04) enfermeiros que trabalham diariamente com utentes no 

Serviço Urgência do Hospital Regional João Morais (HRJM). O tratamento dos dados foi 

efetuado através da análise de conteúdos. Conclui-se que o serviço de urgência e 

emergência é considerado um setor desgastante, tanto pela carga horaria como pela 

especificidade das tarefas exercidas pelos enfermeiros do Serviço de Urgência (SU). As 

condições insatisfatórias, relacionadas às extensas jornadas de trabalho, ausência de 

períodos de descanso, períodos fatigante, ter só um enfermeiro por turno interferem direta 

ou indiretamente na saúde do trabalhador, tornando sua rotina diária muitas vezes fonte de 

sofrimento, exploração e doença. 
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ABSTRACT 

The present work is entitled, the problematic of stress in nurses in the service of the 

Emergency Bank of João Morais Regional Hospital: Implications in the rendered of care in 

the service of the Emergency Bank, whose main objective is to analyze the stress 

implications experienced by nurses in the emergency department of that hospital. It was 

considered pertinent to address this issue, since a person who is a victim of stress and 

which factors alter the emotional state causes interfere directly in the physical state.  Stress 

is considered a psychosomatic illness and the causes vary from person to person. For this, a 

qualitative methodology was chosen, such as descriptive exploratory study. The data 

collection used was the structured interview with questions open to four (04) nurses who 

work daily with patients at the Urgency Bank of João Morais Regional Hospital. The data 

were processed through content analysis. It is concluded that the urgency and emergency 

service is considered a draining sector, both for the workload and the specificity of the 

tasks performed by the nurses of the US. Unsatisfactory conditions, related to long hours of 

work, absence of rest periods, fatiguing periods, having only one nurse per shift interfere 

directly or indirectly in the health of the worker, making their daily routine often a source 

of suffering, exploitation and illness. 

 

Key-words: Stress, Urgency and Emergency Service, Nursing Team. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho foi elaborado com o intuito de obter o grau de Licenciatura 

em Enfermagem, lecionada na Universidade do Mindelo no ano letivo 2016/2017, tendo 

como tema, “A problemática do stress nos enfermeiros no Serviço de urgências (SU) do 

Hospital Regional João Morais: Implicações na prestação de cuidados no serviço de 

urgências”. 

A escolha do tema vai de encontro com o interesse pessoal, das vivências e 

experiencias levadas a cabo durante o exercício da profissão nesse serviço, com o objetivo 

de analisar as implicações do stress vivenciados pelos enfermeiros na prestação de 

cuidados no SU do HRJM.  

Com este trabalho de investigação pretende-se desenvolver a construção de uma 

postura ideal perante a procura constante do saber científico ao longo da carreira 

profissional de enfermagem com determinação, objetividade e clareza. 

O stress entrou no mundo com Adão, o primeiro homem vivente. Uma grande 

pressão foi colocada sobre ele, quando teve que deixar o paraíso, onde nada fazia e 

começar a lutar por sua vida e pela vida de Eva aqui na terra. Seus descendentes não 

tiveram melhor sorte e o stress contínua até hoje a assombrar as pessoas na luta pela 

sobrevivência. Um certo grau de stress é normal, até motivador, para que o homem consiga 

ir adiante em seus intentos. O problema é quando este stress foge do controle, como vem 

acontecendo ultimamente no mundo todo, tanto que está se tornando o mal do século 

(Mello e Pereira, 2016). 

O stress é considerado como a epidemia do seculo que aloja diversas emoções 

podendo ser aglomeradas ou isoladas, caracterizando um longo período que pode estar 

ligado ao estilo de vida da sociedade moderna. Cada vez mais as pessoas sofrem o peso das 

pressões do dia-a-dia no trabalho, não suportando as sobrecargas, abrindo assim as portas 

para uma infinidade de doenças que destroem o bem-estar e modificam a qualidade de vida 

que podem levar até a morte. 

Pode-se ver diversos tipos de trabalhos que são considerados stressantes, por 

desenvolverem desgaste físico e/ou mental, estando entre eles às atividades exercidas nos 

SU lugar esse, que exige o raciocínio rápido e conciso dos enfermeiros para satisfazerem 

as necessidades dos utentes. O serviço de urgência do HRJM não foge a regra pois, as 

situações de stress são frequentes nas vivências dos enfermeiros que exercem funções 

nesse serviço, e tentam dar respostas imediatas as necessidades dos utentes. 
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Devido a complexidade das suas atividades, os profissionais de saúde, em 

particular os enfermeiros precisam estar atentos à sua saúde física e mental, pois isso 

influencia na qualidade de seus atendimentos. 

 Sendo assim, a falta de controlo sobre o trabalho e responsabilidade excessiva 

produzem consequências psicológicas e somáticas negativas para o profissional de 

enfermagem. Portanto, é importante a investigação dos agentes causadores de stress no 

ambiente de trabalho e medidas para enfrentar tais situações, promovendo benefícios não 

só para os enfermeiros, mas para todos os indivíduos por eles assistidos. 

O referido trabalho encontra-se divido em três capítulos, sendo o primeiro 

capítulo a conceção teórica, onde é explícito os conceitos importantes do trabalho. No 

segundo capítulo encontra-se a fase metodológica, abordando o tipo de investigação, o 

campo empírico utilizado, o tipo de entrevista, descrevendo a apresentação e interpretação 

dos resultados, de forma a poder encontrar a resposta a questão de investigação. E por fim 

o terceiro capítulo a fase empírica, onde se encontra a análise e interpretação dos dados 

recolhidos. 

O presente trabalho seguiu as normas de formatação e redação da Universidade do 

Mindelo, bem como o novo acordo ortográfico. 
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Problemática / justificativa 
 

A escolha do tema traz interesse tanto pessoal como profissional e, também 

académico. Do ponto de vista pessoal, baseou-se nas vivências e experiencias do dia-a-dia 

durante o exercício da profissão, com o objetivo de analisar as implicações do stress 

vivenciados pelos enfermeiros na prestação de cuidados no SU do HRJM.  

Mas ainda nos dias de hoje, há pessoas com o pensamento de que o SU é um meio 

mais rápido e alternativo de ser atendido, pois não é necessária a marcação de consultas, os 

exames laboratoriais e de imagem, são obtidos no mesmo dia sem grande tempo de espera. 

Esse fato acaba por aumentar a demanda de atendimentos, gerando filas intermináveis, 

morosidade no resultado de diagnósticos, ausência de especialistas, acarretando aumento 

da carga de trabalho aos profissionais de saúde, falta de leitos, de equipamentos e 

materiais, dificultando o atendimento de casos realmente emergentes. 

E como consequência, temos o agravamento e a exposição do profissional de 

saúde á agentes stressores, porque prestam assistência aos utentes em condições críticas 

além de atender aqueles que poderiam ser atendidos em consultas externas. 

Outras razões que nos levaram a escolher o tema prendem-se com a preocupação 

profissional, visto que em Cabo Verde não há dados estatísticos que justifica a 

problemática do stress nos enfermeiros no SU, enquanto que a nível internacional há dados 

estatísticos que provam que o stress afetam os profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros. 

Ao que se refere ao interesse académico foi com o intuito de trazer novos 

conhecimentos relacionados ao tema e também com a finalidade de mostrar aos colegas 

enfermeiros a pertinência do stress que muitas vezes se sofre no trabalho e não se percebe. 

É de realçar que trabalhar no SU, é um trabalho de alta responsabilidade, uma vez 

que se trabalha com pacientes em estados graves e sendo assim, a enfermagem se 

responsabiliza, pelo conforto, acolhimento e bem-estar dos utentes. Portanto, a falta de 

profissionais gera o stress principalmente nos casos de acidentes onde a atuação tem de ser 

rápido, e no qual se depara com situações de alta dificuldade, precisando de tomar decisões 

rápida e ser capaz de distinguir as prioridades, avaliando o paciente como um ser 

indivisível. 

Este foi uma das preocupações no SU, pois enfermeiros no serviço de urgências, 

lidam todos os dias com situações de risco permanentes. Eles têm que desempenhar da 

melhor forma as suas funções visto que diariamente se deparam com situações que exigem 
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ações tão rápidas, e que, as muitas vezes são incapazes de lidar com essas situações 

podendo repercutir de forma negativa no desempenho de boa qualidade de atendimento aos 

utentes.  

O stress é considerado um problema mundial, onde as pressões, cobranças do dia-

a-dia e a alta competitividade no trabalho e na vida social, condicionam o desempenho dos 

profissionais, destacando que na área de saúde vive-se uma realidade de trabalho cansativo 

e desgastante para os trabalhadores, em que as pessoas convivem com a dor e o sofrimento 

(Miranda e Stancato, 2008). 

Segundo Jeanne .Stacciarini e Bartholomeu (2001), num estudo realizado em 

Brasília com uma amostra de 1800 enfermeiros, 93% deles afirmaram sentirem stressados 

no trabalho. Mas ao mesmo tempo a OMS (2012) refere que 90% da população mundial 

sofre com stress. 

Os serviços de urgência e emergência caracterizam-se por atendimento imediato e 

provisório, tendo como utentes vítimas de trauma ou doenças imprevistas, sendo que estes 

necessitam de atendimento rápido e eficaz. E quando assim é, o setor de urgência e 

emergência torna-se um ambiente excessivamente stressante, exigindo o tempo todo da 

equipa de assistência que execute suas atividades observando os valores éticos, utilizando-

se do conhecimento técnico e das tecnologias disponíveis no setor (Carret et al., 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta o stress como o mal do século, 

ou seja, uma ‘epidemia global’ sem grupo de risco definido (Lima e Lima-Filho, 2009). 

A OMS (2012), coloca os problemas cardiovasculares, sobretudo a hipertensão, 

em primeiro lugar na lista das doenças profissionais. Mas logo a seguir, surgem também as 

perturbações psíquicas e físicas diretamente relacionadas com o stress, que atingem mais 

de 50 por cento dos trabalhadores. 

Portanto, a enfermagem é classificada como a quarta profissão mais stressante no 

setor público. No entanto, são poucas as pesquisas que investigam os problemas que levam 

a equipa de enfermagem a sucumbir a esse stress (Farias et al, 2011).  

Seguindo o mesmo raciocínio Jodas e Haddad (2009) acrescenta que a Health 

Education Authority classifica a Enfermagem como sendo a quarta profissão mais 

stressante, isto ocorre, principalmente, devido à falta de reconhecimento nítido entre o 

público, elevando a despersonalização do trabalhador em relação à profissão e às 

dificuldades em delimitar os diferentes papéis da profissão. 
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Por esta razão, há uma clara necessidade de compreender e encontrar alternativas 

que possam minimizar as situações derivadas do stress, principalmente no setor de 

emergência devido à complexidade de suas atividades, além da presença constante da 

tensão no qual os enfermeiros vivenciam em seus postos (Bezerra et al, 2012). 

Segundo Dalcin (2005): 

 “os serviços de emergência possuem como características inerentes o acesso 

irrestrito; o número excessivo de pacientes; a extrema diversidade na gravidade 

no quadro inicial, tendo-se pacientes críticos ao lado de pacientes mais estáveis; 

a escassez de recursos, a sobrecarga da equipe de enfermagem; o número 

insuficiente de profissionais na área de saúde; o predomínio de jovens 

profissionais; a fadiga; a supervisão inadequada; a descontinuidade do cuidado e 

a falta de valorização dos profissionais envolvidos”.  

 

De acordo com Ferreira e Martino (2006):  

“os enfermeiros encontram-se expostos a fatores de risco de natureza física, 

química e biológica, o que justifica a inclusão da profissão de enfermagem no 

grupo das profissões desgastantes”. Sendo assim, o estudo que se apresenta surge 

da necessidade de analisar e tentar compreender os aspetos envolvidos no 

surgimento do stress no SU, uma vez que são muitas as situações que conduzem 

ao seu desenvolvimento neste serviço e nem sempre os profissionais conseguem 

lidar com os mesmos, tendo consequências negativas no desempenho das suas 

tarefas”. 

É importante a investigação dos agentes causadores de stress no ambiente de 

trabalho e medidas para enfrentar tais situações, promovendo benefícios não só para os 

enfermeiros, mas para todos os indivíduos por eles assistidos.  

Para dar uma resposta a essa problemática foram elaborados alguns objetivos que 

serão descritos no trabalho. 

 

Objetivo Geral:  

 Analisar as implicações do stress vivenciados pelos enfermeiros na prestação de 

cuidados no serviço de urgência do HRJM.  

 

Objetivos Específicos:  

 Compreender as situações que originam o stress nos enfermeiros do SU do Hospital 

Regional João Morais (HRJM).  

 Identificar os fatores desencadeantes do stress nos enfermeiros do SU HRJM  

 Descrever estratégias, sugestões para minimizar o stress dos enfermeiros do SU do 

HRJM.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

Nesta fase do estudo é pertinente fazer uma pesquisa bibliográfica para se expor 

os principais conceitos relacionados com a temática, pois é uma fase importante do 

trabalho. Inicia-se com um breve histórico de Enfermagem, seguindo com conceitos e 

pareceres relacionados com o stress no serviço de urgências, para melhor enquadrar o 

tema. 

 

1.1. História de enfermagem 

 

Desde a antiguidade que a enfermagem se encontra ligada ao ato de cuidar e de 

sobrevivência das pessoas. Na perspetiva de Menzan e Beanchi (2009) “a enfermagem é 

uma profissão que sofre o impacto total, imediato e concentrado do stress, que advém do 

cuidado constante com pessoas doentes, situações imprevisíveis, execução de tarefas, por 

vezes, repulsivas e angustiantes, o que é comum nos serviços de urgência”.  

Conforme o decreto-lei nº. 161/96 do Regulamento do Exercício Profissional do 

Enfermeiro (REPE), segundo (Martins, 2003):  

“Enfermeiro é o profissional habilitado com um curso de enfermagem 

legalmente reconhecido, a quem foi atribuído um título profissional que lhe 

reconhece competência científica, técnica e humana para a prestação de cuidados 

de enfermagem gerais ao indivíduo, família grupos e comunidade, aos níveis da 

prevenção primária, secundária e terciária.” 

 

A história de enfermagem como profissão começou com Florence Nightingale, no 

século XIX. No ano de 1860, ela fundou uma escola para enfermeiras, sendo esta 

considerada uma referência para outras instituições. A enfermagem só poderia ser exercida 

por mulheres preparadas como “Nurses” (responsáveis pelas atividades manuais) ou 

“ladienurses” (responsáveis pelo ensino, supervisão e administração de enfermagem). 

Assim, Tommey e Alligood (2004) defendem que “foi Nightingale que 

considerou as enfermeiras, como um corpo de mulheres escolarizadas quando não eram 

nem escolarizadas nem trabalhavam no serviço público”.  

 Ainda, (Silva, 2001) realça que:  

“Nightingale considerava a enfermagem como uma oportunidade profissional, 

com um conteúdo específico por investigar. A sua concepção da enfermagem 

incidia particularmente na prevenção e no doente, contrariando as concepções de 

enfermagem da sua época, que valorizavam, acima de tudo, a doença e o curar”  
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Portanto, define-se esta profissão como, conceder ajuda ao ser-humano, saudável 

ou doente, executando tarefas que contribuem para conservar a saúde ou a recuperação do 

mesmo, devendo desempenhar esta função no sentido de o tornar mais independente 

possível (Martins, 2003). 

Na perspetiva de, Tomey e Alligood (2004): 

“Henderson via o doente como um ser humano que precisava de ajuda para obter 

a independência. Considerava a prática da enfermagem como sendo 

independente da prática dos médicos e reconheceu a sua interpretação da função 

de enfermeira como síntese de muitas influências”.  

Ainda (Tomey e Alligood, 2004) realçam que “Virgínia Henderson apresentou 

uma lista de catorze necessidades humanas básicas que o enfermeiro ajuda a satisfazer, 

capacitando a pessoa a funcionar em relação como os outros e o ambiente que a rodeia, 

num caminho progressivo de saúde”.  

Para dar continuidade a história da enfermagem anos mais tarde, em 1958, 

Ernestine Wiednbach, também falou sobre a enfermagem, onde via a enfermagem como 

“uma arte, onde esta concentrou-se na arte de enfermagem para necessidade do doente” 

(Tomey e Alligood, 2004).  

Também Betty Neuman em 1972, acreditava que “a enfermagem era uma 

profissão que ajuda o indivíduo a buscar a melhor resposta aos stressores que podem ser 

internos e externos”.  

Para ela a enfermagem é considerada um sistema porque a sua prática contem 

elementos em interação, considerado o holismo tanto um conceito quando biológico, 

incluindo os relacionamentos que surgem da totalidade, da liberdade, dinâmica, e da 

criatividade. A medida que o sistema responde aos stressores do ambiente externo e interno 

(Tomey e Alligood, 2004).  

A enfermagem é um encontro entre o enfermeiro, o utente e a sua família, em que 

o mesmo observa, ajuda, comunica, entende e ensina para além de tentar preservar um bom 

estado de saúde do utente, por um lado tem de proporcionar todos os cuidados necessários 

ao doente enquanto o mesmo se encontra debilitado, até que este reúna as condições para 

se tornar responsável por si e pela satisfação das suas necessidades e por outro lado, prestar 

ao doente em estado terminal ajuda compreensiva e bondosa (Yura e Cols 1976).  

Ainda para Boore (1981) cit in Martins, (2003), a função primordial dos 

enfermeiros é garantir auxílio aos pacientes de forma ótima, independentemente do estado 

de saúde em que se encontrem. 
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Até o ano de 1862, podemos dizer que a enfermagem em Cabo Verde era exercida 

apenas no seio familiar e que a partir desta data os serviços de saúde sofreram uma 

reorganização, (Gomes, 2010).  

Em fevereiro de 1912, com a aprovação do regulamento e programa do curso de 

Enfermagem em Cabo Verde, organizados pela Direção dos Serviços de Saúde, “criou-se 

um curso de enfermagem destinado aos Sargentos e um outro curso de Auxiliares de 

Enfermagem destinado aos Cabos e Soldados. O curso de Enfermagem baseava-se em 

adquirir conhecimentos práticos de Medicina, Cirurgia e ainda Farmácia (Gomes, 2010). 

Gomes (2010) afirma que “A 7 de Abril de 1921 foi aprovado pela Portaria nº1357 o 

regulamento para funcionamento da escola de enfermagem no Hospital da Praia”.  

Ainda segundo, (Gomes 2010): “em 15 de novembro de 1946, foi criada dois 

cursos de enfermagem no Hospital da Praia por determinação do Governador da Colónia 

de Cabo Verde. Um curso normal para habilitar enfermeiros de ambos os sexos e outro 

curso elementar para habilitar auxiliar de enfermagem. Mais tarde, por volta de 1951 esses 

cursos começariam a funcionar também no Hospital de São Vicente”. 

A palavra stress é oriunda do latim, sendo utilizada, primeiramente, na física, 

indicando o desgaste sofrido por materiais expostos a pressões ou forças e que no sentido 

psicológico, foi utilizada pela primeira vez ainda no século XVIII (Silva et al. 2011) 

Falando de saúde este foi usado pela primeira vez em 1926, por Hans Selye, ao 

perceber que muitas pessoas sofriam de várias doenças físicas e apresentavam algumas 

queixas em comum, como por exemplo de fadiga, hipertensão, desânimo e falta de apetite. 

No ano de 1936, Selye introduziu o referido termo para designar uma síndrome produzida 

por vários agentes nocivos (Piedade; Santos; Conceição, 2012). 

 

1.2 Ambiente Hospitalar 

O ambiente hospitalar leva ao surgimento de stress agravos psíquicos, uma vez 

que, nela ocorrem as relações de trabalho, as demandas e as capacidades de enfrentamento 

frente às atividades que o indivíduo exerce. Esses aspetos e o controle das situações no 

ambiente de trabalho podem desencadear stress, insatisfação e tensão. A saúde do 

profissional de saúde e do utente é influenciado pelo ambiente hospitalar, visto que, o 

profissional vê o hospital como um ambiente duro e stressante 

O ambiente hospitalar pode ser considerado um fator stressor, uma vez que possui 

condições de insalubridade e periculosidade em relações a outros tipos de serviços que são 
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prestados por esses profissionais. Tendo em conta que existe uma relação entre trabalho e 

saúde do trabalhador, as manifestações do stress no ambiente de trabalho depende de como 

o indivíduo interage com este ambiente (Dalri, Carmo e Silva, 2010).  

Para Guerrer e Bianchi (2008), o stress no trabalho é decorrente da inserção do 

indivíduo nesse contexto, pois o trabalho, além de possibilitar crescimento, transformação, 

reconhecimento e independência pessoal, também causa problemas de insatisfação, 

desinteresse, apatia e irritação.  

Observam ainda aqueles autores que há uma estreita ligação entre o trabalho e o 

trabalhador, com a vivência direta e ininterrupta do processo de dor, morte, sofrimento, 

desespero, incompreensão, irritabilidade e tantos outros sentimentos e reações 

desencadeadas pelo processo doença.  

Silva et al. (2011), ressaltam que, “dependendo da forma como o trabalho está 

organizado e de como ele é executado pelo trabalhador, podem ser gerados efeitos 

negativos, dentro os quais estão situações que podem levá-lo ao adoecimento e à morte”.  

Seguindo o mesmo raciocínio Gomes (2006), afirma que “o stress no trabalho 

muitas vezes é equivocadamente confundido com o desafio”.  

Por outro lado, a maioria das pessoas quando vivencia uma situação desgastante 

apresenta reações de stress associados a diversos mecanismos patogénicos, cognitivos, 

afetivos, de conduta ou fisiológicos (Silva et al., 2011). 

As organizações hospitalares são sistemas complexos, pois é uma organização de 

pessoas confrontadas diariamente por situações emocionalmente intensas, tais como a vida, 

a doença, a morte, questões delicadas causadoras de ansiedade, tensão física e mental 

(Martins, 2003). 

Segundo Rodrigo (1995), “revelam que os hospitais e os centros de saúde, são 

meios particularmente stressantes pois detém características geralmente relacionadas ao 

stress como níveis múltiplos de autoridade, heterogeneidade de pessoal, interdependência 

de responsabilidades e especialização profissional”. 

Os profissionais de saúde, são geralmente considerados apenas como pessoas que 

se destinam a cuidar das doenças dos outros, escapando muitas vezes à ideia que para além 

de profissionais, são sobretudo pessoas e que os próprios podem ser afetados por 

problemas de saúde, alguns dos quais decorridos do stress (Vaz Serra, 2002). 

Para Medeiros (2011) “ tanto na área laboral, como na área de lazer, o ser humano 

desenvolve as suas ações da mesma forma. O ambiente alberga necessidades, expectativas 

e desejos, onde recebe estímulos e reage a eles, ocorrendo uma apropriação e 
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ambientalização do espaço em que o usuário o modifica e humaniza-o”. Humanizar estes 

espaços significa adequá-los aos que se utilizam dele. 

O ambiente de trabalho para a enfermagem é como um espaço de relações 

humanas em que as condições e estilos de vida aparecem tanto na abrangência familiar, de 

trabalho quanto na comunidade em geral, podendo também produzir situações favoráveis e 

saudáveis para o sujeito do trabalho. É um espaço social em que se estabelecem estruturas 

de relações entre os seres e o ambiente físico-social com caraterísticas humanas e do 

próprio espaço de trabalho (Medeiros, 2011).  

 O comportamento do profissional de enfermagem é influenciado pelo tipo de 

relacionamento que se estabelece dentro da equipe, pois estes sempre estarão trabalhando 

em equipa. As relações de trabalho no ambiente de trabalho podem estar relacionadas com 

o aparecimento de doenças, pois quando o trabalhador esta insatisfeito com a equipa, com 

as inter-relações que o mesmo tem no seu ambiente de trabalho, há o surgimento de 

insatisfação, desânimo, medo, desolamento stress (Medeiros, 2011). 

A estrutura dos ambientes hospitalares, muitas vezes, não favorece o cuidado aos 

enfermeiros, tornando-se um local de emoções negativas, sentimentos depressivos e stress. 

Ainda o hospital favorece o adoecimento dos que nela trabalham, pois coloca-se muita 

ênfase na cura do utente com medicamentos e assistência especializada, mas se esquece 

que a equipa de enfermagem também necessita de atenção para o cuidado com sua saúde. 

Neste sentido, o enfermeiro deve deter uma forte capacidade empática, de modo a 

saber-se colocar no lugar do utente, consciente de que se utilizar estratégias psicológicas 

no ambiente hospitalar, beneficiará não só o doente, mas a si mesmo (Zurriaga et al, 1995). 

Quadro 1: Agentes causadores de stress no ambiente hospitalar 

Intrínsecos para o 

trabalho 

Condições inadequadas, turno de trabalho, carga horária, contribuições no 

pagamento, viagens, riscos e as novas tecnologias 

Papéis stressores Ambíguo, conflituoso, grau de responsabilidade para com pessoas e coisas 

Relações no 

trabalho 

Relações difíceis com o chefe, colegas, subordinados, clientes estando diretamente 

ou indiretamente associados 

Stressores na 

carreira 

Não progressão na carreira, insegurança no trabalho devido a reorganizações ou 

declínio da indústria 

Estrutura 

organizacional 

Tipo de gerenciamento, falta de participação e comunicação deficiente 

Interface 

trabalho-casa 

Dificuldade no manuseamento desta interface 
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Fonte: Zurriaga et al, 1995 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reconhece que praticamente todas 

as profissões padecem de stress, porém a enfermagem é apontada como uma das mais 

stressantes, sendo, por isso alvo de estudos, (Cavalheiro et al., 2008). 

 

1.3. O enfermeiro na unidade de urgência/emergência  

 

O SU e Emergência é um dos serviços mais importantes de qualquer hospital, pois 

é a porta de entrada para os outros serviços, onde este exige muito do profissional, 

especialmente dos enfermeiros que tem que estar preparado física e psicologicamente para 

dar as respostas necessárias aos utentes que procuram este serviço.  

Ser enfermeiro, não é ter apenas domínio de uma série de técnicas e habilidades, 

mas sim ter a capacidade de compreensão das necessidades psicológicas do individuo 

saudável ou doente (Martins, 2003). 

A principal característica do SU é haver muitos utentes com risco de morte, 

jornadas de trabalho exaustiva, e pouco tempo para prestar atendimento. Outro fator a ser 

considerado é a falta de profissionais na área, o que leva a uma sobrecarga de trabalho. Os 

profissionais têm de atender a demanda, improvisar cuidados ou realizá-los de maneira 

ineficiente, causando um desânimo por não poder realizar de forma completa os seus 

cuidados (Harbs et al 2008). 

Como afirma Fernandes (2014): “a área de urgência e emergência a assistência 

pré-hospitalar, é um atendimento prestado ao indivíduo no local em que ele se encontra, ou 

no hospital, neste local deve haver profissionais de saúde qualificados podendo oferecer 

cuidado imediato aos utentes.” 

Os termos Urgência e Emergência são facilmente confundidos, mas vez que há 

alguns itens que os diferenciam, pois urgência, segundo (Rodrigues, 2000):  

“Uma ocorrência imprevista de danos à saúde a qual não ocorre risco de morte, 

ou seja, quando o individuo precisa de atendimento médico imediato, por 

exemplo, dor torácica sem complicação respiratória, alguns tipos de 

queimaduras, fraturas sem sinais de choques ou outras lesões mais sérias, 

vómitos e diarreia, acompanhados ou não por estado febril abaixo de 39°C, 

sangramentos e ferimentos leves e moderados”. 

Ainda ressaltam Martinez e Nitschke (2001) que as “urgências podem ser 

conceituadas, como um evento caracterizado como vital pelos indivíduos e/ou pela 

sociedade, e que apresenta uma gravidade considerada ameaçadora à integridade física ou 

psicológica da pessoa”. 
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Nas emergências há um maior risco de morte, pois exige ainda mais do 

enfermeiro, sendo que cada segundo é crucial para salvar a vida do utente, e neste sentido 

Santos, Canetti e Junior (1999) citam que:  

“A emergência é uma propriedade que uma dada situação assume quando um 

conjunto de circunstâncias a modifica. Também nos diz que a assistência em 

situações de emergência e urgência se caracteriza pela necessidade de um utente 

ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. O atendimento não deve ser 

prolongado, o mesmo deve ser imediato”. 

 

As emergências dependem da avaliação de todas as especialidades, uma vez que o 

risco de vida é eminente, sendo que o tratamento deve ser iniciado mais rápido possível 

(Pucpr, 2009). 

Neste serviço o atendimento tem que ser rápido e eficiente, pois a demanda é 

muito alta, bem como o grau das patologias. Enfatizando este ponto Bezzerra, Veras e silva 

(2007) dizem que: “os profissionais desta unidade devem ser eficientes e rápidos, buscando 

assim melhorar a qualidade dos cuidados prestados e tornando o atendimento mais 

humanizado”. 

O enfermeiro que exerce funções no contexto de urgência/emergência precisa 

reconhecer os agentes causadores de stress no seu ambiente de trabalho e suas 

consequências no processo saúde-doença, e procurar soluções para amenizá-los e enfrentá-

los, prevenindo danos à sua saúde e garantindo uma boa assistência aos utentes.  

Os profissionais que labutam nos SU precisam ter a capacidade de tomar decisões 

em tempo hábil e de estabelecer prioridades a serem implementadas, avaliando o utente de 

forma eficiente. A dinâmica e a intensidade de trabalho nos serviços de urgência e 

emergência, exige dos profissionais destreza e que sejam precisos quanto aos seus, 

salientando que o utente em estado grave não pode aguentar longo tempo de espera por 

tomadas de decisões ou até falhas de conduta (Menzani e Bianchi, 2009).  

Os profissionais que trabalham no SU, apresentam um elevado nível de ansiedade 

e tensão devido a responsabilidade profissional, que pode ocorrer devido algumas 

variações: ambientais (seco, frio, fechado), iluminação artificial, ruídos, exigência 

excessiva de segurança e relacionamento frequente com as mesmas pessoas. Esses 

profissionais passam por privações de sono por jornadas extensas de trabalho, pressão, 

superlotação de utentes, preocupação com a atuação acelerada e ineficaz e com a 

insuficiência de recursos, (Neta e Feitosa 2010).  

Os profissionais da área de saúde ocupam uma das profissões campeãs do stress, 

sendo classificada como a terceira, ficando atrás somente dos controladores de voos, 
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motoristas de ônibus urbano, que ocupam o segundo lugar e dos policiais e seguranças 

privados que estão em primeiro lugar. As profissões da área de saúde em geral sofrem 

pressões de todos os lados, tanto dos clientes/pacientes ou subordinados (Miranda, 

Stancato, 2008).  

Segundo Farias et al (2011): 

“os profissionais da enfermagem que estão lotados nos setores de emergência e 

urgência são vencedores quando se fala em stress, pois estão ligados diretamente 

à doença, a dor e a morte.” Convivendo continuamente com inúmeros 

sentimentos que os levam ao stress, desgaste físico e mental, tendo que prestar 

assistência com qualidade num espaço físico que muitas vezes é desconfortável e 

frio”.  

 

Neste sentido Frank e Ovens (2002) referem que os SU caracterizam-se por 

aspetos específicos que envolvem lidar com uma diversidade de utentes de todas as idades 

e exigem resoluções muito rápidas. Apesar de médicos e enfermeiros lidarem diariamente 

com situações que envolvem a responsabilidade pela vida humana, os profissionais do SU 

lidam com pacientes que, por vezes, nem conseguem referir o seu próprio nome.  

A exposição a situações de morte, trauma, violência e sobrelotação, faz com que 

trabalhar em serviços de urgência seja imprevisível e os seus profissionais estejam mais 

vulneráveis: estes são os serviços mais movimentados, ocupados e stressantes dos hospitais 

(Kalemoglu e Keskin, 2006, Potter, 2006). 

Em síntese, os trabalhadores da saúde, mais especificamente a equipa de 

enfermagem, que atuam no SU, vivem sobre constante stress. E sendo assim, o enfermeiro 

do SU deve ser capaz de identificar o agente causador de stress no ambiente de trabalho 

para que possa encontrar soluções a fim de enfrentá-lo. Quando o profissional não encontra 

estratégias adequadas para lidar com o stress surge à síndrome de burnout ou síndrome do 

esgotamento profissional que pode levar à morte, sendo que a enfermagem é uma das 

profissões mais afetadas por essa síndrome, (Harbs et al, 2008).   

 

1.4. Caraterização do stress 

As dificuldades de lidar com as pressões do dia-a-dia como tolerar problemas 

financeiros, questões familiares, violência urbana, problemas no trânsito, mau 

relacionamento com colegas de trabalho ou chefes, possibilitam o aparecimento do stress. 

Ramos (2001), alega que “o stress é um fenómeno biológico, psicológico e social, que 

consiste na relação entre o homem e o seu mundo, em toda a sua vivência, como um 

encontro que comporta um desafio”. 
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De acordo com Gonçalves (2013), o quotidiano das pessoas é marcado por 

diversos acontecimentos que variam de magnitude, duração e impacto, exigindo destes a 

capacidade de adaptação. 

O termo stress provém de verbo latino stringo, stringere, strinxi, strictum, tendo 

como significado: apertar, comprimir, restringir. Sendo usada primeiramente, no século 

XVII, para descrever a complexidade de fenómenos composto de tensão – angustia – 

desconforto que são caraterísticas da sociedade atual. Já no século seguinte, houve uma 

mudança de enfoque e a palavra popularizou-se, passando esta a expressar a ação de força, 

pressão ou influência muito forte sobre uma pessoa causando-lhe uma deformação tal 

como um peso que faz uma viga se dobre (Gonçalves, 2013). 

O stress surge em detrimento das exigências sociais atribuídas ao indivíduo e que 

este não consegue cumprir, e com isso sente-se ameaçado a perder seu papel social. O 

organismo reage de forma a minimizar as exigências que são impostas. Isso faz com que a 

pessoa prende essa reação para si, gerando um comportamento emocional completamente 

diferente do que realmente está sentindo, se após muito tempo essa situação perdurar, o 

organismo começa a sofrer um enorme desgaste podendo levar ao adoecimento físico e 

mental, (Nascimento e Ferraz 2010), 

O stress é considerado como um conjunto de reações do corpo e da mente, em 

resposta há diversos estímulos. Assim, o stress nada mais é do que a resposta a um ataque, 

onde o agente agressor é superior às forças do demandado. Ainda pode ser entendida como 

uma síndrome de adaptação, com uma resposta não específica e generalizada 

(Pinheiro,2002). 

Mesmo sendo difícil definir o termo stress, continua a ser um elo entre o estudo 

da saúde e da doença. É um conceito que os enfermeiros devem compreender e trabalhar 

diariamente. Hans Selye (1926) cit in Baleno, (2014) definiu o stress como sendo “um 

conjunto de reações que o organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que 

exige esforço para adaptação, e stress é todo agente ou demanda que evoca reação, seja de 

natureza física, mental ou emocional”  

Atualmente o stress é relacionado com outros fatores. A titulo disto é que 

(Fernandes, (2009) cit in Baleno, 2014). Definiu o stress como “ uma experiência de 

sobrecarga e sobretensão emocional, geralmente de matriz ansiosa, induzida por fator 

externo, por estímulo vindo de fora, por exigência demasiado intensa”  

Nota-se que, cada vez mais enfermeiros estão a sofrer psicologicamente e fisicamente 

devido ao trabalho, devido ao excesso de trabalho, ou também a área de trabalho que já por si 



29 
  

só pode levá-los ao descontrolo emocional. Segundo, (Selye,1979) conceito de dois termos 

diferentes “eustress” e “distress”, 

“Relaciona-se com as situações e experiências em que o stress produz resultados 

e consequências positivas, induzindo a estimulação e a ativação adequada para 

que o indivíduo alcance resultados satisfatórios nas suas atividades. Já o segundo 

remete-se a situações e experiências pessoais desagradáveis e com consequências 

nefastas para a saúde e para o bem-estar psicológico, sendo esta a razão pela qual 

este segundo aspeto tem recebido mais atenção por parte dos investigadores.” 

 

Nem sempre é possível evitar ou alterar as situações que nos podem causar um 

excesso de stress. Sentimo-nos presos e incapazes de alterar este sentimento. A 

vulnerabilidade do indivíduo ao stress depende da sua capacidade para trabalhar com os 

eventos stressores. O trabalho deve ser prazeroso, na sua atuação e na qualidade devida dos 

indivíduos, possibilitando desenvolvimento, mudanças, identificação e autonomia pessoal, 

porém pode causar problemas de insatisfação, desinteresse, apatia e irritação (Batista; 

Bianchi, 2006). 

O enfermeiro é o profissional que presta assistência ao utente e família, 

principalmente na área hospitalar, convivendo com aspetos conflituosos como o 

nascimento e a morte. Sendo assim o stress é tido, muitas vezes, como algo negativo que 

produz prejuízo no desempenho global do indivíduo. 

 

1.5. Etapas da Evolução do Stress 

 

O stress está relacionado com a capacidade de adaptação do indivíduo à 

circunstância atual. Urden, Stacy e Mosby (2006) referem que, Selye em seus estudos “observou 

que o stress produzia reações de defesa e adaptação frente ao agente stress”. Essas reações 

apresentam três etapas ou estágios do stress, sendo estes: 

 Alarme – considerada como sendo a fase em que o organismo sofre alterações 

metabólicas e se recompõe, ficando em relaxamento; 

 Resistência e adaptação – Caracteriza-se pela permanência do efeito do agente 

stressor por mais tempo. Dessa forma, o organismo adapta suas reações e seu 

metabolismo para suportar o stress por um maior período de tempo;  

 Exaustão ou esgotamento – o organismo não aguenta a pressão frequente e entra 

em colapso, pois a energia dirigida para adaptação da pessoa à solicitação 

stressante é limitada, promovendo queda acentuada da capacidade adaptativa do 
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corpo humano. Essa fase é atingida, geralmente, apenas nas situações mais graves e 

persistentes (Farias et al, 2011). 

Mas de acordo com Pereira et al (2002) o stress divide-se em três fases: alerta, 

resistência e exaustão. 

  A primeira fase – de alerta – é positiva, se caracteriza pela produção de 

adrenalina tornando o indivíduo mais atento, criativo, produtivo, motivado, enfim, 

preparado para ação. Essa fase também se denomina estresse inicial ou positivo.  

  Na segunda fase – a da resistência – a pessoa lida com seus stressores buscando 

manter a homeostasia. Esta fase segue-se a uma fase de alerta prolongada ou se novos 

stressores se agregam, caindo a produtividade e aumentando a vulnerabilidade a doenças. 

Nesta fase observa-se aumento de cortisol. Caso o indivíduo elimine o fator stressor, se 

restabelece o equilíbrio e o processo de estresse se encerra.  

Na terceira fase - exaustão - onde se inicia processo de adoecimento, depressão e 

perda de concentração.  

Ainda, Lipp (2000), identificou uma nova fase do estresse entre a resistência e a 

exaustão denominando-a de quase-exaustão. Quando a tensão ultrapassa o limite 

gerenciável, diminuem a resistência física e emocional, exigindo grande esforço no 

desempenho das atividades diárias, intercalando momentos de produtividade normal e 

desconforto; o que gera ansiedade. O aumento do cortisol nesta fase diminui as defesas 

imunológicas e podendo gerar adoecimento.  

 

1.6. Sinais e Sintomas do Stress 

Os enfermeiros que trabalham no SU sofrem de sintomas físicos e psicológicos 

(que estão apresentados no quadro abaixo) derivados do stress em sua atividade diária. De 

acordo com o médico psiquiatra Saraiva (2012), “o stress é um conjunto de sintomas 

físicos e psíquicos ocasionados por um evento específico externo a um indivíduo.” 
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Quadro 2: sintomas físicos e psicológicos 

 

Sintomas psicológicos 

Ansiedade, angústia, insónia, alienação, dificuldades interpessoais, 

dúvidas quanto a si próprio, preocupação excessiva, inabilidade de 

concentrar-se em outros assuntos que não o relacionado ao stressor, 

dificuldades de relaxar, tédio, ira, depressão e hipersensibilidade 

emotiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Sintomas físicos 

Maior circulação de sangue, com coração batendo acelerado e 

respiração mais rápida;  

Palidez, com mãos e pés frios, devido ao sangue ter sido retirado das 

zonas periféricas;  

Aumento da sudorese;  

Tensão muscular, que pode levar a contrações musculares 

involuntárias;  

Diminuição da resistência imunológica; e  

Redução de outras atividades não ligadas à sobrevivência imediata, 

como a digestão. 

Fonte: Miranda et al 2008/2009 

 

É importante destacar que os sintomas do stress podem ser classificados quanto à 

sua natureza, dividindo-se em psicológicos, psicossomáticos e de conduta.  

Nesse sentido, acrescentam Cova e Martino (2009), que "os principais sintomas 

psicossomáticos associados referem-se ao aparecimento de cefaleias, tensões musculares, 

hipertensão arterial e outros", enquanto que as alterações mais frequentemente observadas 

na conduta são: o absenteísmo ao trabalho, a conduta violenta e a incapacidade para 

relaxar, além do aumento do consumo de tabaco, álcool, fármacos, entre outros.  

Contudo o profissional com stress pode apresentar: impaciência, irritabilidade, 

distanciamento afetivo e ansiedade e redução da capacidade de elaboração de juízos. Deve-

se registrar que o conjunto desses sintomas influi diretamente no inter-relacionamento 

pessoal e, consequentemente, na relação profissional. (Silva et al. 2011). 

1.7. Fatores desencadeantes do stress 

Alguns fatores stressores nomeadamente, o número reduzido de profissionais, 

excesso de trabalho, relações interpessoais complexas entre outros, fazem com que o 

profissional de enfermagem tenha uma sobrecarga de trabalho, levando-os a uma situação 

com inúmeros pontos de tensão (Manetti, 2009). 



32 
  

A enfermagem é uma profissão muito desgastante, devido a variedade de tarefas 

que são desempenhadas em ambiente de muito stress, bem como pelas exigências relativas 

ao trabalho por turnos e aos horários rígidos. Todos estes fatores podem desencadear 

problemas como desmotivação, insatisfação profissional, absentismo, rotação e tendência a 

abandonar a profissão. Tendo em conta esses constrangimentos nesses serviços é 

fundamental que os enfermeiros reconheçam os fatores que ocasionam o stress, de modo a 

criarem estratégias para lidar com o stress, (Martins 2003). 

Sendo assim, Bezerra, Silva e Ramos (2012) elegem seis agentes indutores de 

stress que estão descritas abaixo: 

Carga horária de trabalho – a carga horária semanal elevada é considerada 

stressante pelos enfermeiros, uma vez, que requer elevada produtividade e maior gasto de 

energia. O excesso de trabalho é evidenciado devido ao desequilíbrio entre o profissional e 

seu emprego, gerando prejuízo à qualidade de vida, estremecimento de relações com 

colegas, além do desgaste.  

Ainda, provoca grande desgasto tanto a nível físico como mental do profissional, 

gerando dificuldades para lidar com as situações do quotidiano em seu ambiente de 

trabalho, exigindo maior capacidade de direcionar a atenção para a tomada de decisão e 

resolução de problemas no exercício de suas funções. No entanto, quando essa carga 

horária é desenvolvida somente em emergência, o stress é menor do que quando realizada 

em serviços de naturezas diferenciadas. O descontentamento com os baixos salários, 

também colabora com o surgimento da Síndrome de Burnout (SB) na enfermagem. 

Recursos materiais e instalações físicas inadequadas – O trabalho com recursos 

materiais e instalações físicas inadequadas é considerado fator stressante para os 

profissionais de saúde. Esta falta de recursos materiais de trabalho provoca o improviso e a 

procura por materiais em outros setores, que, quando permitida, causa perda de tempo, 

fadiga mental e física. A agilidade e a eficiência no desempenho das atividades, garantidos 

também pela disponibilidade de materiais necessários e um espaço físico adequado, 

contribuem para o bom prognóstico do utente, sendo imprescindíveis para o seu 

atendimento em tempo hábil. 

Plantões noturnos – são considerados um stressor, visto que, o trabalho noturno 

contínuo proporciona déficit de sono, problemas de vigilância e alterações do humor. 

Também, predispõe ao risco na qualidade da assistência, isolamento social com 

repercussões na família ou outros segmentos sociais e descompasso da convivência social 
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em relação aos horários de trabalho, entre outros. Assim, o trabalho realizado em horário 

noturno não propicia boa qualidade de vida aos profissionais.  

Interface trabalho lar- Conciliar questões vivenciadas no trabalho com o 

trabalho no lar é considerado stressante, por ser a profissão de enfermagem, constituída 

predominantemente por mulheres, que convivem com a dinâmica do desenvolvimento de 

suas atividades e gerenciamento de suas vidas como esposas, mães e pessoas. Por outro 

lado, autores afirmam que a interface trabalho/lar, em lugar de stressante, pode funcionar 

como suporte ou fator de proteção. 

Relacionamentos interpessoais – Em algumas situações, o relacionamento 

interpessoal, é considerado um stressor, e a insatisfação pode ser resultante de relações 

interpessoais das hierárquicas conflituosas. Os conflitos interpessoais são inerentes às 

relações entre as pessoas, e não devem ser considerados fatores negativos, visto que, 

algumas situações conflituantes tornam-se importantes, como sinalizadoras de mudanças, 

possibilitando que sejam repensados e modificados os modos de agir. No cenário de 

urgência e emergência, a divisão do trabalho pode ser amenizada pela necessidade de atuar 

intelectualmente diante do risco iminente de morte, surgindo assim, um número menor de 

conflitos. 

Trabalhar em clima de competitividade -Estudos evidenciaram que a 

necessidade de realizar procedimentos em tempo mínimo, somada à instabilidade da 

situação de utentes graves, é considerada determinante para o stress gerado nas situações 

de urgência e emergência, também nesta perspetiva, o cumprimento de prazos, participação 

em reuniões importantes e o nível de gravidade do utente são apontados em outro estudo. 

Trabalhar em clima de competitividade é um stressor, por ser este, um fator marcante no 

contexto atual das relações humanas. Grandes exigências geram repercussões negativas 

sobre a saúde psíquica dos profissionais. 

Sapata (2012), afirma que os superiores hierárquicos, são considerados como 

fonte de recompensas ou sanções. McLean (1979), refere que uma atitude modelada pelo 

desrespeito ou favoritismo, da parte dos mesmos, acentua a tensão e a pressão no trabalho. 

Uma liderança muito rígida e fingida, pode também originar stress nos subordinados. 

Diversos estudos revelam que as relações com os mesmos podem levar a experiências de 

stress, principalmente se estes apresentam problemas pessoais e familiar. 
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1.8. Causas e Consequências do Stress no serviço de urgência 

Muitas são as causas e consequências ligadas ao stress no (SU) e cabe aos 

enfermeiros estarem atentos e tentar controla-los. Segundo Walsh et al. (1998), as 

situações mais stressantes relacionadas com o desempenho de funções num serviço de 

urgência são: Escassez de pessoal de enfermagem e a desmotivação deste; Agressão verbal 

e/ou física; Carência de camas e de recursos; Falta de apoio ao nível da gestão; 

Relacionamento entre profissionais. 

Os profissionais de saúde têm tendência a ignorar as consequências do stress, o 

que dificulta o diagnóstico e tratamento do mesmo. Estes indivíduos sentem os seus efeitos 

tanto a nível pessoal, familiar como laboral e a organização ressente-se na sua dinâmica e 

custos (Velez, 2003). 

O elevado nível de stress pode gerar um quadro de esgotamento emocional, 

caracterizado por sentimentos negativos, como pessimismo, atitudes desfavoráveis em 

relação ao trabalho, mudança de comportamento com os colegas, ignorando novas 

informações, tornando-se insubordinado e resolvendo os problemas de forma cada vez 

mais superficial (Ferreira e Martino, 2006).  

Saraiva (2012), afirma que “se não controlar o stress, as consequências para a 

saúde são diversas, em que se destacam os problemas cardíacos, diabetes, dor crónica, 

sedentarismo, ansiedade e depressão são as causas mais comuns”. 

Ainda, o contexto de SU exige dos profissionais de enfermagem o 

desenvolvimento de atividades que demandam esforço físico, e que somado à precariedade 

de profissionais leva à queda da qualidade da assistência prestada. 

Pois, Brunner (2000) cita como alguns indicadores de stress: irritabilidade geral, 

hiperexcitação ou depressão; fadiga, perda de interesse; ansiedade, impaciência; gastralgia, 

distúrbios gástricos e intestinais (diarreia, vómitos); irregularidade no ciclo menstrual; 

anorexia; palpitações cardíacas; instabilidade emocional; incapacidade de concentração; 

fraqueza ou torpor; tensão, tremores, tiques nervosos; insónia; tensão muscular, enxaqueca 

entre outros. Em abril de 2011, foi divulgada uma pesquisa da Universidade de Brasília, na 

qual ficou constatado que mais de um milhão de brasileiros recebem auxílio-doença devido 

aos problemas de saúde causados pelo stress no trabalho. Os problemas mais encontrados 

foram: depressão, alcoolismo, hipertensão, dor de cabeça, entre outros. Constatou-se que a 

maioria das empresas não sabe lidar com problemas psicológicos dos profissionais (R7 

NOTÍCIAS, 2011). 
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1.9 Evolução do Stress no serviço de urgência e emergência  

Ultimamente a sociedade atual tem vindo a sofrer transformações a nível 

económico, social e humana de forma acentuada, tornando-se cada vez mais competitivas e 

caracterizadas por uma pressa constante que coloca antigos e novos desafios aos 

profissionais (Gonçalves. S, 2013). 

De acordo com Miguel e Noronha (2007), que "o termo stress, tem sido 

amplamente utilizado por leigos e costuma ser compreendido pela maioria das pessoas na 

linguagem cotidiana, referindo-se a uma situação que causa pressão e desconforto sobre o 

indivíduo".  

Crê-se que a situação que induz o stress, é toda a relação estabelecida entre o 

sujeito e o ambiente entendida como excedente dos recursos do mesmo para lidar com a 

situação podem induzir uma situação considerada stressor (Vaz Serra, 2007).  

O stress profissional demonstra o desajustamento entre a pessoa e o ambiente, ou 

seja, entre as exigências (do ambiente ocupacional) e as competências, necessidades ou 

recursos do indivíduo, as quais variam desde as motivações deste último até às 

potencialidades oferecidas pelo trabalho e sua organização (Cardoso, Araújo et al, 2002) 

Para (Serra, 2000), “ O stress relacionado com o trabalho pode ser visto como um 

padrão de uma reação emocional, cognitiva, comportamental e fisiológica, a componentes 

adversas do conteúdo, da organização e do ambiente de trabalho (European Commission, 

1999). 

Alguns estudos feitos mostram que os enfermeiros que desempenham funções no 

SU mostram valores significantemente mais altos ao nível da exaustão emocional e da 

despersonalização do que os enfermeiros que trabalham em unidades de cuidados 

intensivos e outras enfermarias. Também se ressalva a conclusão de um estudo realizado 

em Espanha: os enfermeiros que realizam turnos rotativos (como acontece com os 

profissionais dos SU) sentem maior exaustão emocional do que aqueles que apenas 

realizam o turno da manhã (Garrosa et al, 2010). 

Silva et al, (2011), afirmam que stress pode levar as pessoas a mudanças de 

comportamento, em que há perda da autoestima e da autoconfiança, em seguida surge os 

problemas com o sono caracterizado pela insónia, havendo também manifestações de 

agressividade e o início de consumo excessivo de álcool e drogas.  

Miguel e Noronha (2007), declaram que as situações como: excitação emocional, 

esforço excessivo, fadiga, dor, medo, concentração, humilhação, e sucesso grande e 
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inesperado, podem ser os causadores de stress. Sendo que a excitação psicológica pode ser 

considerada como um dos mais frequentes aliciadores do quadro de stress.  

Afirmam Silva et al. (2011), que não só apenas os eventos catastróficos podem 

provocar desordem e stress. Eventos cotidianos também podem acarretar algum stress e 

risco, de maneira que a sucessão de eventos stressores, mesmo que estes sejam brandos, 

pode se tornar cumulativa e provocar efeitos na resistência do organismo. 

 

1.10. Medidas de prevenção do stress 

Para prevenir uma crise de stress é preciso saber dosar, com equilíbrio, as 

demandas de hoje, ou seja. Compreender que para tudo há um limite seja no papel do 

individuo no trabalho. Evitar a doença, no entanto, não é algo difícil como muitos 

imaginam. Segundo Saraiva (2012) é preciso pensar e refletir sobre os problemas e tentar 

não ser impulsivo diante das dificuldades apresentadas no trabalho. 

Para se conseguir uma melhor abordagem ao stress é fundamental ter uma equipa 

multidisciplinar, ou seja, as ações de prevenção devem ser desenvolvidas tendo em conta a 

participação de todos os profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, psicólogos, de entre 

outros) de forma a conseguir o melhor resultado, visto que o ser humano é um ser social e 

holístico (Saraiva, 2012).  

Dentro do ambiente de trabalho deve-se fazer a identificação dos agentes 

stressores, fazer entrevistas com os profissionais, a fim de ter a perceção deles em relação 

as funções que desempenham e as reações que adotam durante a realização das mesmas. 

Uma outra forma de prevenção, é a criação de mecanismos de controlo da exposição aos 

fatores de risco de forma a intervir atempadamente, e por outro lado, deve-se desenvolver e 

implementar programas preventivos e assistenciais para que o profissional tenha melhor 

qualidade de vida e consequentemente melhor desempenho a nível do trabalho (Melo et al, 

2013). 

É de extrema importância criar estratégias para evitar ou lidar com o stress. Sendo 

que uma dessas estratégias, seria a valorização dos profissionais de enfermagem, uma vez 

que esta contribui para a prevenção do stress. Os profissionais de enfermagem carecem de 

um espaço onde possam debater assuntos que os incomodam e dar sugestões, por meio de 

uma gestão participativa. O profissional de enfermagem raramente recebe o cuidado e 

proteção social que deveria, (Melo et al, 2013). 
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1.11. Tipos de stress 

Compreende-se por stress um conjunto de perturbações ou instabilidade psíquico e 

orgânico, provocado por diversos estímulos que vão desde a condição climática até as 

emoções e condições do trabalho. Na base da compreensão do conceito do stress e 

necessário estudar os dois tipos de stress. 

 

1.11.1. Stress ocupacional 

O stress ocupacional tem sido uma área muito discutida no domínio da 

investigação científica, devido aos custos e efeitos ao nível individual organizacional, 

(Murphy, et al, 1995). 

De acordo com Beehr e Newman (1978), o stress ocupacional é resultante da 

interação entre a pessoa e o seu trabalho, caracterizada por uma mudança na mesma que 

esta sujeita a declinar o seu normal funcionamento, que para Ross & Altmaier (1994), 

consideram o stress ocupacional como a interação das cognições sobre o trabalho com as 

características do trabalhador, de modo a que as exigências criadas ultrapassam a sua 

capacidade para lidar com as mesmas, (Velez, 2003).  

O stress ocupacional é atualmente um problema de saúde pública, sendo 

responsável por elevados custos diretos e indiretos. Tendo em conta o seu impacto na 

saúde, qualidade de vida e economia geral torna-se indispensável intervir na sua gestão. E 

devido a este forte impacto algumas organizações nomeadamente OMS, OIT e Fundação 

europeia para as condições de vida e do trabalho, fazem grande investimento na avaliação 

das suas consequências e quantificação dos principais fatores de risco e proteção, bem 

como na criação de estratégias de atuação (Velez, 2003). 

O stress ocupacional, é gerado por fatores específicos da atividade laboral. Nesse 

sentido, considera-se que o trabalho é um conjunto de atividades preenchidas de valores, 

intencionalidades, comportamentos e representações que possibilitam ao indivíduo 

situações de crescimento, transformação, reconhecimento e independência pessoal. Porém, 

as constantes mudanças impostas aos indivíduos podem gerar, também, problemas como 

insegurança, insatisfação, desinteresse e irritação (Ramos, et al 2012). 

Lima e Lima-Filho (2009), afirmam que o termo stress é usado indistintamente 

com as conotações de tensão nervosa, cansaço, fadiga e irritação. No entanto, este termo 

trata de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas de adaptação que o organismo 
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‘emite’, quando exposto a qualquer estímulo que irrite, excite, amedronte, ou mesmo o 

faça muito feliz. 

Assim o trabalho pode favorecer tanto a saúde como o adoecimento. Assim, o 

trabalho em saúde, apesar dos avanços tecnológicos, permanece sustentado pela mão-de-

obra intensiva e com níveis desiguais de domínio dos componentes que interagem no 

processo. Entretanto, a compreensão da relação do trabalho com a saúde depende do 

sentido que os trabalhadores dão à sua situação. A maioria dos profissionais que atua no 

SU aprecia o fato de lidar com o inesperado, sendo considerado um fator de proteção 

contra o stress ocupacional (Bezerra, Silva e Ramos, 2012). 

Segundo Ramos, (2011), um dos fatores que mais influencia o stress, são as 

relações interpessoais, uma vez que as pessoas desenvolvem comportamentos diferentes 

diante o mesmo acontecimento. Essas relações, independentemente de ser com os pares, 

com superiores ou subordinados, podem funcionar como uma fonte de apoio e entreajuda, 

como podem revelar-se uma fonte de stress, podendo acentuar desgaste, diminuir o grau de 

satisfação, a motivação e a própria execução do trabalho. 

E sendo assim, o trabalho do profissional de enfermagem revela-se especialmente 

suscetível ao fenómeno do stress ocupacional. Salomé, Martins e Espósito (2009), são 

dessa mesma opinião ao afirmarem que “a enfermagem está inserida em setores da saúde 

considerados desgastantes, tanto pela carga de trabalho, quanto pela especificidade das 

tarefas”. 

Ainda, Guimarães e Grubits (1999), afirmam que: 

“O stress ocupacional dos profissionais de enfermagem é um fator importante a 

ser compreendido, uma vez que a profissão é caracterizada como stressante em 

função da intensa carga emocional decorrente da relação paciente - enfermeiro, e 

responsabilidades atribuídas a estes profissionais”. 

 

Aos olhos de Piedade, Santos e Conceição (2012), o stress ocupacional quando 

ultrapassa os níveis adaptativos, atingindo estado bastante avançado, "poderão surgir 

conjuntos de sintomas físico-comportamentais que interferem diretamente na capacidade 

laboral denominado de Síndrome de Burnout". 

 

1.11.2 Síndrome Burnout – SB 

A Sindrome de Burnout (SB) é ocasionada do stress ocupacional no instante em 

que este se transforma em duradouro. É uma resposta ao intenso stress onde o organismo 

busca na forma de subsistir. 
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O termo Burnout ainda não é tão bem difundido e popularizado em relação ao 

termo Stress, ele necessita ser considerado como um problema mundial, não sendo um 

privilégio de uma específica realidade social, educacional ou cultural. É uma síndrome que 

afeta os trabalhadores desde o final do século passado e continua neste novo milénio. É 

fundamental ter em conta as mudanças na área laboral que implicam também mudanças 

nas relações sociais e de trabalho, afetando o bem-estar físico e mental dos trabalhadores e 

dos grupos sociais dos quais eles fazem parte (Murofuse, Abranches e Napoleão, 2005). 

O conceito burnout foi descrito pela primeira vez, em 1974, por Freudenberger 

que o caracterizou como sendo um sentimento de fracasso e exaustão originados por um 

enorme desgaste de energia e de recursos, observado como sofrimento existente entre os 

profissionais que trabalhavam diretamente com pacientes dependentes de substâncias 

químicas (Teles, 2011). 

Segundo (Figueira et al., 2006), o burnout é uma síndrome psicológica resultante 

de stressores interpessoais crónicos no trabalho e caracteriza-se por: exaustão emocional, 

despersonalização (ou ceticismo) e diminuição da realização pessoal (ou eficácia 

profissional). 

Ainda o termo Burnout pode ser definida como sendo uma condição de 

sofrimento psíquico relacionada ao trabalho, estando associado à alterações fisiológicas 

decorrentes do stress (maior risco de infeções, alterações neuroendócrinas do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-adrenal, hiperlipidemia, hiperglicemia e aumento do risco 

cardiovascular), abuso de álcool e substâncias, risco de suicídio e transtornos ansiosos e 

depressivos, além de implicações socioeconómicas (absenteísmo, abandono de 

especialidade, queda de produtividade), (Figueira et. al., 2006). 

Atualmente a definição mais aceite na comunidade científica é que burnout é uma 

resposta prolongada a stressores crónicos emocionais e interpessoais, relacionados ao 

exercício laboral, e que se instala como consequência da cronicidade do stress decorrente 

do trabalho, trazendo prejuízos a nível pessoal, profissional, familiar e social (Díaz-

Rodríguez et al, 2011). 

Realizaram-se alguns estudos nos Estados Unidos da América, onde concluíram 

que a SB é um dos grandes problemas psicossociais atuais, despertando interesse e 

preocupação não só por parte da comunidade científica internacional, mas também das 

entidades governamentais, empresariais e sindicais norte-americanas e europeias, devido à 

severidade de suas consequências, tanto em nível individual como organizacional. O 

sofrimento do indivíduo traz consequências sobre seu estado de saúde e igualmente sobre 
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seu desempenho, pois passam a existir alterações e ou disfunções pessoais e 

organizacionais, com repercussões económicas e sociais (Abranches, Murofuse e 

Napoleão, 2005). 

 Segundo as abordagens teóricas relacionadas a este conceito, a definição mais 

citada é a de Cristina Maslach, responsável por grandes tributos nas áreas de serviços 

humanos. Ela defende um modelo multidimensional que expõe o burnout como uma 

síndrome que ocorre em profissionais face à execução de uma tarefa num determinado 

posto de trabalho (Maslach, 1982) e caracteriza-se pelas seguintes dimensões:  

 Exaustão emocional: É a manifestação mais evidente de burnout e clinicamente é 

o sintoma que faz mais sentido emergir primeiro. Caracteriza-se pela sensação de 

prostração e fadiga, depleção de recursos físicos e emocionais experienciados pelo 

indivíduo na sua relação com o trabalho. O profissional sente-se esgotado e sem 

energia suficiente para enfrentar mais um dia. Como principais fontes apontam-se a 

excessiva carga de trabalho e os conflitos pessoais no local de trabalho.   

 Despersonalização ou Cinismo: componente atitudinal e relacional do burnout. 

Refere-se à resposta irritada, negativa, indiferente e fria do indivíduo na relação 

com os clientes/utentes/doentes e outros aspetos do trabalho (processo de 

desumanização/distanciamento). Desenvolve-se em resposta ao excesso de 

Exaustão Emocional e inclui a perda de idealismo. É uma tentativa do indivíduo se 

distanciar dos recetores do seu serviço, ignorando deliberadamente as 

características que os tornam únicos. Quando estes são considerados meros objetos, 

torna-se mais fácil lidar com as suas exigências. Ressalva-se que a autora distingue 

as técnicas de distanciamento e objetividade funcionais que podem auxiliar o 

profissional de ajuda a lidar com as exigências emocionais a que é sujeito, desta 

estratégia de coping disfuncional e perversa que deteriora as relações com os 

utentes.  

 Redução da Eficácia e Realização Profissional: componente auto-avaliativa do 

burnout. Refere-se ao sentimento de incompetência e falta de produtividade no 

trabalho e à tendência para avaliar negativamente o próprio comportamento e 

performance. Este sentimento de baixa auto-eficácia está relacionado com a 

incapacidade de lidar com as exigências do trabalho, podendo ser agravado pela 

falta de apoio familiar, de feedback positivo dos colegas ou supervisores e de 

perspetivas no desenvolvimento profissional.  
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Quadro 3: Perspetivas de Sindrome de Burnout  

Perspetivas Descrição 

 

Clínica 

 

Foi sugerida por Freudenberger e caracteriza-se por um quadro estado de exaustão 

resultante do trabalho exaustivo em que até as próprias necessidades são deixadas 

de lado. 

 

Sócio--

psicológica 

 

Malasch e Jackson classificaram como sendo o stress laboral e leva ao tratamento 

mecânico do doente. De acordo com estes autores, “o trabalhador se envolve 

afetivamente com seus clientes, desgasta-se, não aguenta mais, desiste, entra em 

Burnout”. 

 

 

Organizacional 

 

Os sintomas que compõem a síndrome seriam respostas possíveis para um 

trabalho stressante, frustrante ou monótono. A diferença entre Burnout e alienação 

seria que a alienação diminui a liberdade do sujeito para concluir sua tarefa; no 

caso do Burnout a situação é inversa, o sujeito tem liberdade para agir, mas sobre 

uma tarefa impossível de realizar. 

 

Socio-histórica 

 

Acredita-se que, pelo fato de as condições sociais não canalizarem os interesse de 

uma pessoa para ajudar outra, torna-se difícil manter o comprometimento de 

servir aos demais no trabalho. 

Fonte: Cordes e Dougherty, 1993  

 

1.11.2.1 Sinais e sintomas 

Na literatura, são descritos diversos sinais e sintomas associados à SB, em que 

podemos destacar a fadiga, cansaço, irritabilidade, dores musculares, distúrbios de sono, 

cefaleias, perturbações gastrointestinais, hipertensão arterial, gripes e resfriados (Silva, et 

al, 2015). 

Quadro 4- Sintomas da Sindrome de Burnout  

 

FÍSICOS 

Fadiga constante e progressiva; Distúrbios do sono; Dores musculares e 

osteomusculares; Cefaleias, enxaqueca; Perturbações gastrointestinais; 

Imunodeficiência; Transtornos cardiovasculares; Distúrbios respiratórios; 

Disfunções sexuais; Alterações menstruais nas mulheres. 

 

 

COMPORTAMENTAIS 

Negligência ou excesso de escrúpulos; Irritabilidade; Incremento da 

agressividade; Incapacidade para relaxar; Dificuldade na aceitação de 

mudanças; Perda de iniciativa Aumento do consumo de substâncias 

Comportamento de alto-risco; Suicídio. 

 

 

PSÍQUICOS 

Falta de concentração e atenção; Alterações de memória; Lentidão do 

pensamento; Sentimento de alienação, insuficiência e solidão; Impaciência; 

Baixa autoestima; Liberdade emocional; Dificuldade de auto-aceitaçao; 
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Fonte: Pereira (2008) 

 

As causas e os sintomas não são universais, ou seja dependem da personalidade da 

pessoa e das circunstâncias em que esta se encontre, o grau e as manifestações são 

diferentes. É de referir que esses sintomas nem sempre manifestam, pelo que podem 

expressar de forma diferente em momentos diferentes na mesma pessoa (Pereira, 2008). 

Ainda segundo o autor, uma das formas de evitar a SB é os profissionais 

conhecerem os seus limites e respeitá-los. É preciso trabalhar com ética, responsabilidade, 

respeito pela sua equipe, bem como pelos usuários. Para isto se faz necessário: respeitar a 

carga horária, aceitando o seu limite; não se ocupar com mais de um serviço, que possa vir 

além da sua capacidade; deve-se permitir o lazer (dançar, ouvir música, brincar com os 

filhos, viver em harmonia no trabalho e em casa, ter amigos); ter um animal de estimação; 

para quem gosta ler um bom livro, ligar para um velho amigo, pescar, viajar, exercitar; sair 

da rotina trabalho-trabalho. 

  É preciso viver, namorar, amar, permitir-se ser amado, ter fé e esperança; realizar 

coisas que lhe deem prazer. 

 

1.11.2.2 Consequências 
 

Dentre as consequências que emergem da SB destacam os altos índices de 

absenteísmo, insatisfação profissional, alta rotatividade, acidentes de trabalho muitas vezes 

decorrentes de condições de trabalho insalubres e longas jornadas de trabalho. Essas 

consequências são resultantes de situações enfrentadas por profissionais como o convívio 

com o sofrimento e morte, relação interpessoal conflituosa, falta de autonomia para tomada 

de decisões, baixa remuneração pelo seu trabalho e vários vínculos empregatícios. Todos 

esses fatores podem potencializar uma condição de stress laboral, contribuindo para o 

surgimento de alterações na saúde mental do trabalhador (Silva. R; Oliveira. E; 

Nascimento. J; Assis. I, 2015). 

 

  

Astenia, desanimo, disforia, depressão; Desconfiança, paranóia. 

 

DEFENSIVOS 

Tendência de isolamento; Sentimento de onipotencia; Perda de interesse para 

o trabalho e lazer; Ironia, sinismo, absentismo. 
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Quadro 5: Consequências de Sindrome de Burnout  

 

Físicas e emocionais Cefaleia, sintomas cardiovasculares e gastrointestinais, queixas somáticas, infeções, 

depressão, exaustão, fadiga. 

Interpessoais 

 

Incapacidade de permanecer calmo e tendência para responder com rapidez e rispidez 

no contacto com a família e amigos. 

 

Atitudes 

 

Insatisfação, fraco comprometimento organizacional e atitudes de 

passividade/agressividade - o indivíduo fica rapidamente irritado, frustrado e 

inflexível, chora com facilidade e pode sentir-se sobrecarregado, o que traduz um 

impacto negativo nos colegas e clientes/utentes. 

Comportamentais Alto absentismo e a intenção de deixar a organização. 

Fonte: Teles (2011) 

1.11.2.3 Coping 

O coping são ações desenvolvidas no sentido de alterar as relações desfavoráveis 

entre o indivíduo e o seu ambiente de trabalho (Ramos, 2001).  

Apesar de existirem diversas definições, o termo coping designa as estratégias 

utilizadas para lidar com eventualidades que induzem stress (Vaz Serra, 2007). 

De acordo com a Ordem dos Enfermeiros de Portugal (2011) o coping defina-se 

como: “totalidade dos esforços cognitivos e comportamentais feitos pela pessoa para gerir 

situações específicas, externas ou internas, avaliadas como esgotando ou excedendo os 

seus recursos”. 

Em conformidade com Lazarus e Folkman (1984), o coping “é um conjunto de 

esforços cognitivos e comportamentais, instáveis e variáveis, que o indivíduo pratica para 

organizar a exigência interna ou externa feita pela transação sujeito-meio ambiente que 

excede os recursos do mesmo”. 

 Realca ainda, (Graziani e Swendsen, 2007), “to cope”, que quer dizer “lidar 

com”. É um termo que, segundo alguns autores, é de difícil tradução pelo que, apesar de 

nos podermos deparar com termos como “enfrentamento” ou “confrontamento”, se utiliza 

geralmente a palavra original, ou seja “coping”. 
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1.11.2.4 Estilos de coping 

Segundo Carvere Scheier (1994), o ser humano desenvolve estratégias para lidar 

com o stress, designados de estilos de coping. O coping não é definido pela preferência de 

uma estratégia de coping sobre outras, mas sim, pelo facto de existir uma tendência para 

usar determinada estratégia em menor ou maior grau. Os estilos de coping não implicam 

traços de personalidade que levam o sujeito a agir de determinada forma. 

Existem diversas conceptualizações sobre traços de personalidade relacionados 

com estilos de coping. 

Mathews (1982), conceptualiza modelos de personalidade de tipo A e tipo B; o 

padrão tipo A é caracterizado por luta competitiva, agressividade, senso de urgência, 

fazendo mais esforços para controlar a situação de stress do que o padrão tipo B; o padrão 

tipo A é mais frequente em indivíduos do sexo masculino do que do sexo feminino, 

independentemente da idade. 

 

1.11.2.5. Estratégias de coping 

As estratégias de coping, “ referem-se a ações cognitivas ou de comportamento 

tomadas no decorrer de uma situação de stress. De acordo com Lazarus eFolkman (1980), 

as estratégias de coping podem ser variáveis, durante as etapas de uma situação stressante 

(Antoniazzi, Bandeira e Dell’Aglio, 1998)”. 

Graziani e Swendsen, (2007), “revelam que apesar de existirem diversas 

abordagens sobre coping, estas entram em consonância quanto à distinção base 

relativamente às estratégias de coping, que sucedem segundo a função ou o objetivo do 

indivíduo.” 

Diversos estudos realizados por autores como Billing e Moos (1984), Lazarus e 

Folkman (1985), Pearlin e Schooler (1978), Stone e Col. (1991) eWong e Reker(1984), 

evidenciam dois tipos principais de estratégias de coping de acordo com a sua finalidade: 

coping centrado no problema e coping centrado nas emoções ( Graziani e Swendsen, 

2007). 

Ao serem utilizadas estratégias de coping focadas no problema, o sujeito dirige os 

seus esforços para eliminar a causa de stress, estabelecendo um plano de ação. Existem 

algumas variáveis que podem influenciar o processo como o facto de o sujeito apenas 

desenvolver um plano de ação apenas quando prevê possibilidade de mudança para 
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melhor. Este tipo de estratégia é aconselhável visto que remove completamente a fonte de 

perturbação. 

Normalmente o ser humano tem propensão a utilizá-las quando o stress é 

vivenciado com pouca intensidade, e a situação encarada como controlada e resolúvel. Este 

tipo de estratégia evita que se prolongue um estado desagradável que consequentemente se 

pode tornar prejudicial para a saúde e bem-estar do ser humano.  

Pearlin e Scooler (1978), referem que este tipo de estratégias tem efeito benéfico 

sobre o funcionamento psicológico do sujeito, atenuando a influência de stressores que 

podem ressurgir.  

Mitchell, Cronkite e Moos (1983), referem que as pessoas que utilizam este tipo 

deestratégias tem menos tendência a ficarem deprimidas (Vaz Serra, 2001).  

 

 

Quadro 6: Classificação das estratégias de coping centradas nas emoções 

Fonte: Lazarus e Folkman(1991), 

O coping focado na emoção, consiste na regulação do estado emocional através de 

esforços que possibilitam o indivíduo pensar e agir de forma eficaz. Tem como objetivo o 

confronto direto e a resolução do problema, (Vaz Serra, 2007). 

De acordo com Folkman e Lazarus (1980), a utilização dos dois tipos de coping 

depende da avaliação que o indivíduo faz da situação que se encontra. Podendo a avaliação 

situação pode ser primária (processo cognitivo através do qual o sujeito analisa o risco 

contido numa determinada situação de stress) ou secundária (o sujeito analisa quais os 

recursos de que disponibiliza para lidar com a situação. O copingfocado no problema é 

 

 

 

 

Coping 

centradas 

nas 

emoções 

Distanciamento – esforços no sentido de afastamento da situação ou de uma visão da mesma 

mais positiva 

Fuga-evitamento – esforços para evitar o problema; 

Autocontrolo – esforços no sentido de dominar os sentimentos e as acções 

Aceitação da responsabilidade – reconhecimento do papel do próprio em relação ao problema, 

no sentido de melhorar ou corrigir a situação 

Procura de apoio social – esforços para procurar apoio (informativo, instrumental ou 

emocional) 

Reavaliação positiva – esforços para criar um significado positivo.  

Serra (1999) considera que o coping pode ser, ainda, para além de centrado no problema ou nas 

emoções, centrado na interacção social, em que a pessoa procura o apoio social 
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utilizado em situações analisadas como modificáveis, enquanto que ocoping focado na 

emoção é maioritariamente empregue em situações avaliadas como inalteráveis. 

 

1.12. Diferença entre Stress e Burnout 

É importante ressaltar que o termo stress e burnout são conceitos diferentes, sendo 

o primeiro é um fenómeno de adaptação temporária, enquanto que o segundo representa 

um processo de quebra de adaptação resultante da exposição prolongada e recorrente a 

stress profissional, significando um disfuncionamento crónico (Brill, 1984). Mais do que 

uma reação a crises agudas ocasionais, o burnout é uma resposta ao stress crónico diário 

(Maslach, 1982), embora as formas menores de stress resultantes do desajustamento entre 

características pessoais e ambientais sejam consideradas também um elemento importante 

na compreensão deste fenómeno. Salienta-se, no entanto, que estes aborrecimentos diários 

geralmente não são encarados pelos indivíduos como uma ameaça, pelo que não suscitam a 

utilização de estratégias de coping.   

Sendo o stress um processo de adaptação temporário, as estratégias de coping 

associadas tendem a diminuir os sintomas, enquanto a dimensão 

despersonalização/cinismo do burnout apresenta-se já como uma estratégia de coping 

disfuncional, que concorre para o agravamento e para a sua cronicidade (Maslach, 1993).   

O stress surge apenas como um esgotamento pessoal com interferência na vida do 

sujeito e não necessariamente na sua relação com o trabalho, o burnout considera o 

desenvolvimento de atitudes e comportamentos disfuncionais para com os receptores dos 

serviços, isto é, implica condutas negativas em relação aos usuários/ clientes/ utentes, 

organização e trabalho.  

Apesar da dificuldade em diagnosticar casos de burnout, devido à sintomatologia 

comum a estados de stress ou ansiedade (irritabilidade, falta de concentração, alteração do 

padrão de sono e arritmia que despoletam isolamento social), este tornou-se um conceito 

muito popular: uma pesquisa realizada em 1998 por Schaufeli e Enzmann, em bases de 

dados e bibliografias especializadas, revelou 5500 entradas sobre burnout! As razões 

prendem-se essencialmente com a sua aceitação social: o burnout é pouco estigmatizante 

para o indivíduo, ao contrário do que acontece com a maior parte das perturbações mentais.  

Há um fator desculpabilizante para o sujeito, tido como pouco responsável pela sua 

condição, porque se enfatizam os determinantes contextuais e socioprofissionais (Chambel 

e Pinto, 2008).   
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1.13. O stress na qualidade de vida dos enfermeiros no SU  

O ritmo a que estamos sujeitos nos nossos dias é extremamente ameaçador e 

deixa-nos tão pouco tempo livre. Mas é preciso inverter esse cenário se queremos preservar 

a nossa saúde. Manter uma atitude positiva é o fundamental. 

Silva et al. (2011), afirmam que para além dos eventos catastróficos, também os 

eventos cotidianos podem desencadear stress, de maneira que estes eventos stressores, 

mesmo sejam brandos, podendo associar-se e provocar efeitos na resistência do organismo. 

 A relação existente entre o trabalho e o processo saúde-doença tornou-se no 

objeto de estudo quando se fala na Saúde do Trabalhador. Os trabalhadores têm um papel 

primordial na produção de conhecimento a respeito desse processo. Assim, a saúde do 

trabalhador, engloba o trabalho, como sendo um espaço de submissão e dominação do 

trabalhador pelo capital, como também resistência e luta por melhores condições de vida e 

trabalho. Busca entender o processo de adoecimento ao qual estão submetidos os 

trabalhadores para assim estabelecer estratégias minimizadoras e/ou preventivas (Mendes e 

Dias, 1991). 

De acordo com Dejours, (1993): 

“O organismo do trabalhador não é um motor banal submetido a um só tipo de 

excitação. Ele deve gerenciar, ao mesmo tempo, excitações exteriores e 

interiores. O trabalhador não chega ao seu trabalho como uma máquina nova. Ele 

tem uma história pessoal, que se concretiza por uma certa qualidade de suas 

aspirações, de seus desejos, de suas motivações e de suas necessidades 

psicológicas. Isto confere a cada indivíduo, características únicas e pessoais, que 

combatem o mito do ‘trabalhador médio’ tão ao gosto do taylorismo. Em função 

de sua história, dispõe de vias de descarga preferenciais, que não são as mesmas 

para todos e que participam na formação daquilo que se chama estrutura da 

personalidade”. 

 

E sendo assim, percebe-se que o stress é algo que não aparece de uma hora para 

outra. De acordo com Lima e Lima-Filho (2009), o stress não é doença, mas sim uma 

tentativa de adaptação do organismo, que lança mão de suas energias para lutar ou fugir. 

A crença de que os profissionais de saúde estão imunes à doença pelo fato de 

terem conhecimento na área, apoia a ideia de elevada capacidade de resistência dos 

mesmos, porém o conhecimento não substitui a necessidade de apoio psicológico, 

principalmente quando se lida diariamente com sofrimento e morte (McIntyre, McIntyre, 

Silvério,1999). 

Cada vez mais se reconhece que a atividade profissional pode ter implicações 

positivas e negativas quer para o indivíduo quer para a atividade das organizações. Os 
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aspetos positivos advêm daquilo que se consegue obter através do trabalho, sob o ponto de 

vista socioeconómico o trabalho constitui uma fonte de rendimento que permite a um 

indivíduo sobreviver e cortar elos de dependência em relação a terceiros. O dinheiro que se 

recebe permite o acesso a mais conforto, atividades de lazer e cultura. O estatuto social que 

é conferido a uma pessoa liga-se à atividade profissional que desenvolve. A própria 

identidade é atribuída, frequentemente, em função da profissão que se exerce. Quando um 

ser humano gosta do seu trabalho este constitui uma fonte de motivação, de crescimento 

psicológico e realização pessoal (Laranjeira, 2008).  

No que toca ao pessoal de enfermagem, constata-se que é um trabalho cansativo 

devido a sua complexidade e características tais como: as jornadas de trabalho por turnos, 

habilidades específicas e excesso de responsabilidade. Por isso é importante conhecer o 

perfil dos profissionais que trabalham no setor de urgência para poder criar ações de 

melhoria na qualidade de vida do trabalho (Melo et al, 2013). 

Quando se sai bem fá-lo sentir-se aos seus próprios olhos como um indivíduo 

competente. Perante os outros é considerado e apreciado pelo trabalho que faz. O trabalho, 

além de constituir uma fonte de rendimento económico, liga-se também a aspetos 

psicológicos importantes que ajudam a enriquecer a autoestima do indivíduo. Resta 

acrescentar que é pelo trabalho que a pessoa estabelece a grande maioria dos seus 

conhecimentos e contactos sociais (Laranjeira, 2008). 

No entanto, o trabalho pode revestir-se igualmente de aspetos negativos. Algumas 

vezes porque a pessoa não gosta do que faz ou não é capaz de acompanhar as novas 

tecnologias. Outras vezes porque se sente ameaçada pela precariedade do emprego que 

arranjou. Noutras ocasiões porque tem colegas, superiores hierárquicos ou subordinados 

que são uma fonte constante de atrito (Laranjeira, 2008). 

  Noutros casos porque tem de trabalhar em excesso, pela necessidade que sente de 

ganhar dinheiro ou pelas características do emprego que desempenha. Noutras situações é 

o oposto: o trabalho que realiza é pouco preenchido e deixa-lhe demasiado tempo livre. Em 

certas circunstâncias pode verificar que foi excluído duma promoção que considerava justa 

e passa a andar frustrado e sem interesse por aquilo que faz. Em síntese, o trabalho tanto 

pode ser uma atividade extremamente enriquecedora para o indivíduo como constituir uma 

fonte de stress que gradualmente o desgasta (Laranjeira, 2009). 

Deve-se destacar que a existência de programas de prevenção e promoção de 

saúde, no ambiente de trabalho, pode ser fonte de satisfação e de realização profissional. 
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Para evitar o stress, o profissional deve utilizar seu tempo livre de maneira benéfica e 

satisfatória, praticando algum desporto que não envolva competição.  

Deve procurar relaxar, alimentar-se correta e saudavelmente. Agindo assim, não 

será prejudicado se trabalhar duro e por horas prolongadas. O importante é que equilibre o 

esforço com intervalos regulares (Laranjeira, 2008). 
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CAPITULO II: FASE METODOLOGIA 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

Nesse capítulo será abordado o tipo de investigação, o campo empírico utilizado, o 

tipo de entrevista, descrevendo a apresentação e interpretação dos resultados, de forma a 

poder encontrar a resposta a questão de investigação. Sendo assim, segundo Fortin (1999), 

é nesta etapa que se o modelo a seguir com a investigação e defina-se a população-alvo e a 

amostra, bem como os métodos de recolha e análises de dados. 

 

2.1. Tipo de Pesquisa 

A fim de esclarecer o tema de pesquisa, a problemática em questão, escolheu-se o 

método que seguiu um paradigma qualitativo, descritivo e exploratório para melhor 

alcançar os resultados, uma vez que a pesquisa qualitativa tem um ambiente natural como 

sua fonte direta de dados.  

Este estudo foi selecionado, visto que é o que se adequa mais ao tema, pois permite 

compreender os fenómenos de forma clara e sem procurar modifica-los. Foi selecionada 

também com a finalidade de descrever, interpretar e identificar as perceções dos 

enfermeiros que trabalham no serviço de urgência sobre as situações de stress vivenciadas 

nesse serviço. 

A pesquisa qualitativa faculta dados sobre os indivíduos estudados, descrevendo a 

sua experiência humana tal como ela é vivida e tal como ela é definida por seus próprios 

atores. 

A revisão da literatura é um processo que consiste em fazer o inventário e o exame 

crítico do conjunto de publicações pertinentes sobre um domínio de investigação. O 

objetivo desta abordagem de investigação utilizada para o desenvolvimento do 

conhecimento é descrever ou interpretar, mais do que avaliar. 

O estudo de observaçao consiste na recolha de dados através da observaçao, 

constituindo uma forma de medir o comportamento humano ou acontecimentos, sendo que, 

o modo como a observaçao é conduzida depende das nessecidades do invistigador. 

Segundo Gil (2002), as pesquisas descritivas têm por finalidade expor as 

peculiaridades de um determinado grupo ou fenômeno ou, então, estabelecer as ligações 

que existem entre as variáveis estudadas.  
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A pesquisa exploratória tem como objetivo propiciar maiores informações a 

respeito de um assunto específico, determinar um tema, osobjetivos e delimitar a 

formulação de hipóteses de uma pesquisa a ser realizada. 

Também utilizou-se o método de pesquisa exploratório descritivo, isto para obter 

um desenho geral da situação ou da população. 

Este estudo é considerado descritivo porque implica a descrição completa de um 

conceito relativo à população do SU e tambem como forma de estabelecer as 

características da totalidade ou de uma parte desta população.  

 A pesquisa exploratória descritiva é realizada em área na qual há pouco 

conhecimento científico acumulado ou sistematizado. Por tratar-se de uma pesquisa que 

busca explorar conceitos e fatos de pouca bibliografia, é um estudo muito novo no 

mercado mundial. 

 

2.3. Instrumento de recolha de informações 

A técnica de recolha de dados utilizada foi a entrevista estruturada, com um guião 

(Apendice III), previamente estabelecido. 

 É estruturada pela sua flexibilidade, pelo seu caráter pouco constrangedor, por 

uma maior liberdade na interpretação. Esta implica que o observador faça abstracção do 

seu papel, integrando-se completamente no grupo que se deu por tarefa estudar.  

A entrevista consiste numa interação verbal entre pessoas que se envolvem 

voluntariamente em igualdade de relação, a fim de partilharem um saber experienciado e 

isto, para compreender um fenómeno de interesse para as pessoas implicadas. É um modo 

particular de comunicação verbal, que se estabelece entre o investigador e os participantes 

com o objectivo de colher dados relativos às questões de investigação formuladas.  

 As entrevistas são muitas vezes usadas na investigação em saúde para explorar o 

que os utilizadores sentem sobre os serviços que lhes são oferecidos, ou para compreender 

atitudes e percepções subjacentes a certos comportamentos de saúde e doença. 

 

2.4. Campo Empirico 

 

O SU do HRJM é um estabelecimento público, situado na Avenida Luxemburgo, 

cidade da Ribeira Grande (SA). Foi criado no ano de 1995 e foi remodelado no ano 2010. 
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Tem como área de influência os três Concelho (Porto Novo, Paúl e Ribeira Grande), 

fornecendo cuidados de saúde a uma população de cerca de 47124 habitantes. 

O SU fica localizado no piso zero, em que a entrada encontra-se a sala de espera 

com WC incluído. No momento da recolha dos dados, os recursos humanos deste serviço 

incluíam quatro auxiliares administrativos, três técnicos de laboratório, duas técnicas de 

RX, cinco Enfermeiros, sete Médicos (sendo 3 do hospital e 4 da delegacia). 

Neste serviço temos cinco enfermeiros, sendo quatro por turno e um responsável 

pelo serviço que faz a gestão de toda a unidade (SU). Possui uma sala de triagem, uma sala 

de atendimento médico, oito camas, sendo três para o quarto feminino, três para o quarto 

masculino e duas para cuidados intensivos. Possui duas macas, uma sala para pequenas 

cirurgias e uma sala de tratamento e urgência, duas WC para utentes e outro para 

funcionários.  

 

2.5. População Alvo 

 

Foi solicitada a prestável colaboração dos enfermeiros do SU do HRJM. A 

população alvo é composta por quatro enfermeiros que trabalham no serviço de urgências 

(SU) do Hospital Dr. João Morais/ Santo Antão, que será o nosso campo empírico. Os 

enfermeiros que participaram neste estudo foram selecionados de acordo os seguintes 

critérios: 

Critérios de inclusão: 

 Enfermeiros que trabalham no sector acima referido do HRJM; 

 Participar de forma livre e voluntaria na entrevista; 

 

Critérios de exclusão: 

 Enfermeiros que estão a realizar a pesquisa. 

 

2.6. Procedimentos éticos 

As pesquisas em qualquer área do saber conferem aos investigadores uma atitude 

ética, pois foram entregue um consentimento informado (Apêndice II) aos enfermeiros que 

participaram da entrevista. A investigação iniciou-se com o pedido de autorização 

(Apêndice I) aos responsáveis da Administração/Direção do hospital, explicando os 



54 
  

objetivos do estudo e os procedimentos adotados na coleta, tratamento e divulgação dos 

dados. Aos entrevistados foi solicitado sinceridade, espontaneidade, clareza e rigor na 

resposta sobre o tema em estudo. 

No momento da coleta dos dados, disponibilizou-se uma ficha de avaliação que 

incluía o consentimento informado dirigida aos participantes, na qual estavam explicitados 

os objetivos e as implicações da investigação, assegurando-se o caráter voluntário da 

participação. Apenas os participantes que concordaram com as condições de realização do 

estudo é que foram incluídos na amostra. A entrevista foi realizada num local reservado, de 

modo a garantira confidencialidade e o anonimato dos participantes. 

A entrevista foi realizada individualmente, durou o tempo necessário para que cada 

enfermeiro pudesse responder com clareza e conforme vontade própria. O objetivo maior 

para aplicar a entrevista aos enfermeiros, foi para compreender a problemática do stress 

nos enfermeiros no banco de urgências do Hospital Dr. João Morais: Implicações na 

prestação de cuidados no serviço de urgências. 
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3. FASE EMPÍRICA 

Depois da fase de colheita de informações a etapa seguinte visa a apresentação e a 

análise dos resultados obtidos através da entrevista, com o objetivo de averiguar o comprimento 

dos objetivo desta investigação. 

 

3.1. Análise e discussão de dados  

Esta etapa refere-se a análise e discussão dos dados recolhidos através das 

entrevistas feitas aos entrevistados. Fez-se a caracterização dos entrevistados, bem como a 

categorização das informações recolhidas. As entrevistas foram transcritas em papel, de 

forma a permitir a apresentação dos dados de forma correta e coerente. Para preservar o 

anonimato dos entrevistados foram atribuídos os seguintes nomes fictícios: Enfermeiro I; 

Enfermeiro II; Enfermeiro III; Enfermeiro IV.  

Foram entrevistados quatro enfermeiros do SU em que todas são do sexo 

feminino, com idade compreendida entre 34 a 40 anos de idade. Quanto ao grau académico 

três são licenciados e um encontra-se licenciando. Ao que se refere aos anos de profissão 

varia entre 6 a 12 anos de serviço e em relação aos anos de serviço na urgência vária de 3 a 

6 anos. 

 

Quadro 7: Caracterização dos entrevistados 
 

Função 

desempenhada 

Idade Género Estado 

Civil 

Grau 

Académico 

 

Tempo de 

atividade de 

serviço  

Tempo de 

atividade de 

serviço na 

Urgência 

 

Horas de 

trabalho 

Semanal 

Enfermeira 1 40 F Casada Licenciada 12 3 50 

Enfermeira 2 36 F Solteira Licenciada 7 4 50 

Enfermeira 3 34 F Solteira Licenciada 6 5 50 

Enfermeira 4 34 F Solteira Licenciada 12 6 35 

Fonte: Elaboração própria 

3.2. Apresentação das informações da entrevista 

Após ter-se feito a recolha de dados relacionados com a pesquisa no campo 

empírico selecionado, achou-se pertinente analisa-las de forma a encontrar resultados 
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pertinentes ao tema de estudo. Para (Bardin, 2009), “a análise de conteúdo, enquanto 

método, torna-se um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens”. 

Para fazer a análise dos resultados obtidos achou-se necessário agrupa-las em 

cinco categorias em que uma delas dispõe de duas subcategorias, com o objetivo de melhor 

organização dos mesmos. 

 

Quadro 8: categorias e subcategorias. 
 

Categorias Subcategorias 

Categoria I- Conceito do stress  

Categoria II- Fatores que desencadeiam o stress 

e sua ligação no SU 

 

Categoria III- Consequências do stress no SU  

Categoria IV- Dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros e os problemas emocionais 

relacionados com o stress no SU 

Subcategoria I – Dificuldades sentidas pelos 

enfermeiros no atendimento a um outro enfermeiro 

com stress. 

Subcategoria II- Estratégias e sugestões para 

minimizar o stress no SU 

Categoria V- relação entre os anos de 

experiência e capacidade de lidar com o stress. 

 

 

Categoria I- Conhecimento sobre o stress 

 

Esta primeira categoria foi elaborada com a finalidade de conhecer a perceção dos 

enfermeiros sobre o stress, que muitas vezes é vivenciado no SU. Os enfermeiros devem 

estar dotados de conhecimento e capacidades para uma melhor prestação de cuidados. 

Sabe-se que o stress provoca desgaste físico e psicológico que dificulta na prestação de 

cuidados aos utentes que procuram o SU, mas o enfermeiro deve ter a capacidade de lidar 

com isso e manter ou tentar manter o equilíbrio nesses casos. 

Enfermeira 1- “Desequilíbrio emocional, psicológico e mental”. 
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Enfermeiro 2- “Stress e tudo o que altera o sentido de humor”. 

Enfermeira 3- “estado de tensão físico e psicológico”. 

Enfermeira 4- “Desgaste físico e psicológico que por vezes provoca impotência na 

prática das atividades”. 

Enfermeira 1- “Já fui um pouco estressada com o trabalho, devido a vários casos que 

não são urgências. Mas hoje lido muito bem dando prioridades. 

Enfermeira 2- “Não porque consigo lidar com cada tipo de situação que surge no dia-a-

dia. 

Enfermeira 3- “Um pouco, as vezes tem situações que altera o estado físico e 

psicológico.” 

Enfermeira 4- “Não, porque o trabalho quando é realizado com amor e dedicação não 

causa stress. 

Na perceção dos enfermeiros do serviço de urgência o stress é causado pelo 

desequilíbrio mental que provoca desgaste também físico e que altera o estado de humor 

dos mesmos. Mas mencionaram que o trabalho quando é feito com amor e dedicação não 

causa stress. Ainda frisaram que o mais importante é a organização do serviço e 

estabelecer prioridades de acordo com cada situação. 

Percebeu-se através das respostas citadas pelos enfermeiros que eles estão dotados 

de conhecimentos, visto que as respostas vão de encontro com a perceção de alguns 

autores bibliográficos. Verificou-se ainda que os enfermeiros têm uma noção sobre o que é 

o stress e o que provoca no estado físico e mental de um profissional. Ainda, percebeu-se 

que os enfermeiros estão cientes das ações que provocam o stress e estratégias que podem 

ser utilizadas para os momentos de stress. 

 

Categoria II- Fatores que desencadeiam o stress e a sua ligação no SU. 

 

Nesta categoria achou-se relevante elabora-la para perceber qual a ligação que o 

stress estabelece com o serviço de urgência e os fatores que estão relacionados com o 

stress no SU. É importante ter a perceção dos fatores desencadeantes do stress no serviço 

de urgências para melhor poder lidar com elas, como pode ser visto nos estratos a seguir. 

Enfermeira 1- “Claro que sim. Atende-se de tudo e temos que dar resposta à tudo. 

Enfermeira 2- “Sim porque tudo passa pelo SU e exige atuação rápida e de imediato” 

Enfermeira 3- “Sim, porque no SU atende-se todo o tipo de situações, urgente e não 

urgente” 
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Enfermeira 4- “Sim porque o SU é a porta de entrada de tudo e temos que agir a correr 

para evitar danos. 

Enfermeira1- “Falta de profissionais e alguns técnicos, sobrecarga de trabalho, falta de 

material e ser tudo.” 

Enfermeiro 2- “Falta de organização, sobrecarga do enfermeiro, um só enfermeiro no 

turno, falta de equipamentos.” 

Enfermeiro 3- “Muita demanda, insatisfação dos utentes, pouca comunicação entre a 

equipa, falta de materiais, ma organização, excesso de visitas.” 

Enfermeiro 4- “Falta de material, falta de leitos, excesso de profissionais de outros 

sectores passeando no SU, ma organização do serviço, mau relacionamento dos 

profissionais.” 

Quando confrontados sobre a ligação do stress e SU estes realçam que existe sim 

uma ligação. Na perceção dos enfermeiros do serviço de urgência há muitos fatores que 

desencadeiam o stress e o principal é a falta de comunicação e o relacionamento 

inadequado entre os profissionais que trabalham nesse serviço. Embora exista outros, como 

a escassez de recursos humanos e materiais essenciais, insatisfação dos utentes, sobrecarga 

do enfermeiro, a má organização do serviço e a demanda exagerada dos utentes que 

procuram o serviço de urências sem ser urgência. 

Percebeu-se nesta categoria que há uma grande ligação entre o serviço de urgência 

e o stress visto que o SU é a porta de entrada do hospital e atende-se de tudo, urgências e 

não urgências. Ainda um outro aspeto que se identificou como desencadeante do stress no 

serviço de urgências é a falta de comunicação entre os profissionais que trabalham no 

serviço, o que dificulta no atendimento de utentes. 

 

Categoria III- Consequências do stress no serviço de urgência 

 

Esta categoria foi elaborada com o objetivo de conhecer a perceção dos 

enfermeiros sobre as consequências que o stress pode trazer para o serviço para os 

profissionais e principalmente para os utentes. É importante ter a noção de como o stress 

afeta negativamente o serviço, tendo em conta que a satisfação do utente e mesmo do 

profissional deve ser uma prioridade em qualquer estrutura. 

Enfermeira 1- “Insónia, Irritabilidade, cefaleias e falta de vontade de trabalhar.” 

Enfermeira 2- “Irritabilidade, nervosismo, cefaleias e cansaço.” 

Enfermeira 3-“ Irritabilidade, insónia, cansaço, fadiga, cefaleias e dores musculares.” 
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Enfermeira 4-“ Cansaço físico e psicológico, irritabilidade, fadiga, tonturas e náuseas.” 

Enfermeira1- “esgotamento emocional, atitudes desfavoráveis em relação ao trabalho e 

pessoas, desenvolver doenças, mudança de comportamentos com colegas”.  

Enfermeira 2-“Atitudes erradas com as pessoas, mau relacionamento com colegas, risco 

de administrar medicamento errado.” 

Enfermeira 3- “Pouca produtividade no trabalho, possibilidade de errar condutas.” 

Enfermeira 4- “Mudança de comportamento com colegas, atitudes desfavoráveis em 

relação ao trabalho e utentes, desencadear doenças, risco de confusão com medicamentos, 

não aceitar opiniões.”  

Dos relatos dos enfermeiros percebeu-se que as consequências do stress no 

serviço de urgências (SU) são vários e que afeta quase todo os profissionais que trabalham 

nesse serviço principalmente os enfermeiros. As principais consequências que foram 

relatados pelos enfermeiros que participaram foi a irritabilidade, a fadiga, cefaleias e 

cansaço, isto pode muitas vezes implicar mudança de comportamento, possibilidade de 

errar condutas, atitudes erradas com colegas e utentes e ainda pouca produtividade no 

trabalho.  

Percebeu-se então que deve-se procurar minimizar o stress para que ambos 

estejam satisfeitos com o serviço. Os enfermeiros e a estrutura em si deve estar atento aos 

seus profissionais, porque muitas vezes preocupam com a satisfação do utente e deixam de 

lado os que prestam o serviço. O esgotamento emocional é um fator que o serviço deve 

estar atento quando um profissional o apresentar para que possa ser tomado medidas e 

evitar riscos maiores. 

 

Categoria IV- Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros e os problemas emocionais 

relacionados com o stress no SU. 

Achou-se relevante elaborar esta categoria com a finalidade de perceber as 

dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros e os problemas emocionais relacionados com o 

stress no serviço de urgências (SU). No serviço de urgências (SU) enfrenta-se muitas 

dificuldades e o enfermeiro que trabalha nesse serviço deve estar capacitado e saber lidar 

com as situações de stress, o que para muitas não é tarefa fácil. 

Enfermeira 1- “Quando chega um doente de emergência e não há medicamentos nem 

oxigénio, falta de leitos, visita frequente.” 

Enfermeira 2- “Falta de materiais, gestão de leitos que são poucos, falta de 

medicamentos.” 
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Enfermeira 3- “Falta de material, pouca privacidade no atendimento, dificuldade de dar 

respostas no atendimento.” 

Enfermeira 4- “Falta de equipamentos, falta de leitos, falta de mais enfermeiros, rutura 

de medicamentos, os enfermeiros não tem horário para alimentação. 

Enfermeira 1- “Respirando fundo, estabelecer prioridades e fazer o que estiver ao meu 

alcance.” 

Enfermeira 2- “Tentar estabelecer prioridades.” 

Enfermeira 3- “Tentar fazer bem o meu trabalho, deixar os problemas pessoais de fora 

do trabalho.” 

Enfermeira 4- “Evitar trazer os problemas pessoais para ambiente de trabalho, ter boa 

relação com a equipe.” 

Na visão dos enfermeiros que trabalham no SU há varias dificuldades mas o que 

prevalece mais é a falta de medicamentos essenciais, falta de materiais e défice de leitos. 

Ainda uma das dificuldades mencionadas pelos enfermeiros é não ter horário para refeição. 

Os enfermeiros enfrentam as dificuldades tentando estabelecer prioridades, tentando deixar 

os problemas pessoais fora do ambiente de trabalho e tentando dar o seu melhor no serviço.  

Verificou-se nesta categoria que os enfermeiros deparam com muitas dificuldades 

no serviço de urgências mas que procuram ultrapassa-las tendo boa relação com a equipe 

de serviço e tentando não misturar problemas pessoais com o serviço. Destacou-se também 

que uma boa relação com a equipe de serviço minimiza em muito as dificuldades 

enfrentadas no serviço de urgência, tendo em conta que a demanda do serviço de urgência 

é muita e os recursos humanos são poucos. 

Nesta categoria teve-se a necessidade de elaborar duas subcategorias 

 

Subcategoria I- Dificuldade sentida pelos enfermeiros na prestação de cuidados a um 

outro Enfermeiro com stress. 

 

Achou-se relevante elaborar esta subcategoria tendo em conta a necessidade de 

entender as dificuldades sentidas pelos enfermeiros na prestação de cuidados a um outro 

enfermeiro stressado, visto que muitas vezes, há uma dificuldade em reconhecer ou aceitar 

que um colega possa ser vítima de stress. Tratar de um colega stressado não é tarefa fácil, 

mas são os enfermeiros envolvidos numa equipa multidisciplinar é que tem a 

responsabilidade de executar esse serviço, e devem estar preparados para tal. Sendo que 

todos referiram que tem dificuldades em atender um colega como pode ser visto a seguir: 
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Enfermeira 1- “Sim, deixo o meu de lado e ajudo.” 

Enfermeira 2- “Sim, apesar de que os profissionais não admitem que os colegas podem 

sofrer de stress.” 

Enfermeira 3- “Sim” 

Enfermeiro 4- “Sim, apesar que nós os profissionais não pensamos que o stress é uma 

doença.” 

Enfermeiro 1- “Ferias, fazer terapia com psicólogo, fazer exercícios físicos.” 

Enfermeiro 2-“ Fazer exercícios físicos, orientação para procurar psicólogo.” 

Enfermeiro 3-“Indicar psicólogo, banho de água morna, fazer exercício físico.” 

Enfermeiro 4-“ Ferias, aconselhar a procurar psicólogo, fazer exercício físico.” 

Todos os enfermeiros do SU relataram que estão preparados para atender um 

colega stressado, embora um deles revelou que muitas vezes os colegas não admitem que 

um outro colega possa sofrer de stress e um outro revelou ainda que é difícil aceitar que o 

stress é uma doença. Mas identificaram estratégias que possam minimizar o stress, como 

exercício físico, ferias e terapia com psicologia. O primeiro passo é aceitar a doença do 

colega para que possam ajuda-lo a ultrapassar esta fase, e muitas vezes colocam os seus 

problemas de lado para tentar resolver os do colega. 

Verificou-se que os enfermeiros estão cientes de que um colega possa sofrer de 

stress e que estão preparados para atende-lo e fazer os possíveis para melhorar o seu 

estado. Devem estar atentos para identificar os sinais de stress e fazer com que o colega se 

consciencialize e se trate, utilizando estratégias e se colocando no lugar do outro. 

 

Subcategoria II- Estratégias e sugestões para minimizar o stress no SU. 

 

Nesta subcategoria teve-se a necessidade de elabora-la para analisar as estratégias 

que os enfermeiros utilizam para minimizar o stress que muitas vezes são submetidos no 

serviço de urgências, mas também perceber quais as sugestões que propõem para 

minimizar o stress. 

Enfermeiro 1- “Nem todos os casos, devido a rutura de medicamentos que temos que ir 

buscar em outros setores e materiais, falta de especialistas.” 

Enfermeiro 2- “Não, falta de medicamentos falta de leitos e falta de equipamentos.” 

Enfermeiro 3- “Existe alguma deficiência por parte de medicamentos, equipamentos e 

leitos que são poucos.” 
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Enfermeiro 4- “Não na totalidade, há falta de equipamentos essenciais, falta de leitos e 

organização dos medicamentos de stock.” 

Enfermeiro 1-“ Nenhuma, porque há só um enfermeiro por turno e a demanda é muita.” 

Enfermeiro 2- “Trabalhando com tranquilidade, estabelecer prioridades, organizar o 

meu trabalho.” 

Enfermeiro 3-“Organizar bem o meu trabalho, comunicar e colaborar em equipa.” 

Enfermeiro 4-“Evitar trazer problemas familiares para o ambiente de trabalho, ter boa 

relação com a equipe.” 

As situações de stress no serviço de urgências são várias e frequentes mas os 

enfermeiros nos seus relatos mencionaram algumas estratégias que utilizam para que 

possam minimizar o stress. Destacaram como estratégias, trabalhar com tranquilidade, 

comunicação e colaboração com a equipe de trabalho, estabelecer prioridades, organização 

do serviço, mas em contrapartida uma delas revelou que não utiliza nenhuma estratégias 

porque a demanda é muita e há um único enfermeiro no turno. 

Verificou-se nesta categoria que os enfermeiros devem estar dotados de 

conhecimentos e com equilíbrio emocional para que possam prestar com melhor qualidade 

o seu serviço e utilizar estratégias para gerir os recursos que lhe são disponibilizados. Isto 

porque se tenha verificado que os recursos disponibilizados no serviço não são muitos e 

deve-se utilizar estratégias para geri-los. Um outro aspeto importante que se verificou nesta 

categoria é a comunicação e boa relação com a equipe de serviço que é de mais-valia para 

a estrutura. 

 

Categoria V- Relação entre os anos de experiencia e capacidade de lidar com o stress. 

 

Esta categoria foi elaborada com a finalidade de analisar se os anos de experiência 

dos enfermeiros no serviço há alguma relação com a capacidade de lidar com o stress. O 

stress é um fator que esta presente em quase todas as estruturas e o enfermeiro lida com 

essas situações de stress com outros profissionais de outras estruturas e também com os 

colegas de trabalho, logo é importante perceber qual a relação que este tem com os anos de 

serviço. 

Enfermeiro 1- “Sim, as atuações deixam de ser novidade adaptando a cada situação.” 

Enfermeiro 2- “Não, porque depende de pessoa por pessoa, depende da maneira que 

encara a situação.” 
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Enfermeiro 3- “Sim, porque quanto mais anos de experiência vamos aprendendo a 

resolver as situações que desencadeiam o stress e ser tolerante.” 

Enfermeiro 4- “Não, porque a capacidade de lidar com o stress depende dos 

profissionais independentemente de anos de experiência.” 

Para alguns dos enfermeiros do SU os anos de experiência estão relacionados com 

a capacidade de lidar com stress porque segundo eles as atuações deixam de ser novidade, 

e que com os anos de experiência vai-se aprendendo a adaptar a cada situação e ser 

tolerante com as situações que provocam stress. Para outros o stress não esta relacionado 

com os anos de experiência no serviço porque, o stress depende de pessoa para pessoa ou 

seja cada um tem a sua capacidade de lidar com o stress independente dos anos de 

experiência que tiver. 

Verificou-se nesta categoria que há uma contradição de ideias entre os 

enfermeiros no SU, visto que não tem a mesma perceção ao que se refere a relação entre os 

anos de experiência no serviço e a capacidade de lidar com o stress. Alguns têm perceção 

de que quanto mais anos de experiência, melhor é a capacidade de lidar com o stress 

divergindo de outros que referem que a capacidade de lidar com o stress não depende dos 

anos de experiência do enfermeiro, mas sim da sua capacidade psicológica de gerir as 

situações. O que mostra que nem todos tem a mesmo perceção de um mesmo fato. 

 

3.2 Conclusão da análise de conteúdo 

 

Após ter-se feito a conclusão da análise das informações colhidas foi necessário 

fazer-se o resumo dos resultados para uma melhor compreensão do estudo realizado. Com 

isto pode-se dizer que os objetivos traçados no início do trabalho foram atingidos, tanto o 

geral como os específicos, mediante as contribuições dos enfermeiros que se 

disponibilizaram para participar do estudo. 

Quanto ao objetivo geral: analisar as implicações do stress vivenciados pelos 

enfermeiros na prestação de cuidados no serviço de urgência do HRJM, pode-se dizer que 

foi atingido visto que todos vivenciam momentos de stress no serviço de urgências e estão 

cientes das situações que provocam o stress. 

Verificou-se que as vivências de situações de stress no serviço de urgência do 

Hospital são várias e frequentes e que por vezes podem causar implicações tanto para os 
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utentes como para os próprios profissionais em especial os enfermeiros que trabalham 

nesse serviço. 

Relativamente ao primeiro objetivo específico: compreender as situações que 

originam o stress nos enfermeiros do SU do (HRJM), é pertinente dizer que estão cientes 

que há uma ligação direta entre o stress e o SU, na medida em que esse serviço é a porta de 

entrada do hospital e atende-se todos os tipos de casos, urgências e não urgências, o que 

contribui em muito para desenvolvimento do stress. 

Ainda constatou-se que os enfermeiros do SU do HRJM estão dotados de 

conhecimentos sobre os conceitos relacionados com o stress, o que os facilita em gerir as 

situações que podem originar stress. Também pode-se dizer que os sinais e sintomas do 

stress estão presentes em seus conhecimentos o que é de uma mais-valia para o serviço, 

para os utentes e para os próprios enfermeiros. 

Ao que diz respeito ao segundo objetivo especifico: identificar os fatores 

desencadeantes do stress nos enfermeiros do SU do HRJM, evidenciou-se que os fatores 

que desencadeiam o stress no SU são vários o que por vezes dificulta no atendimento, mas 

que os enfermeiros tentam geri-los da melhor forma possível. 

Os enfermeiros do serviço de urgência do Hospital procuram estar sempre atentas 

as situações que originam o stress, como a falta de comunicação entre os colegas de 

serviço, a falta de alguns materiais e equipamentos, a demanda exagerada nos serviços que 

muitas vezes não são casos de urgência, para que possam prestar um bom atendimento aos 

utentes que procuram o serviço. 

Um obstáculo que ficou muito presente, é a dificuldade que os enfermeiros sentem 

em identificar e tratar um colega stressado, embora tenha-se verificado que eles estão 

preparados para cuidar e identificar alguns cuidados que se deve ter com colegas vítimas 

de stress, como por exemplo a psicoterapia, ferias e exercícios físicos 

Da análise do terceiro e último objetivo especifico: descrever estratégias, 

sugestões para minimizar o stress dos enfermeiros do SU do HRJM, constatou-se que os 

enfermeiros tentam dar o melhor de si para minimizar as situações de stress. Nisto inclui-

se a organização do trabalho, estabelecendo prioridades, fazer o trabalho com dedicação, 

manter diálogo com os utentes e colegas, tentar manter a calma durante as atuações, pedir 

ajuda quando há sobrecarga de trabalho e colaborar com a equipa.  

Gerir as situações causadoras de stress no serviço de urgência muitas vezes não é 

tarefa fácil, e achou-se relevante saber se há uma relação entre os anos de experiência no 

serviço e a capacidade em lidar com o stress. O que se constatou é que para uns quanto 
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mais anos de experiência melhor a capacidade em lidar com o stress e para outros, lidar 

com o stress depende de pessoa para pessoa independente dos anos de experiência no 

serviço. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a elaboração do trabalho percebeu-se que, o SU é a porta de entrada para 

qualquer outra especialidade hospitalar, tendo a função de atender indivíduos que 

necessitam de cuidados imediatos e não só. De acordo com o estudo, o stress é considerado 

causa de doença com acentuada prevalência nos profissionais da enfermagem que atuam 

no SU do HRJM, o que provoca por vezes dificuldades em prestar um atendimento de 

qualidade aos utentes. 

O stress nos profissionais de enfermagem que labutam no SU configura-se como 

um fator que remete a preocupação em relação às condições de trabalho e ao atendimento 

realizado, evidenciando que, todos os profissionais são seres humanos que apresentam 

limitações, e como tal, necessitam ter condições dignas de desenvolvimento de suas 

atividades, vislumbrando o cumprimento de sua missão, a qual se estabelece em promover 

a saúde e o bem-estar de todos os pacientes que dependem de seus conhecimentos e 

práticas para continuarem a sua vivência. 

Constatou-se também que as situações geradoras de stress podem ser amenizadas 

com medidas de prevenção do stress, através psicoterapia, ginástica laboral e bom 

relacionamento com a equipa, que pode ser realizada no ambiente de trabalho, onde todo 

funcionário tem acesso aos exercícios que buscam reduzir os fatores que podem provocar o 

stress, sem tirá-lo da rotina diária. O desenvolvimento de atividades que melhorem a 

qualidade de vida e as condições de saúde e segurança do trabalhador torna o profissional 

mais ativo, responsável e a assistência ao utente de maneira integral e humanizada.  

Com a realização do trabalho, pretende-se que este contribua de alguma forma 

para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores em especial os enfermeiros do 

serviço de urgência e emergência do HRJM, no exercício profissional ou então que levante 

discussões sobre o assunto, permitindo assim que busquem uma situação mais humana no 

que tange a saúde do trabalhador deste setor. 

Durante o período de investigação deparou-se com alguns obstáculos, como a 

dificuldade em apresentar o trabalho no período estabelecido e a carências de referências 

bibliográficas, mas com garra e determinação foram ultrapassadas. Um outro obstáculo foi 

a indisponibilidade dos participantes em responder as questões por falta de tempo, pois 

estavam quase sempre ocupados com o trabalho. 

Pode-se dizer que o trabalho foi concluído com sucesso, visto que foram atingidos 

todos os objetivos propostos ao estudo, contribuindo assim para aquisição de novos 
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conhecimentos e trazendo contributo para uma melhoria da prestação de cuidados e 

permitindo assim conhecimentos académicos, pessoais e profissionais. 
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SUGESTÕES 

Para que se possa minimizar as situações causadores de stress é necessário criar 

estratégias de fácil implementação e que sejam adequadas a nossa realidade, sendo assim 

teve-se a necessidade de elaborar algumas sugestões que achou-se pertinente para o trabalho. 

 Criação de um espaço onde os enfermeiros possam expor os seus problemas 

relacionados com o trabalho com acompanhamento de um psicólogo; 

 Fazer seções de relaxamento com técnica apropriada (musicoterapia, aromaterapia); 

 Descongestionamento de SU, ou delegar alguns procedimentos para outros setores, 

pois o hospital possui um banco de tratamento; 

 Evitar a rotura de stock de medicamentos, manter os medicamentos sempre em 

ordem e exercer um maior controlo sobre estes; 

 Criar uma porta de entrada somente ao SU, uma vez que a mesma porta que do 

acesso ao SU serve também para entrada a outros serviços; 

 Ter mais enfermeiros a trabalhar em cada turno; 

 Aumentar os dias de descanso; 

 Ter um espaço apropriado para a alimentação e higiene do pessoal;  

 Sensibilizar a população que o SU serve somente para atender os casos de 

urgência/emergência (por exemplo utilizar a televisão existente na sala de espera do 

SU para fazer essa sensibilização). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
  

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFIA 
 

1. Baleno, M. A. (2014), Stress e o Enfermeiro: Que implicações o stress tem na 

prestação de cuidados no Serviço de Urgência. 

2. Bardin, L., (2009), Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA,  

3. BATISTA, Karla de M. ; BIANCHI, Estela R. F. Estresse do enfermeiro em 

unidade de emergência. 

4. Bauk, Ana (1985), O estresse em profissionais da enfermagem: análise 

bibliográfica sobre a temática, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 

FUNDACENTRO, v.13, n.50. 

5. Bezerra, F. N., Silva, T. M., Ramos, V. P. (2012). Estresse ocupacional dos 

enfermeiros de urgência e emergência: Revisão Integrativa da Literatura. Acta 

Paulista de Enfermagem. Disponível em: http://www.scielo.br, 20/06/2017. 

6. Bezerra, F.N., Silva, T.M., Ramos, V.P. (2012) Estresse ocupacional dos 

enfermeiros de urgência e emergência: Revisão Integrativa da Literatura 

7. BRUNNER LS, Suddarth DS. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan; 2000. 

8. Carlos A. Laranjeira (2009) O Contexto Organizacional e a Experiência de 

Estress: uma Perspectiva Integrativa –Disponivel em:  

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v11n1/v11n1a13, 20/06/2017. 

9. CARRET, M. L. V. et al. (2011) Características da demanda do serviço de saúde 

de emergência do sul do Brasil 

10. Cavalheiro, A. M.; Moura Júnior, D. F; Lopes, a. C. (2008) Estresse de enfermeiros 

com atuação em unidade de terapia intensiva. Rev. Latino Americana de 

Enfermagem, São Paulo (stress ocupacional dos enfermeiros de urgência e 

emergência: revisão integrativa da literatura) Disponivel em: www.scielo.br, 

visitado em 16/05/2017. 

11. Chaves, Maria; Moura, Paulo, (1999),Estresse e implicações para o trabalhador de 

enfermagem. Disponível em: <http://www.uff.br/promocaodasaude/informe>. 

Acessado em: 17-05-2017. 

12. Cova, R. C. P.; Martino, M. M. F. (2009) Estudo do estresse do enfermeiro com 

dupla jornada de trabalho em um hospital de oncologia pediátrica de Campinas. 

Rev Esc Enferm USP. 

http://www.scielo.br/
http://www.scielo.br/


71 
  

13. DALRI, R.C.M.B. (2007), Riscos ocupacionais entre trabalhadores de 

enfermagem de unidades de pronto atendimento em Uberaba. Ribeirão Preto. 

14. Dejours, C. (1993). Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. O 

indivíduo na organização: dimensões esquecidas. 2. ed. São Paulo. 

15. DÍAZ-RODRÍGUES, L. (2011). Uma sessão de Reiki em enfermeiras 

diagnosticadas com síndrome de Burnout tem efeitos benéficos sobre a 

concentração de IgA salivar e a pressão arterial 

16. Farias S. M. C. , Teixeira O. L. de C. , Moreira W. , (2011)- Caracterização dos 

sintomas físicos de estresse na equipe de pronto atendimento. http://www.scielo.br. 

Visitado em 12/01/2017 

17. FERNANDES, M.A.l. (2012) Síndrome de Burnout em profissionais de 

enfermagem do serviço de atendimento móvel de urgência. 

18. Ferreira, L.C., Martino, M.M.D. (2006) o estresse do enfermeiro: análise das 

publicações sobre o tema 

19. Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged 

community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239.  

20. Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: A study of 

emotion and coping during three stages of a college examination. Journal of 

Personality and Social Psychology, 48, 150-170. 

21. Fortin, Marie-Fabienne (1999). O processo de investigação: Da concepção à 

realização. DécaieÉditeur: Lusociência. 

22. Gil, A. C. (2002) Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas. 

23. Glassman, william; Haded, Marlyn. (2006), Psicologia: abordagens atuais. 4ª 

Edição. Porto Alegre: Artmed. 

24. Gomes, Germana (2010). História de enfermagem em Cabo Verde. Mindelo, 

Editora Gráfica do Mindelo. 

25. Graça, Agostinho (2013), Introdução a Investigação Científica: Guia para 

investigar e redigir. 2ª edição. Uni-Mindelo. 

26. Guerrer, F. J. L.; Bianchi, E. R. F. (2008) Caracterização do estresse nos 

enfermeiros de unidade de terapia intensiva. Rev. Esc. Enfermagem da USP, São 

Paulo. 

27. Harbs, T. C., Rodrigues, S. T., Quadros, V. A. S. (2008). Estresse da equipe de 

enfermagem em um centro de urgência e emergência. Boletim de Enfermagem. 



72 
  

28. Henderson, Virgínia (2004). Princípios básicos dos cuidados de enfermagem do 

CIE. Loures, Lusodidacta. 

29. Jeanne, Stacciarini, Bartholomeu, T. Trocolli (2001) O estresse na actividade 

ocupacional do Enfermeiro. Rev Latino. an enfermagem. Disponivel em: 

www.eerp.usp.br/rlaenf. Visitado em 18/02/2017. 

30. JODAS, D.A. HADDAD, M.C.L. (2009) Síndrome de Burnout em trabalhadores 

de enfermagem de um pronto-socorro de hospital universitário. 

31. Kalemoglu, M. e Keskin, O. (2006). Burnout syndrome at the emergency service. 

32. Laranjeira, C. A. (2008). O Contexto Organizacional e a Experiência de Estress: 

Uma Perspectiva Integrativa. Disponível em 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v11n1/v11n1a13.pdf, 21/06/2017. 

33. Lazarus, R., & Folkman, S. (1991). Stress, appraisal and coping. New York: 

Springler. 

34. Lima, M. F. E. M.; Lima Filho, D. O. (2009) Condições de trabalho e saúde do/a 

professor(a) universitário(a). Ciências & Cognição. 

35. Lipp, Marilda (2000). O que eu tenho é stress? De onde ele vem? O stress está 

dentrode você. São Paulo. 

36. Lopes, G, T (2002), A trajetória da investigação científica no âmbito da 

enfermagem.). Revista de Enfermagem. Online: Disponivel em: 

file:///E:/ANNA%20NERY%20 %20Revista%20de%20Enfermagem.html, 

27/05/2017.  

37. Mannion, David et al (2010). Changing management cultures in the English 

National Health Service.. Palgrave Macmillan, Basingstoke. 

38. McIntyre, T.M. McIntyre, Silveira (1999) Resposta de stress e recursos de coping 

nos enfermeiros. 

39. Medeiros, J.M. (2011) A vivência do ambiente hospitalar pela equipe de 

enfermagem 

40. Melo, M. V., Silva, T. P., Novais, Z. G., Mendes, M. L. (2013). Estresse dos 

profissionais de saúde nas unidades hospitalares de atendimento em urgência e 

emergência. Cadernos de Graduação: ciências biológicas e da saúde. 

41. Mendes. R.; Dias, E. (1991). Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. 

Revista de Saúde Pública. 

42. Menzani, G.; Bianchi, E.R.F, (2009), Estresse dos Enfermeiros de Pronto Socorro 

dos Hospitais Brasileiros. Revista Eletrônica de Enfermagem. 

http://www.eerp.usp.br/rlaenf
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v11n1/v11n1a13.pdf
file:///E:/ANNA%20NERY


73 
  

43. Miguel, F. K.; Noronha, A. P. (2007), Estudo dos parâmetros psicométricos da 

escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho. Evaluar.  

44. Miranda, E. J. P. De; Stancato, K. (2008), Riscos saúde de equipe de enfermagem 

em unidade de terapia intensiva: proposta de abordagem integral da saúde. Rev. 

Brasileira de Terapia Intensiva. 

45. Murofuse, N. T., Abranches, S.S. e Alves Napoleão, A. A. (2005), reflexões sobre 

estresse e burnoute a relação com a enfermagem. Disponível em: 

http://www.scielo.br, 13/05/2017. 

46. Nascimento, F. J., Ferraz, F. T. (2010), Estresse e qualidade de vida no 

trabalho. Universidade Fluminense – UFF. (Tese de conclusão de mestrado em 

sistema de gestão). 

47. Neta, E. G., Feitosa, R. W. (2010). Avaliação dos fatores que influenciam a 

ocorrência do estresse ocupacional nos profissionais de enfermagem no setor de 

urgência e emergência em hospital publico e privado, Centro Universitário 

Católico Salesiano Auxilium – Unisalesiano.  

48. Pereira, Ana (2002). Burnout: Qualidade do trabalho, ameaça o bom estar do 

trabalho, São Paulo: Editora Snago bend Nunes. 

49. Phipps, Wilma; Sands, Judith; Marek, Jane. (2003). Enfemagem Medico cirurgico: 

conceitos e Pratica Clinica. 6º Edição. Lusociencia. 

50. Pinheiro, M., (2002), Estresse no trabalho. Disponivel  em: 

http://www.sistemaambiente.net 14/03/2017. 

51. Potter, P, A. Perry, A, G. (2006), Fundamentos de enfermagem. Conceitos e 

procedimentos.  

52. Rodrigo, M. (1995). Estres de los professionales de enfermeria: Sobre que o quien 

repercute?  

53. Sacadura, L., Sousa, U. (2007), Fatores Indutores de Stress em Profissionais de 

Saúde. Revista saúde e trabalho. 

54. SALOME, G. M.; MARTINS, M. F. M. S; ESPOSITO, V. H. C. Sentimentos 

vivenciados pelos profissionais de enfermagem que atuam em unidade de 

emergência. Re-vista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 62, n. 6, p. 856-62, 

2009. 

55. Santos, Ana et aL (1999). Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu. 

56. Santos, M. I. G Piedade,; Q. S. I.; Conceição, C. S. (2012) Estresse ocupacional do 

enfermeiro na unidade de terapia intensiva. Caderno Saúde e Desenvolvimento. 

http://www.scielo.br/


74 
  

57. Sapata, A. (2012) Stress e estratégia de coping em enfermeiros: estudo 

comparativo entre Portugal e espanha. 

58. Silva, A. T. et al (2011). O trabalho da enfermagem no serviço de emergência: o 

estresse e a satisfação. Ciência et Praxis. 

59. Silveira, Mario; Stumm, Eunice; Kirchner, Ricardo (2009). Estressores e coping: 

enfermeiros de uma unidade de emergência hospitalar. Revista Eletrônica 

Enfermagem. 

60. Teles, M.J.G. (2011) burnout nos enfermeiros do serviço de urgência.  

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream 

61. Vaz Serra, A. (2002). O stress na vida de todos os dias.(2ªed.). Coimbra: G.C. 

Gráfica de Coimbra, Lda. 

62. Vaz Serra, A. (2007). O stress na vida de todos os dias. Coimbra: G.C. Gráfica de 

Coimbra, Lda. 

63. Velez, C. P. (2003). Gestão do stress nos profissionais de saúde. Nursing. 

64. Yura, H., Ozimek, D., & Walsh, M. (1976). Nursing Leadership: Theory and 

Process. New York: Appleton Century-Crofts, 1976 

65. ZURRIAGA, R.; LUQUE O. (1995). Formación en psicologia social para non 

psicólogos. València: N.A.U. llibres.                                           

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream


75 
  

APÊNDICE E ANEXOS 

Apêndice I Cronograma  

Fonte: Elaboração Própria 

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril  Maio  Junho  Julho Agosto  Setembro Outubro 

Atividades              

Entrega e 

apresentação do 

projecto 

            

Levantamento 

da referência 

bibliográfica 

            

Coleta de dados             

Apresentação e 

discussão dos 

dados 

            

Conclusão             

Entrega TCC             

Defesa              
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Apêndice II  

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
No âmbito do trabalho de conclusão de curso da Licenciatura em Enfermagem na 

Universidade do Mindelo a aluna, Maria do Rosário Lima Fonseca pretende realizar um estudo 

intitulado “A problemática do stress nos enfermeiros no banco de urgências do Hospital Dr. 

João Morais: Implicações na prestação de cuidados no serviço de urgências” com o objetivo 

de “analisar as implicações do stress vivenciados pelos enfermeiros na prestação de cuidados no 

serviço de urgência do HRJM”. 

 Neste sentido, gostaríamos de ouvir as suas opiniões sobre o tema em estudo pelo que 

solicita-se a sua participação para o mesmo.  

Informa-se que a sua participação na investigação é livre e voluntária, podendo desistir a 

qualquer momento. A sua tarefa consiste em responder algumas questões pelo que as suas 

respostas sinceras serão de mais-valia para o desenvolvimento do estudo.  

Informa-se ainda, que as respostas serão usadas somente neste estudo. Garante-se ainda a 

confidencialidade dos dados colhidos e a garantia do anonimato tanto no decorrer e como após o 

estudo.  

O estudo não comporta qualquer risco, porém, no que diz respeito às vantagens poderá 

contribuir para melhorar o atendimento no serviço de urgências promovendo benefícios não só 

para os enfermeiros, mas também para todos os indivíduos por eles assistidos 

Este documento apenas deverá ser assinado no caso de todas as suas dúvidas referentemente à 

participação no estudo já tiverem sido esclarecidas. E caso houver alguma dúvida e necessite de 

alguma explicação não hesite em perguntar antes de autorizar a participação no estudo. A 

assinatura no presente documento representa seu consentimento para participação.  

Eu,__________________________________________ declaro que aceito participar no estudo 

por minha livre e espontânea vontade.  

 

 

 

Ribeira Grande, ____ de ______________ de 2017 

 

Assinatura do(a) participante  

 

_____________________________________________ 

 

Assinatura do pesquisador 

______________________________________________ 
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Apêndice III  

Guião de entrevista 

Sexo: Feminino                  Masculino 

Idade 

Estado Civil_______________________________________________. 

Habitações Literárias________________________________________. 

Tempo de atividade profissional___________ anos. 

Tempo de atividade neste serviço__________ anos. 

Quantas horas trabalhas por semana? ________ horas. 

 

1-Qual é o conceito que tem sobre a palavra stress? 

______________________________________________________________________. 

 

2- No seu entender há uma ligação entre o serviço de urgência e stress? Se sim porquê? 

______________________________________________________________________. 

 

3- Tendo em conta o trabalho realizado no serviço de urgência do HRJM, considera-se 

uma pessoa stressada? Justifica a sua resposta? 

______________________________________________________________________. 

 

4- Quais os fatores que podem desencadear o stress no serviço de urgência do HRJM? 

______________________________________________________________________. 

 

5- Sendo profissional de saúde, quais são os sinais e sintomas do stress. 

_____________________________________________________________________. 

 

6- Enumere algumas consequências do stress no serviço de urgência? 

______________________________________________________________________ 

 

7- No seu entender o serviço de urgência do HRJM, esta equipada no sentido de dar 

resposta as demandas solicitadas? 

______________________________________________________________________. 
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8 - Quais são as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros nos serviços de urgências no 

HRJM?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

9 - Quais são as estratégias/sugestões que utilizes para minimizar o stress no serviço de 

urgências do HRJM? 

____________________________________________________________ 

10 - De que maneira enfrentas o stress e os problemas emocionais no trabalho? 

______________________________________________________________________. 

1 1 - Como profissional, estas preparada para tratar de um outro profissional stressada? 

__________________________________________________________________. 

12 - Que tipo de intervenção ou tratamento pode ser feito ou exigido a um enfermeiro com 

stress? 

______________________________________________________________________. 

 13 - Acha que quanto mais anos de experiência, maior será a capacidade de lidar com o 

stress? Justifica. ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 

Anexo I

 

 


