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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as representações de enfermeiros 
brasileiros e portugueses sobre o estresse em serviço de urgência. Utilizou-se 
como instrumento da pesquisa, uma entrevista semiestruturada e o teste de 
associação livre de palavras, com o estímulo indutor “estresse”. Na etapa de 
coleta de dados os sujeitos participantes do estudo foram 120 enfermeiros, 
sendo 60 enfermeiros de um hospital de pronto socorro na cidade do Natal/RN 
Brasil, 60 enfermeiros de um hospital de urgência na cidade de Aveiro, na 
região centro de Portugal. A análise dos dados do teste de associação de 
palavras foi realizada com o auxílio do programa EVOC 2002, após uma 
análise de conteúdo categorial temática, que permitiu a construção de um 
banco de dados. A análise dos dados apreendidos da entrevista foi realizada 
utilizando-se o programa ALCESTE 4.8. Os enfermeiros representam o 
estresse em serviço de urgência como gerador de desgaste físico e mental 
onde a adaptação ocorre de forma insatisfatória, propiciando o aparecimento 
de fadiga, irritabilidade, falta de concentração, desmotivação, pessimismo, 
relacionamento interpessoal prejudicado e baixa produtividade. Sua solução é 
parte de um todo complexo, que demanda uma maneira integrada de agir que 
vem exigindo cada vez mais posturas profissionais fundadas na 
multidisciplinaridade. 
 
 
Palavras-chave: Enfermeiros. Estresse. Hospital. Urgência. Multidisciplinaridade. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to analyze the social representations of Brazilian and 
Portuguese nurses on stress in the emergency service. A semi-structured 
interview and the free word association test, with "stress" as the inductive 
stimulus, were used as research instruments. Data were collected from 120 
nurses, being 60 from an emergency hospital in the city of Natal, Brazil and 60 
from an urgency hospital in the city of Aveiro, Portugal. Data from the word 
association test were analyzed with the EVOC 2002 program, after thematic 
categorical content analysis, enabling construction of a data bank. Data 
gathered from the interview were analyzed by ALCESTE 4.8 software. Nurse 
represent the stress in the urgency department as a generation of physical and 
mental detrition where adaptation is unsatisfactorily, resulting in the onset of 
fatigne, irritability, lack of concentration, lack of motivation, pessimism, impaired 
interpersonal relationship and low productivity. The solution is part of a complex 
whole, which demands an integrated way of acting that has demanded 
increasingly professional attitudes based on multidisciplinarity.  
 
 
Keywords: Nurses. Stress. Hospital. Urgency. Multidisciplinarity.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Investigar o estresse de enfermeiros brasileiros e portugueses em 

serviços de urgência remete-nos necessariamente à lida com interfaces entre 

várias instâncias da realidade social. Trata-se de um lado, das dificuldades 

analíticas que aí se originam que incluem a complexa interação entre as 

concretudes da condição humana para todas as atividades no contexto do 

trabalho em saúde. De outro a complexidade das mediações entre o estresse e 

o contexto produtivo.  

Devido o estresse estar presente em nosso cotidiano, segundo os dados 

da Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial é afetada. 

Diante deste fato, especialistas e instituições unem esforços para propor meios 

que visem controlar os aspectos negativos no trabalho1.  

Circunscrevendo essa realidade, pesquisas sobre estresse têm sido 

crescente na literatura científica, particularmente nos últimos anos. Uma razão 

para o aumento de pesquisas sobre este tema deve-se ao impacto negativo do 

estresse ocupacional na saúde e no bem-estar dos trabalhadores e, 

consequentemente, no funcionamento e na efetividade das instituições 

hospitalares. 

Historicamente, após a divulgação da chamada Síndrome Geral da 

Adaptação2, o estresse tornou-se objeto de interesse de pesquisadores em 

diversas áreas. Hans Selye descreve sucintamente os mecanismos do estresse 

em três fases: 

1ª fase alarme – com dois estágios: a) choque: corresponde às reações 

descritas por Cannon (resposta adrenérgica); b) contrachoque aumento da 

atividade do córtex da suprarrenal; 2ª fase resistência – fase de compensação, 

na qual pode haver regressão dos fenômenos descritos. Mas permanece a 

hiperatividade córticosupra-renal, resultante de estimulação hipofisária; 3ª fase 

esgotamento – ocorre como resultado da falha destes mecanismos adaptativos 

a estímulos recorrentes e excessivos. As alterações características da fase de 

alarme retornam, mas com diminuição da amplitude e antecipação das 

respostas, com possibilidade de levar à morte2. 
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A primeira fase, chamada de alarme, acontece quando o indivíduo 

percebe o estressor provocando no organismo um preparo para a luta ou a 

fuga. Pode-se dizer que este estímulo seja o evento causador de estresse. Na 

segunda fase, de resistência, há uma tentativa de o organismo conter de todas 

as formas o estresse que continua presente; caso este permaneça em 

excesso, desencadeia a terceira fase, denominada esgotamento ou exaustão, 

em que o organismo não consegue mais se adaptar ao evento estressor, 

podendo entrar em colapso e causar danos à saúde do indivíduo2. 

O estresse pode ser causado por fontes internas ou externas. 

Consideram-se aqui como fontes internas, a forma como o indivíduo reage ao 

estímulo sofrido; e fontes externas, a forma como o indivíduo sofre o estímulo 

do meio3. O estresse por determinantes internos estão relacionados com a 

personalidade do indivíduo e com a maneira como ele reage e de como 

enfrenta obstáculos e perigos que se apresentam durante a vida, ou seja, o 

indivíduo autoproduz seu estresse. Com relação aos determinantes externos, 

determinados eventos causam mais estresse que outros3. 

O enfermeiro é mais duramente atingido pelos determinantes internos 

em serviço de urgência, por estar diretamente envolvido com o cuidado, além 

de ser intermediário entre a família e a equipe de atendimento. 

Alguns autores4, afirmam que a equipe de enfermagem em serviço de 

urgência, provavelmente está exposta a maior nível de estresse do que 

qualquer outra equipe do hospital, uma vez que lida não somente com a 

assistência a seus pacientes e familiares, mas também com suas próprias 

emoções e conflitos. 

Somado a isto se têm as condições adversas de trabalho sob as quais 

os trabalhadores de enfermagem desenvolvem suas atividades, que podem 

potencializar pertubação homeostática de doenças físicas e psíquicas. Pois 

precisam se adaptar às precariedades do meio num processo desgastante de 

organização e reorganização interna, o qual se pode chamar de estresse5. 

Para determinar o nível de estresse dos enfermeiros de unidades de 

emergência, investigadores6, estudaram um total 73 enfermeiros inseridos em 

instituições públicas e particulares do município de São Paulo. Utilizaram o 

questionário para coleta dos dados e um dos itens abordados foi à atuação 

específica do enfermeiro em emergência. Foi constatado que as condições de 
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trabalho para o desempenho das atividades, o ritmo acelerado de trabalho para 

finalização de tarefas predeterminadas, adotado em decorrência da insuficiência 

de recursos humanos e materiais, tem levado ao surgimento de problemas 

psicológicos e, até mesmo, físicos aos profissionais. A falta de funcionários é 

fonte considerável de estresse, repercutindo na qualidade do cuidado, havendo 

confrontos frequentes entre enfermeiros, pacientes e familiares. 

A ausência de reconhecimento do trabalho, a falta de autonomia 

necessária para a tomada de decisões e a inadequação da legislação no 

exercício profissional, tornam-se fatores ansiogênicos importantes permeando 

o cotidiano do enfermeiro no serviço de urgência. Estas características 

organizacionais elencadas podem ao mesmo tempo, gerar um sentimento de 

insatisfação ao trabalhador, representando um elemento de grande importância 

para o desempenho profissional.  

Alguns autores7 reforçam esta constatação ao afirmarem que a falta de 

valorização gera um sentimento de inutilidade, remetendo à falta de 

qualificação e de finalidade do trabalho.  

Um estilo de supervisão autoritário, arbitrário, onde o ritmo, as opiniões e 

necessidades dos funcionários são totalmente, ou quase que totalmente 

desconsiderados, com falta de diálogo e excesso de feedback negativo, sem 

nenhuma assistência para os problemas identificados, ocasionam o estresse 

organizacional, acarretando em insatisfação, baixa produtividade e qualidade, e 

insatisfação do trabalhador e da própria instituição. 

Assim, para que possa prestar uma assistência de qualidade aos 

pacientes, minimizando este sentimento de insatisfação profissional, torna-se 

necessário que as atividades se desenvolvam no contexto da 

interdisciplinaridade, integrada a diferentes categorias profissionais e ramo de 

conhecimento em torno de um objetivo comum. Uma estratégia que auxilia ao 

trabalhador na identificação dos seus problemas e no entendimento da 

psicodinâmica do trabalho dentro das instituições hospitalares8. 

Reconhecendo que o estresse origina-se de várias causas e acomete as 

pessoas de diferentes formas, não é possível estabelecer uma forma única de 

preveni-lo ou até mesmo combatê-lo eficazmente. Diante de tais evidências, 

este estudo parte dos seguintes questionamentos:  
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Quais as representações sociais de enfermeiros acerca do estresse em 

serviço de urgência? 

Qual a relação de enfermeiros brasileiros e portugueses com o estresse 

em serviço de urgência?  

A urgência/emergência hospitalar é um setor que exige do enfermeiro 

um conhecimento detalhado acerca das diversas situações de saúde e este 

deve ter controle sobre as particularidades da assistência, como por exemplo, o 

raciocínio rápido, destreza manual e resolutividade dos problemas que se 

apresentam, tendo em vista o grande número de procedimentos a serem 

desenvolvidos, o estado de saúde do paciente e a limitação do fator tempo9. 

Ademais, o enfermeiro no setor de urgência/emergência tem como 

função primordial oferecer a manutenção das funções fisiológicas vitais do 

indivíduo tendo como “foco do cuidado a preservação da vida, evitando a 

deterioração, antes que o tratamento definitivo possa ser fornecido”10, p.1822. 

Nesse contexto, o enfermeiro produz sinergia de situações de risco à 

integridade psicológica, por ser um trabalho estressante. Principalmente em 

uma unidade onde a instabilidade de condições clínicas dos pacientes e a 

imprevisibilidade da atuação do enfermeiro são pontos marcantes, como ocorre 

nas unidades de emergência11. 

No Brasil e em Portugal verifica-se uma grande dificuldade na questão 

de saúde pública. Falta de reconhecimento pelo Estado aos profissionais de 

saúde, ocasiona desmotivação, dificuldade nos relacionamentos e frustração 

em seu desempenho profissional. Ainda observa-se desorganização na 

caracterização dos serviços de emergências e ambulatoriais. A população 

solicita atendimento em unidades de emergência, a fim de tratar com agilidade 

sua doença, já que as unidades de saúde e atendimento são deficitárias11. 

Estudo realizado na Emergência de Adultos de um hospital geral de 

Pernambuco constatou que 74,5% dos atendimentos realizados eram por 

queixas típicas da atenção básica, não se caracterizando, portanto, como 

urgência. Essa demanda prejudica a assistência aos casos graves e agudos, 

pois acarreta acúmulo de tarefas, contribui para o aumento dos custos de 

atendimento e gera sobrecarga para os profissionais da equipe de saúde12. 

A maioria da população ainda acredita que as unidades de urgências e 

emergência são os meios mais rápidos e alternativos de conseguir consultas 
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pois, não há restrição de marcação de consultas. Além disso, exames 

laboratoriais e de imagem, assim como o diagnóstico podem ser obtidos em um 

mesmo dia sem grande tempo de espera13. Essa postura da população 

ocasiona aumento da demanda de atendimentos, gerando filas intermináveis, 

morosidade no resultado de diagnósticos, ausência de especialistas, 

acarretando aumento da carga de trabalho aos profissionais de saúde, 

principalmente aos enfermeiros13. 

Como principais estressores, podem-se determinar os seguintes itens: 

número reduzido de funcionários compondo a equipe de enfermagem; falta de 

respaldo institucional e profissional; carga de trabalho; necessidade de 

realização de tarefas em tempo reduzido; indefinição do papel do profissional; 

descontentamento com o trabalho; falta de experiência por parte dos 

supervisores; falta de comunicação e compreensão por parte da supervisão de 

serviço; relacionamento com familiares; ambiente físico da unidade; tecnologia 

de equipamentos; assistência ao paciente e relacionamento com familiares6. 

Neste contexto, pode-se considerar que a maior fonte de satisfação no trabalho 

do enfermeiro em unidade de emergência concentra-se no fato de que as suas 

intervenções auxiliam na manutenção da vida humana. 
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2 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A teoria das representações foi inaugurada por Serge Moscovici14 em 

sua pesquisa sobre a representação social (RS) da sociedade francesa sobre a 

psicanálise. Deste estudo, derivou a publicação de seu livro intitulado 

“Psicanálise: sua imagem e seu público”, em 1961. 

Segundo Sá15, o propósito deste trabalho para Moscovici foi de redefinir os 

problemas e os conceitos da psicologia social a partir dos fenômenos das 

representações sociais. Deste modo, Moscovici se afastou da perspectiva 

psicologizante da Psicologia Social norte-americana, à época hegemônica, e se 

insere na corrente de pensamento psicosociológico, utilizando-se de pressupostos 

teóricos da Psicologia e da Sociologia. Sob a perspectiva psicossociológica das 

representações sociais, Mazzotti tece o seguinte comentário: 

 

Moscovici
16

 estabelece um modelo dialético nas relações entre o 
individuo e a sociedade capaz de dar conta dos mecanismos 
psicológicos e sociais que atuam na produção das representações, 
bem como de suas operações e funções, enfatizando sua função 
simbólica e seu poder de construção do real (2000, p. 59). 

 

Para Mazzotti17, as representações sociais se inscrevem num modelo 

dialético que possibilita a construção das representações sociais. A gênese 

dessa construção se constitui a partir da relação entre o individuo e a 

sociedade, entre os fenômenos psicológicos e sociais que são compartilhados 

pela interação da função simbólica das representações com a realidade social. 

Sobre a investigação das representações sociais, Moscovici18, chegou a 

conclusão que caberia à Psicologia Social preocupar-se com a dinâmica e 

estrutura das representações sociais. No entanto, defende que é necessário, 

antes de tudo, compreender a sua definição, apesar de considerar um trabalho 

árduo, assim a caracteriza: 

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 
primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 
orientassem em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em 
segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre os 
membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos do mundo 
e da sua história individual e social

18
. 
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Para compreender essa relação do individual no social, dos 

pensamentos que se tornam reais por meio de nossas práticas, Moscovici 

prossegue definindo: 

 

A representação social é um corpus organizado de conhecimentos e 
uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa 
ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua 
imaginação

18
. 

 

Na visão de Jodelet19, fiel colaboradora de Moscovici, as representações 

sociais se produzem na experiência e servem de guia para a ação, pode ser 

definida como uma forma de saber prático. Assim, as representações sociais 

são para ela: 

 

Uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada com 
objetivos práticos, e que contribuem para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como 
saber comum ou ainda saber, ingênuo natural, esta forma de 
conhecimento é diferenciada, do conhecimento científico

19
. 

 

Para a referida autora19, as Representações Sociais se definem como um 

saber prático que se constitui nas experiências dos sujeitos vinculados a um 

objeto (material ou ideal), que podem apresentar diferentes perspectivas de 

simbolização e interpretação. É um saber ingênuo, natural, que engloba 

aspectos cognitivos e intrapsíquicos de um sujeito socialmente e culturalmente 

inserido num conjunto social. 

Ainda de acordo com Jodelet19, uma representação social conjuga cinco 

características: a) representação de um objeto, b) caráter de imagem, propriedade 

de poder relacionar o sensível com a ideia, percepção e conceito, c) caráter 

simbólico e significante, d) caráter construtivo e) caráter autônomo e criativo. 

Nesses termos, toda representação possui uma imagem e uma 

significação, logo, é simbólica, construtora e reconstrutora, autônoma e criativa. 

Recria o contexto vivido e não apenas o reproduz. Ainda podemos considerar 

que estas características colaboram para esclarecer os conceitos construtores 

das representações. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A concretização desta pesquisa foi o colmatar de uma experiência em 

serviço de urgência e de um sonho que se pôs em prática a partir do doutorado 

sandwich em torno do estresse de enfermeiros brasileiros e portugueses em 

serviço de urgência. 

Observamos na literatura pesquisada, uma lacuna nos estudos sobre 

estresse de enfermeiros em serviço de urgência, destacando-se a contribuição 

deste estudo. Outro ponto que fomenta o desenvolvimento da presente 

pesquisa é a escassez de trabalhos sobre a formação do enfermeiro 

emergencista, o que contribuirá com a discussão acerca da necessidade de 

formar indivíduos dotados de capacidade técnica, científica, ética, crítica, 

reflexiva e questionadora, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Enfermagem, e que possam atender às necessidades 

sociais da saúde. 

Essa pesquisa se justifica pela importância política, econômica e 

estratégica do sistema de saúde para as políticas públicas no Brasil e Portugal, 

a partir das memórias construídas pelos profissionais enquanto interlocutores 

institucionais. 

Assim, buscar acessar a memória e as representações sociais dos 

diferentes grupos sociais que aí interagem, pode ser um caminho profícuo para 

a compreensão dos aspectos psicossociais que se somam aos tantos outros 

elementos, resultando no sistema corporificado dos serviços de saúde.  

Essa temática abrange amplas dimensões de caráter estrutural e 

conjuntural, de espaço, tempo e contexto, pela sua abordagem epidemiológica, 

de um setor pouco estudado, coletando informações sobre o estresse dos 

enfermeiros e sua implicação relacionada aos problemas no atendimento em 

urgência e emergência no hospital de alta complexidade. 

Em última análise, propiciará no futuro a redução de despesas públicas, 

visto que pesquisas relacionado ao estresse laboral em serviço de urgência, 

poderão induzir a ações que otimizem o atendimento a população com redução 

do estresse dos profissionais. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

Analisar as representações de enfermeiros brasileiros e portugueses 

sobre o estresse em serviço de urgência. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Conhecer como os enfermeiros representam seu trabalho e sua 

relação com o estresse, a partir dos significados sociais percebidos e atribuídos 

por eles. 

 Investigar o estresse na concepção de enfermeiros em serviço de 

urgência. 

 Analisar o estresse de enfermeiros em serviço de urgência, tendo por 

referencial teórico a Teoria das Representações Sociais. 

 



10 

 

5 MÉTODO 

 

 

5.1 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo exploratório, com uma abordagem quantitativa e 

qualitativa, centrado na expressão da subjetividade do sujeito, subsidiado na 

Teoria das Representações Sociais (TRS) e na Teoria do Núcleo Central 

(TNC). A opção pelas abordagens quantitativa e qualitativa deve-se ao fato de 

possibilitar o aprofundamento da rede de significados, expectativas e valores 

que envolvem as representações sobre o estresse por enfermeiros, 

considerando um universo de dois grupos. 

O estudo foi realizado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel/Clovis 

Sarinho, um hospital público na cidade do Natal/RN, vinculado a Secretaria de 

Saúde Pública, com capacidade para 298 leitos. Atende a pacientes do SUS e 

é especializado em traumatologia. Em Portugal a pesquisa foi desenvolvida no 

Hospital Infante D. Pedro pertencente à Universidade de Aveiro – UAPT, com 

180 leitos tendo como missão urgência e emergência. 

 

  

5.2 AMOSTRAGEM 

 

 

A amostragem foi não probabilística por acessibilidade.  

 

 

5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada com 120 sujeitos, 60 enfermeiros do hospital 

Monsenhor Walfredo Gurgel. No universo de 180 enfermeiros foi realisado um 

sorteio para definir os participantes tendo sido selecionado 60 sujeitos. No 
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hospital Infante D. Pedro foi definido trabalhar com todo universo que foi de 60 

enfermeiros.  

 

 

5.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Os critérios para inclusão consistiram nos seguintes: pertencer aos 

quadros de funcionários dos dois hospitais em estudo; ter experiência de pelo 

menos dois anos em serviço de urgência; e aceitar participar da pesquisa. 

 

 

5.5 COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

No Brasil o projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-HUOL) – UFRN, com 

Protocolo 028 – 028/09. Em Portugal o projeto foi aprovado pela Comissão de 

Ética da Universidade de Aveiro – UAPT, com o Número de Referência 022784 

em 20/03/2011, obedecendo aos aspectos éticos e legais da pesquisa em 

seres humanos de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de 

Saúde e a Resolução 196/96, que trata das diretrizes e normas de pesquisa 

envolvendo seres humanos.  

 

 

5.6 PROCEDIMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos para coleta dos dados: 

Entrevista semiestruturada, com as seguintes variáveis: idade, sexo, tempo de 

trabalho em urgência, horas de trabalho diárias turno de trabalho vínculo. 

Teste da Associação Livre de Palavras (TALP), utilizando como 

estímulo indutor «estresse». Esse teste permite a evocação de respostas a 

partir de estímulos indutores, considerando-se as frequências e a ordem média 
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de evocação de palavras, quando utilizado na identificação do provável núcleo 

central. Desta forma, permite-se evidenciar grupos semânticos de palavras. De 

acordo com Rapaport et al20, o teste de associação livre de palavras foi 

desenvolvido por Jung, adaptado ao campo das representações sociais por21, 

que objetiva identificar as dimensões latentes dessas representações, utilizado 

em pesquisas com a Teoria das Representações Sociais. 

O período de coleta no Brasil foi compreendido entre os meses maio a 

dezembro de 2009, em Portugal a coleta foi realisada nos meses de março a 

agosto de 2011 Vale ressaltar a dificuldade de aplicação dos instrumentos de 

coleta nos dois hospitais foram algumas interrupções causadas por solicitações 

do serviço aos entrevistados no momento da entrevista e principalmente, no 

teste de associação livre de palavras. 

 

 

5.7 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

As informações obtidas das 120 entrevistas correspondem ao corpus 

que, após construção do banco de dados, foi submetido ao software Alceste 

2010, que constitui um instrumento auxiliar de análise de dados, principalmente 

quando se trata de analisar grande quantidade de material textual, proveniente 

de entrevistas, questionários e de diferentes documentos escritos. 

O Alceste faz análise da classificação hierárquica descendente, além de 

permitir análise lexicográfica do material textual e oferece contextos (classes 

lexicais) que são caracterizados pelo seu vocabulário e pelos segmentos de 

textos que compartilham este vocabulário. O programa toma como base um 

único arquivo (txt) ou unidades de contexto iniciais (UCIs), que serão definidas 

pelo pesquisador e pela natureza da pesquisa. O processo de análise segue as 

seguintes etapas: identificação das palavras e suas formas reduzidas (raízes) e 

a constituição de um dicionário: segmentação do material discursivo em 

Unidades de Contexto Elementares (UCE’s); delimitação de classes 

semânticas, seguida de sua descrição através da quantificação das formas 

reduzidas e função das UCE’s, bem como, das ligações estabelecidas entre 

elas; análise da associação e correlação das variáveis informadas às classes 
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obtidas; a análise das ligações estabelecidas entre as palavras típicas em 

função das classes (dendograma)2. 

Nesse estudo, esse procedimento possibilitou a delimitação de quatro 

classes ou categorias lexicais semânticas, em função da ocorrência e 

coocorrência das palavras contidas no vocabulário e da sua contextualização 

dentro dos segmentos de textos articulados, nos quais foram identificados os 

conteúdos, de acordo com cada classe. Desta forma, essas classes ou 

categorias foram apreendidas a partir da análise lexical de dois grupos de 

enfermeiros, constituindo um único corpus organizado pelas unidades de 

contexto elementar (UCE’s). 

Os dados obtidos a partir da Técnica da Associação Livre de Palavras 

foram submetidos, inicialmente, à Técnica da Análise de Conteúdo Temática23, 

para constituição do dicionário, seguindo as etapas: 1) Pré-Análise: leitura 

flutuante; escolha dos documentos: constituição do corpus (120 testes da 

associação de palavras); preparação do material; escolha do tipo de análise: 

(Análise de Conteúdo Temática); ACT, seleção das Unidades de Contexto: 

parágrafos; Seleção das Unidades de Registros: palavras; Recortes; Processo 

Categorial; 2) Exploração do Material: administração da técnica sobre o corpus 

(número de entrevistas analisadas); 3) Tratamento dos Resultados e 

Interpretações: dimensão estatística; síntese e seleção dos resultados 

(validação); inferências e interpretação. 

Ainda de acordo com a referida autora23, a análise de conteúdo 

compreende um conjunto de técnicas que requer procedimentos 

metodológicos, utilizados especificamente para cada técnica. A análise de 

conteúdo tem o objetivo de compreender o sentido das comunicações e suas 

significações explícitas e/ou ocultas. Seu procedimento visa, ainda, obter a 

sistematização e descrição do conteúdo das mensagens que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 

(variáveis inferidas), interpretados quantitativamente por meio da análise das 

frequências e percentuais. 

O banco de dados deste estudo, foi organizado a partir das informações 

obtidas do Teste de Associação Livre de Palavras, foi processado utilizando o 

programa EVOC (2002), desenvolvido por Vérgès24, em que se consideraram 
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as respostas das evocações classificadas em categorias, a partir dos 

conteúdos advindos do estímulo indutor estresse. 

As evocações produzidas pelos sujeitos foram registradas na ordem em 

que foram emitidas. Desta forma, como critérios para análise das evocações, 

segundo o referido programa, foram consideradas as palavras com maior 

frequência e que ocupam os primeiros lugares, uma vez que, supostamente, 

teriam uma maior importância no esquema cognitivo, configurando-se como 

hipóteses de provável núcleo central das representações sociais25. 

Considerou-se que as palavras que obtiveram maior frequência e mais 

prontamente evocadas, portanto situando-se no quadrante superior esquerdo, 

tem maior probabilidade de pertencer ao núcleo central da representação sobre 

o estresse; aqueles elementos situados nos quadrantes: superior direito e 

inferior esquerdo são os elementos intermediários e aqueles localizados no 

quadrante inferior direito compreendem os elementos periféricos26. 

Os resultados, após processamento e análise de todos os dados, foram 

interpretados nos artigos a partir do referencial teórico das representações 

sociais.  

Algumas medidas podem ser consideradas para minimizar o estresse de 

enfermeiros brasileiros e portugueses no serviço de urgência: organizar os 

serviços primários de urgência e emergência de acordo com sua complexidade 

com base nos pressupostos da Política Nacional de atenção as Urgências, 

reorganizar os Programas de Saúde da Família – PSF brasileiros e Programa 

Médico da Família – PMF português dentro da lógica básica de atenção à 

saúde, gerando novas práticas e afirmando a indissociabilidade entre os 

trabalhos clínicos e o urgente em prol da promoção à saúde dos usuários. 
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ARTIGO 1 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ENFERMEIROS ACERCA DO ESTRESSE 

LABORAL EM UM SERVIÇO DE URGÊNCIA 

 

SOCIAL REPRESENTATIONS OF NURSES CONCERNING WORK STRESS IN 

AN EMERGENCY SERVICE 

 

Joana D’Arc de Souza Oliveira
1
, João Mário Pessoa Júnior

2
,
 
Francisco Arnoldo Nunes 

de Miranda
3
, João Carlos Achieri

4
,
 
Maria das Graças Almeida

5 

 

 

RESUMO: Neste estudo, objetivou-se conhecer como enfermeiros representam seu 

trabalho e sua relação com o estresse, a partir das representações sociais percebidos e 

atribuídos pelos respondentes. Trata-se de um estudo exploratório descritivo e de 

abordagem qualitativa. Utilizou-se a Teoria das Representações Sociais (TRS). O 

cenário da pesquisa foi um hospital público de referência em traumatologia do 

município de Natal/RN. A amostra foi composta por 25 enfermeiros. Para a análise dos 

dados, utilizou-se à técnica de análise do conteúdo. Os resultados apontam a relação das 

representações sociais do trabalho com o estresse dos enfermeiros, como um fenômeno 

complexo e multifacetado, contributivo de doenças e desgaste físico, emocional e 

mental.  

 

DESCRITORES: Esgotamento Profissional. Cuidados de Enfermagem. Serviços de 

Saúde.  

 

 

ABSTRACT: This study aimed at learning how nurses represent their work and its 

association with stress, from the social representations perceived and attributed by 

respondents. This is a descriptive exploratory study with a qualitative approach. Using 

the Theory of Social Representations (TSR). The research setting was a public hospital 

specialized in traumatology in the city of Natal, Brazil. The sample was composed of 10 

nurses and the content analysis technique was used for data analysis. Findings show that 

the social representations of work and their association with stress in nurses is a 

complex and multifaceted phenomenon, contributing to disease and physical, emotional 

and mental wear and tear.  

 

KEYWORDS: Professional fatigue. Nursing care. Health services.  

RESUMEN: En este estudio tratamos de conocer como representan las enfermeras su 

trabajo y su relación con el estrés, a partir de las representaciones sociales percibidas y 
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atribuidas por los encuestados. Se trata de un estudio exploratorio descriptivo y de 

enfoque cualitativo. Utilizando la Teoría de las Representaciones Sociales (TRS). El 

escenario del estudio ha sido un hospital público de referencia en traumatología del 

municipio de Natal/RN. La muestra se construye a partir de los declaraciones por 10 

enfermeros. Para el análisis de los datos, se utilizó a la técnica de análisis del contenido. 

Los resultados apuntan a una relación entre las representaciones sociales del trabajo y el 

estrés de los enfermeros, siendo esta un  fenómeno complejo y polifacético, coadyuvante 

de enfermedades y desgaste físico, emocional y mental.  

 

DESCRIPTORES: Agotamiento profesional. Cuidados de enfermería. Servicios de 

salud. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As pesquisas relativas ao estresse de enfermeiros em serviço de urgência são pouco 

conhecidas no Brasil e em Portugal. Em um ambiente em constante e intensa modificação, é 

preciso conhecer melhor não só as tarefas que se apresentam, como também as potencialidades, 

dúvidas e expectativas do trabalhador, e repensar essa relação. 

Neste contexto, incorpora-se o serviço de urgência no qual sobressai-se o estresse dos 

enfermeiros frente as distintas atividades emanadas desse ambiente, tornando-o favorável ao 

estresse. Frequentemente o profissional se depara com o pronto-socorro lotado, superlotação 

agravada pela defasagem entre o número de leitos e obrigando-o, na maioria das vezes, fazer 

escolhas sobre quem e como e quais os pacientes serão atendidos
(1)

. Soma-se que o atendimento 

à saúde da população, envolve muito desgaste físico e emocional desses profissionais
(2)

.  

Na área da saúde, o termo estresse foi utilizado pela primeira vez por um médico e 

pesquisador Austríaco
(3)

, quando formulou o conceito de Síndrome Geral de Adaptação (SAG), 

caracterizando-o como uma síndrome específica apresentando três fases. 

A fase de alarme caracteriza-se por manifestações agudas. A pessoa ao se deparar com 

um estímulo estressor, uma grande sobrecarga de hormônio é liberada no organismo, deixando-

o em estado de alerta, o indivíduo sofre alterações na frequência cardiorrespiratória, elevação da 

pressão arterial, entre outros. Se o agente estressor for contínuo, o organismo é obrigado a 

manter o esforço de adaptação, caracterizando-se a fase de resistência
(3)

. 

Havendo persistência da fase de alerta, o organismo altera seus parâmetros de 

normalidade e concentra a reação interna em um determinado órgão-alvo, desencadeando a 

Síndrome de Adaptação Local (SAL). Nessa fase, ocorre a manifestação de sintomas da esfera 

psicossocial: ansiedade, medo, isolamento social, entre outros. Quando os estímulos estressores 

tornam-se crônicos e repetitivos desencadeia a terceira fase, a fase de exaustão
(3)

. 
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Na fase de exaustão, o organismo encontra-se extenuado pelo excesso de atividades e 

pelo alto consumo de energia, ocorrendo falência do órgão mobilizado na (SAL), o que se 

manifesta sob a forma de doenças orgânicas
(3)

. 

Pesquisas
(4)

 destacam uma outra fase do processo de estresse denominada de quase-

exaustão situada na interface da fase de resistência e a de exaustão. Caracteriza-se por um 

enfraquecimento da pessoa que não está conseguindo adaptar-se ou resistir ao estressores.  

As doenças começam a surgir, porém ainda não são tão graves como na fase de 

exaustão. Os sinais e sintomas e nível físico são: aumento da sudorese, tensão muscular, 

taquicardia, hipertensão, aperto da mandíbula, ranger de dentes, hiperatividade, náuseas, mãos e 

pés frios. Em termos psicológicos ocorrem, ansiedade, tensão, angústia, insônia, alienação, 

dificuldades interpessoais, dúvidas, preocupação excessiva, inabilidade de concentração, 

dificuldade em relaxar e hipersensibilidade emotiva 
(4)

. 

Embora esse fenômeno ainda não seja oficialmente considerado uma doença pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS a entidade alerta que, 90% da população do planeta sofre 

desse mal, tornando-se uma epidemia global. Pelo seu caráter extremamente ameaçador, ou pela 

atualidade que a temática apresenta, o estresse vem sendo considerado como um sério problema 

de Saúde Pública, despertando interesse de pesquisadores no campo das mais diferentes 

ciências. 

Um estudo
(5)

 com o objetivo de avaliar o nível de estresse e as manifestações de 

sintomas físicos de profissionais de enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham em 

Pronto Socorro de um Hospital Estadual, constatou que 37% apresentaram cansaço, 92% 

dificuldade para dormir, 65% irritavam-se por pequenas coisas, 45% com elevado índice de 

estresse e 38% com nível moderado de estresse. Diante dos achados concluíram que se faz 

necessário a implementação de ações preventivas e corretivas para minimizar as cargas de 

estresse existentes.  

Dessa forma, o estresse não deve ser tratado como uma unidade analítica simples, 

dissociada dos conteúdos que o origina por ser um fenômeno que ora revela, ora oculta seus 

efeitos na vida do trabalhador. 

Sabe´se que a dinâmica do trabalho de enfermagem expõe as mais variáveis formas de 

estímulos físicos e mentais no ambiente de trabalho, estando os profissionais susceptíveis a 

desenvolver sentimentos de impotência profissional, ansiedade, depressão e medo, 

comprometendo a qualidade de assistência prestada. 

 Esses profissionais, por vezes necessitam receber apoio e acompanhamento de uma 

equipe multiprofissional, que possa auxiliar esse trabalhador na identificação de seu sofrimento 

e conseqüentemente desenvolver programas de prevenção e manutenção da saúde mental do 

profissional de enfermagem
(6)

. 
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OBJETIVO 

 

Conhecer como os enfermeiros representam o estresse especificamente em 

serviço de urgência. 

 

MÉTODO 

 

Optou-se pela abordagem qualitativa subsidiada pela teoria das representações 

sociais, visto que o objeto de estudo se refere à prática de enfermagem no contexto da 

urgência. 

O estudo foi realisado em um hospital público na cidade de Natal/RN, com 

capacidade para 298 leitos. Atende a pacientes do SUS e é especializado em 

traumatologia. O quadro de enfermeiros é composto por 180 enfermeiros. A equipe é 

coordenada por uma enfermeira que responde diretamente ao diretor geral do hospital. 

Hierarquicamente subordinados à gerente existem enfermeiros supervisores, que são 

responsáveis pela coordenação de enfermeiros assistenciais que, embora tenham essa 

denominação, executam atividades de gerenciamento. 

Considerando o trabalho assistencial e gerencial dos enfermeiros no serviço de 

urgência e o objeto de estudo, 25 enfermeiros foram selecionados como sujeito da 

pesquisa. Foram utilizados como critério de seleção: pertencer aos quadros do hospital 

estudado ter experiência em serviço de urgência pelo menos dois anos. 

Em função da natureza qualitativa da pesquisa optou-se pela entrevista 

semiestruturada, com base em roteiro guia que contempla as seguintes questões: 

identificação do entrevistado, trajetória profissional em serviço de urgência. A coleta de 

dados ocorreu no período compreendido entre os meses de maio dezembro de 2009. 

As entrevistas foram gravadas de transcritas. A análise foi realizada 

especialmente com base no método de análise de conteúdo, centrado na técnica de 

análise temática.  

A pesquisa teve sua realização autorizada pela instituição estudada e o projeto 

aprovado pelo Comitê em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (CEP-

HUOL), com Protocolo 028 – 028/09, obedecendo aos aspectos éticos e legais da 

pesquisa em seres humanos de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de 

Saúde e a Resolução 196/96, que trata das diretrizes e normas de pesquisa envolvendo 

seres humanos.  



20 

 

RESULTADOS DISCUSSÃO 

 

A análise do conjunto das falas dos vinte e cinco enfermeiros sobre o estresse 

que trabalham no serviço de urgência/emergência, permitiu a elaboração de três 

categorias: sobrecargas de trabalho, desmotivação no trabalho, precarização nas 

relações interpessoais. 

 

Sobrecargas de trabalho 

 

Para a maioria dos enfermeiros, as sobrecargas de trabalho a que eles estão 

submetidos é fator determinante para o desencadeamento do estresse no contexto da 

urgência. Sabe-se, que a urgência funciona como porta preferencial de entrada de livre 

acesso a pacientes independente da sua gravidade. Esse serviço responde por situações 

que vão desde daquelas de sua restrita responsabilidade, bem como um volume 

considerável de ocorrências não urgentes que poderiam ser atendidas em estruturas de 

menor complexidade
(7)

. Situação que interfere consideravelmente no processo de 

trabalho e na qualidade da assistência.  

Para alguns autores, os usuários procuram os serviços hospitalares de urgência 

como uma das alternativas de acesso, pois entendem que eles reúnem um somatório de 

recursos, como consultas, remédios, procedimentos de enfermagem, exames 

laboratoriais e internações, que os tornam mais resolutivos
(8)

. 

Essa realidade demonstra que há deficiência na rede básica, prejudicando as equipes 

de trabalho dos hospitais de alta complexidade, requerendo um trabalho interdisciplinar, 

considerado fator importante para minimizar o estresse. Esse é um aspecto que chama 

atenção de três enfermeiros. 

 

“O contato constante com situações imprevisíveis, repulsivas e angustiantes 

e as demandas excessivas no meu entender, necessitam de uma equipe 

interdisciplinar” (Enf.9).  

 

“O trabalho em urgência é multifacetado, causando estresse em alto nível, 

exigindo dos profissionais, um trabalho interdisciplinar abrindo 

possibilidade para um salto qualitativo na atenção as necessidades dos 

pacientes” (Enf.12).  

 

 “O pronto socorro atrai uma enorme demanda, o atendimento a casos de 

baixa e média complexidade que não se caracterizam como urgente exigindo 

mudanças de paradigmas, de pensamento e de valores para não 

sobrecarregar uns em detrimento de outros, é aí onde entra a 

interdisciplinaridade” (Enf.25).  
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Concorda-se e infere-se que, também, para estes enfermeiros do pronto socorro a 

sobrecarga de trabalho os expõe diretamente ao desgaste físico e emocional no seu 

cotidiano profissional
 (9)

. Some-se a esses problemas a insuficiência do modelo de 

atendimento, configurando-se numa prática que não consegue responder as questões que 

envolvem a saúde dos usuários principalmente, em urgência e emergência. 

Compreender tais questões para transformar essa realidade, exige que as teorias 

sejam constantemente desafiadas pelas práticas e assim repensadas. As dicotomias 

analíticas aparecem como pedras nesse caminho e se refletem nas dificuldades de 

modelagem do problema para a ação preventiva 
(10)

. 

 

Precarização nas relações interpessoais 

 

Sendo o trabalho em saúde fortemente influenciado e comandado pelas relações 

entre os sujeitos, qualquer área de atuação da enfermagem, a relação de ajuda é um 

instrumento essencial para o planejamento do cuidado e a humanização da assistência. 

 

“Desenvolver uma relação profissional empática principalmente em serviço 

de urgência, significa procurar conhecer os problemas do outro o mais 

claramente possível, para tentar ajudar a resolvê-los, segundo seu próprio 

ponto de vista. É preciso ouvi-lo para entrar no mundo dos seus sentimentos 

e concepções pessoais, aceitá-lo totalmente”(Enf.10). 

 

“Temos consciência que cabe a nós enfermeiro durante uma relação de 

ajuda, estar atento e se sensibilizar com a mensagem que a paciente 

transmite, evitando intervenções precoces e desnecessárias, as quais poderão 

funcionar como bloqueios para a comunicação”(Enf.10). 

 

Observa-se que relação nos serviços de urgência, é ainda, marcadamente, 

assimétrica com concentração de poder e decisão nas mãos de alguns em detrimento de 

outros 
(11)

, acarretando dificuldades nos relacionamentos, consequentemente abrigando 

uma tensão conflitiva entre seus pares. Os determinantes sociais de saúde resultam, 

principalmente, de interações entre determinadas estruturas da vida cotidiana e as 

condições em que essa vivência ocorre 
(12)

. Sendo assim, ver-se, sobretudo o bem-estar 

do técnico de saúde, e nesse caso específico o dos enfermeiros, são aspectos que não 

parecem ser fonte de preocupação para aqueles que detêm o poder de mudar. 
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Desmotivação no trabalho  

 

No desdobramento dos processos de trabalho no pronto socorro, destacou-se a 

desmotivação dos enfermeiros que a seu turno, aparece como um símbolo emblemático, 

com significativas alterações na dinâmica do trabalho. Assim, compromete a satisfação 

profissional no exercício de suas atividades cotidianas extrapolando para os diversos 

aspectos da vida desse profissional, quer pessoal-familiar, quer social-cultural.  

Podemos constatar que as unidades hospitalares são compostas por uma 

complexidade muito grande, tanto de profissionais como também da sua própria 

estrutura organizacional. Portanto, o ambiente emergencial caracteriza-se por ser 

altamente estressante e com atividades muito intensas, uma vez que lida com pessoas 

debilitadas fisicamente e emocionalmente, lida com vida, doença e morte, contribuindo 

assim, para ocorrência de situações de ansiedade e tensão nas equipes técnicas
(12)

. 

O serviço de enfermagem em um hospital é de extrema importância para o 

desencadeamento dos trabalhos realizados junto aos pacientes no que diz respeito ao seu 

tratamento, isso visto tanto da ótica física quanto mental. No entanto, apesar de sua 

extrema importância, o enfermeiro sofre com as condições de trabalho que lhes são 

oferecidas
(14)

. Tais condições são muitas das vezes oferecidas de forma precária, 

prejudicando e desmotivando assim o seu trabalho. 

O trabalho em ambiente hospitalar deficiente de meios para o seu funcionamento 

adequado, contribui e muito para a ocorrência de estresse laboral. Essa constante 

situação de instabilidade provoca no meio ambiente, situações de (des)motivação 

profissional ocasionadas pelo intenso estresse e fadiga mental. Observando-se 

cuidadosamente as falas dos entrevistados, destaca-se um sentimento de não-

reconhecimento, em detrimento na valorização daqueles que ocupam lugar no 

gerenciamento da instituição em estudo. 

 

“A motivação dos profissionais deveria ser uma das preocupações dos 

gestores, o estresse não decorre apenas do excesso demanda, mas também 

da atitude daqueles que gerenciam o serviço” (Enf.1). 

 

“Há um processo explícito de desvalorização dos profissionais nas 

instituições hospitalares, esse processo tem origem na organização dos 

serviços, nós da enfermagem somos vítimas desse processo”(Enf.3). 
 

Entende-se que o processo motivacional deve estar em concordância com os 

valores internos e externos da organização. Percebe-se que solucionar problemas de 



23 

 

(des)motivação no local de trabalho se sobrepõe à adaptação às mudanças ambientais e 

organizacionais.  

 

“Meu maior desafio é trabalhar com cargas excessivas de trabalho e 

conviver com a desvalorização profissional”(Enf.6). 

 

Ocorre muitas vezes que a equipe de enfermagem sente-se desvalorizada o que 

leva à insatisfação do profissional especialmente em relação à carga horária, às 

cobranças da regulação médica e ao salário
(13). 

 

“Uma das minhas desmotivações em trabalhar aqui, diz respeito a 

desorganização do serviço fugindo totalmente dos princípios do 

SUS”(Enf.9). 

 

Simultaneamente, a organização do SUS é regida por cinco princípios, sendo 

eles: a regionalização e a hierarquização, a resolutividade, a descentralização, a 

complementariedade e a participação dos cidadãos. A regionalização e a 

hierarquização implicam que a rede de serviços do SUS deva ser organizada de forma 

que todas as regiões contem com serviços de saúde de diferentes níveis de atenção que 

se articulem a partir da sua hierarquização, permitindo um conhecimento maior dos 

problemas de saúde em uma área delimitada, favorecendo ações de vigilância 

epidemiológica, sanitária, controle de vetores e educação em saúde, além das ações de 

atenção ambulatorial e hospitalar em todos os níveis de complexidade. 

A resolutividade é definida como a exigência de que, quando um indivíduo 

busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o 

serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível 

exigido pela sua complexidade;  

A descentralização representa a redistribuição das responsabilidades pelas ações 

e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, chegando até o nível municipal; a 

participação dos cidadãos ou controle social, que implica a garantia constitucional de 

que a população, através de entidades representativas, deverá participar do processo de 

formulação das políticas de saúde e do controle de sua execução, em todos os níveis 

desde o federal até o local e, por fim, a complementariedade do setor privado está 

prevista quando há a necessidade de contratação de serviços privados para a 

complementação dos serviços públicos
(2)

. 
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Assim, estudos representacionais sobre o estresse podem ressignificar condições 

concretas nos diversos cenários de práticas e saberes da enfermagem sob o eixo da 

integralidade das ações e servir de base para mudanças organizacionais.  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo revelou que o método utilizado não permite afirmar a persistência dos 

enfermeiros nas representações sociais do estresse e os processos sócio-cognitivos 

envolvidos, nem medir em profundidade o estresse nas práticas cotidianas de um 

serviço de pronto socorro. 

Destarte, as representações desses profissionais são fenômenos sociais que, a 

partir do seu contexto de produção tornam-se um conhecimento compartilhado, por 

serem necessárias ao exercício das práticas interdisciplinares frente ao modus operandi 

deste serviço. Assim, se reconhecem como sujeito e objeto deste contexto e intentam 

superar os imensos desafios oriundos do estresse traduzidos e ressignificados pela 

sobrecarga de trabalho, precarização nas relações interpessoais e desmotivação no 

trabalho. 

Os resultados dessa investigação apontam a relação das representações sociais 

do trabalho com o estresse dos enfermeiros, experienciado e o expectado, como um 

fenômeno complexo e multifacetado, contributivo de doenças e desgaste físico, 

emocional e mental. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para elaboração 

teórica requerida, não apenas pela enfermagem, mas para todos aqueles que desejam 

aprofundar-se em estudos referentes ao estresse em serviço de urgência. 
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Estudo fundamentado na Teoria das Representações Sociais com o objetivo investigar o 

estresse na concepção de enfermeiros em serviço de urgência. Participaram da pesquisa 

60 enfermeiros de um hospital de urgência na cidade de Aveiro Portugal. Os dados 

foram coletados através da entrevista semiestruturada e do Teste de Associação Livre 

(TALP) processados pelo software EVOC/2000. Na percepção dos enfermeiros, o 

estresse em serviço de urgência é um fenômeno relacionado com a sobrecarga de 

trabalho, resultante da escassez de recursos humanos.  

Descritores: Enfermeiros; Estresse; Serviços de Saúde.  

 

STRESS FROM THE STANDPOINT OF EMERGENCY SERVICE NURSES 

 

Study based on the Theory of Social Representations aimed at investigating stress from 

the standpoint of emergency service nurses. Sixty nurses from an emergency hospital in 

the city of Aveiro, Portugal took part in the study. Data were collected from semi-

structured interviews and the Free Word Association Test (FWAT), and analyzed with 

EVOC/2000 software. From the standpoint of nurses, stress in an emergency facility is a 

phenomenon related to work overload, resulting from the scarcity of human resources.  

Descriptors: Nurses; Stress; Health Services.  

 

EL CONCEPTO DE ESTRÉS PARA LOS ENFERMEROS EN EL SERVICIO 

DE URGENCIAS 

 

Estudio fundamentado en la Teoría de las Representaciones Sociales para investigar la 

concepción del estrés en para los enfermeros del servicio de urgencias. Participan en la 

investigación 60 enfermeros de un hospital de urgencia en la ciudad de Aveiro, 

Portugal. Los datos se recogen mediante entrevista semi-estructurada y Prueba de 

Asociación Libre (TALP), y han sido procesados por el software EVOC/2000. En la 

percepción de los enfermeros, el estrés en el servicio de urgencias es un fenómeno 

relacionado con la sobrecarga de trabajo, resultante de la escasez de recursos humanos.  

Descriptores: Enfermeros; Estrés; Servicios Sanitarios.  
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Sabe-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) denominou o estresse a 

doença do século 20. No limiar do novo século cerca de 90% da população mundial 

sofre desse mal, sendo considerada uma epidemia global, que não mostra sua verdadeira 

fisionomia
(1)

. O estresse exerce influência inimaginável no comportamento individual e 

social do ser humano na contemporaneidade considerado uma mazela e síndrome do 

progresso tecnológico e urbano
(2)

.
 

Reconhecem-se os diversos enfoques dos estudos sobre o estresse de uma forma 

geral e particularmente na área da saúde, dentre esses, destaca-se o trabalho dos 

enfermeiros no setor de urgência/emergências, não sendo incomum seu envolvimento 

em situações estressantes decorrente da natureza deste processo de trabalho.  

Credita-se à estas situações a sobrecarga de trabalho resultante do atendimento a 

pacientes que procuram os serviços de urgência como uma porta de entrada para os 

cuidados de saúde
(3)

. 

O termo estresse difundido no senso comum apresenta-se com múltiplos 

conceitos e derivações, tornando-se objeto de interesse de pesquisadores em diversas 

áreas, após a divulgação da chamada Síndrome Geral da Adaptação (SGA) por Hans 

Selye em 1956. Denomina-se estresse como o esforço conduzido pelo organismo para 

resolver uma situação indesejada ou adaptar-se a ela produzindo equilíbrio
(4)

. 

O estresse ou a SAG, desenvolve-se em três fases: reação de alarme, fase de 

resistência e fase de exaustão. A reação de alarme caracteriza-se por manifestações 

agudas. Uma grande descarga de hormônios é liberada no organismo, quando esse se 

depara com um estímulo estressor, deixando-o em estado de alerta. Nessa fase o 

indivíduo sofre alterações na frequência cardiorespiratória, elevação da pressão arterial, 

bem como em vários órgãos. Findo o estímulo estressor, os níveis de hormônios tende a 

diminuir, restabelecendo-se o equilíbrio do organismo. Se o agente estressor persistir, o 

organismo é obrigado a manter seu esforço de adaptação, caracterizando-se a fase de 

resistência. Quando os estímulos estressores tornam-se crônicos e representativos, 

desencadeia-se a terceira fase, a de exaustão
(4)

.   

O estresse afeta tanto a vida pessoal quanto o desempenho e o rendimento 

profissional, e está presente em toda e qualquer situação e atividade desenvolvida pelo 

ser humano
(5)

. Pode desencadear uma série de doenças para as quais a pessoa já tenha 

predisposição ou, ao reduzir a defesa imunológica, abre espaço para que doenças 

oportunistas apareçam, assim como as tarefas agradáveis ou não, repulsivas e 
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aterrorizantes, requerem muitas vezes, um exercício cotidiano de ajustes e adequações 

de estratégias defensivas para o desempenho das tarefas
(6)

. 

No ambiente laboral o trabalhador experimenta vários graus de controle sobre as 

atividades que executa
(7)

. Dessa forma, há de se considerar o processo de trabalho dos 

enfermeiros em serviços de urgência/emergência na medida em que as demandas 

psicológicas, além das físicas e posturais, vão se estabelecem causando o estresse capaz 

de produzir alterações nas condições e qualidade de vida dos mesmos.  

Atribui-se as condições adversas de trabalho sob as quais os trabalhadores 

enfermeiros desenvolvem suas atividades, capazes de potencializar doenças físicas e 

psíquicas, além da adaptação às condições de trabalho e ao processo desgastante de 

organização e reorganização interna característico do estresse
(8)

. Nessa perspectiva, 

buscou-se resposta na teoria das representações sociais, para compreender às situações 

do estresse vivenciadas pelos enfermeiros em serviço de urgência, a partir do seu 

contexto de produção onde imagem e significados são ancorados e objetivados para 

recriar o que lhe é estranho, tornando-o familiar
(9)

, servindo-lhes de guia e orientação 

num dado grupo de pertença e frente a vida. 

Considera-se as Representações sociais conjunto de definições, proposições e 

explicações do cotidiano humano, advindas no curso de comunicações interpessoais
(9)

. 

Concorda-se que as representações sociais, constituem formas de interpretar, 

compreender, categorizar, sentir e ler o mundo
(9)

. 

Elas são produzidas nos processos de interação social de comunicação, trabalho, 

cultura, enfim na vida cotidiana, o que as torna expressões de uma dada sociedade, de 

um determinado grupo social, em um momento histórico específico, bem como formas 

de mediação social, pois será por meio delas que os sujeitos se relacionarão e atuarão
(9)

. 

Por seu turno, a representação social do estresse do enfermeiro tem significados 

e relevância em seu modus vivendi e operandi, e pode ser compreendida através de dois 

processos constitutivos das representações sociais, ou sócio-cognitivos, denominados de 

Objetivação e Ancoragem
(9)

.  

A objetivação torna real um conceito, e materializa os significados de uma 

imagem, que pode ser explicada como a passagem de conceitos e idéias para esquemas 

ou imagens concretas
(9)

. Na objetivação, há uma tensão imanente entre um lado 

estruturado e conservador (informações, imagens, modelos normativos, esquemas 

cognitivos, entre outros) e um lado estruturante e subversivo. Essas duas faces ficam 

mais claras nos mecanismos pelos quais a objetivação atua: a naturalização e a 
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classificação
(10)

. A classificação é uma forma de tornar o conceito cognitivamente 

inteligível, enquanto a naturalização coloca e organiza as partes no meio ambiente, 

introduzindo, por meio dos seus cortes, uma ordem que se adapta à ordem 

preexistente
(11)

. 

Trata-se de uma grade que permite denominar os diferentes aspectos do real e, 

por seu intermédio, onde suas novas denominações são associadas às entidades 

existentes, que elas ajudam a redefinir
(9)

.
 
A ancoragem serve para instrumentalização do 

saber e permite situar a representação e seu objeto em relação aos valores sociais, na 

medida em que (re)coloca o interesse compartilhado em uma escala de sua preferência 

através das relações sociais existentes, sendo associado a formas conhecidas e 

reconsiderado através delas
(11)

.  

Decorridos cinquenta anos a Teoria das Representações Sociais permaneceu 

frutífera em termos metodológicos, conceituais e epistêmicos. Nesse sentido, a Teoria 

do Núcleo Central (TNC) soma-se a esta condição. A TCN lança a hipótese de que não 

apenas os elementos da representação são hierarquizados, mas toda representação é 

organizada em torno de um núcleo central. Nesta perspectiva, toda representação social 

está organizada em torno de um núcleo central, contendo elementos periféricos e 

intermediários
(12)

. 

A TNC estabelece a base das representações sociais, porque está associado aos 

valores e às normas partilhados pelo grupo. Este sistema garante a homogeneidade e 

também, demonstra estabilidade e resistência à mudança, características que permitem a 

continuidade e a permanência da representação
(12)

. 

O sistema periférico, é organizado pelo núcleo central, a fim de permitir o 

enraizamento e adaptação do grupo à realidade em função da interação das experiências 

cotidianas que podem gerar representações mais individualizadas, constituindo 

componentes mais acessíveis e mais concretos ás funções do núcleo central
(13).

. 

De acordo com as questões mencionadas anteriormente, fundamentadas em 

teorias científicas e diante das causas e consequências observadas na problemática 

decorrente do estresse, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: Qual a sua 

concepção sobre o estresse em serviço de urgência? Assim, o presente estudo teve como 

objetivo investigar o estresse na concepção de enfermeiros em serviço de urgência. 
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Percursos metodológicos 

 

Nesse estudo, utilizou-se da entrevista semi-estruturada, da evocação de palavras 

e da observação de campo, com uma abordagem quantitativa e qualitativa, e dos 

suportes teórico-metodológicos fundamentado na Teoria das Representações Sociais 

(TRS)
(9)

 e na Teoria do Núcleo Central (TNC)
(12)

. 

O presente estudo foi realizado no período de abril a agosto de 2011, em uma 

unidade de urgência inserida em um hospital público, denominado Infante D. Henrique 

pertencente à Universidade de Aveiro, Região Centro de Portugal. Elegeu-se comos 

critérios de inclusão dos participantes desta investigação foram: trabalhar em serviço de 

urgência há pelo menos um ano e aceitar participar do estudo.  

O projeto deste estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Universidade de 

Aveiro sob o protocolo n. 022784, após deliberação do Conselho de Administração do 

Hospital onde foi realizado o estudo, obedecendo aos aspectos éticos e legais da 

pesquisa com seres humanos.  

Participaram do estudo 60 enfermeiros, sendo de ambos os sexos (13 % do 

masculino e 87% do feminino), com média de idade de 30 anos. Solicitou-se aos 

enfermeiros a evocação imediata de cinco palavras que considerassem associadas ao 

termo indutor, ou seja, o “estresse”. As entrevistas foram gravadas em áudio, com a 

autorização dos sujeitos e os dados obtidos com a observação foram sistematizados num 

diário de campo e posteriormente transcritos. 

Agrupou-se o conjunto das palavras obtidas pelo por meio do Teste de 

Associação de Palavras (TALP) em dicionário contendo 251 vocábulos, sendo 24 destes 

diferentes do termo indutor. Todos foram processados por meio do software Ensemble 

de programmes permettant l’analyse des evocations (EVOC 2000)
(14)

.  O EVOC auxilia 

na organização dos dados, a partir dos cálculos da frequência simples de ocorrência de 

cada palavra, considerando a ordem de evocação, e as médias ponderadas do total dos 

termos evocados
(15)

.  

De posse do processamento dos dados realizado pelo EVOC, definiu-se a 

frequência mínima de 02 como o ponto de corte para a construção do quadro de quatro 

casas, delimitado pelos eixos x e y, de acordo com os critérios de frequência média de 

ocorrência das palavras e a média das ordens médias (rang) de evocação dos vocábulos. 

Ressalta-se que foram excluídas da análise as expressões cujos valores situaram-se 

abaixo do ponto de corte. Os termos foram, então, distribuídos em quatro quadrantes, 
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considerando a frequência mínima 2 como já apontado, a frequência (freq) média 11 e a 

ordem média (rang) 3.  

 

Quadro 1- Quadro de quatro casas apresentando o núcleo central e o sistema periférico do Estresse na 

concepção de enfermeiros em serviço de urgência. Aveiro - Portugal, 2011.  

ELEMENTOS CENTRAIS ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS 

 Frequência >= 11                 /    Rang <3 Frequência <= 11              /         Rang <3 

Sobrecargas 51 2,82 Risco 11 3,63 

Recursos 

Humanos 

18 2,83 Liberdade 18 3,05 

 Respeito 69 3,55 

Procura 18 3,12 

Fila 16 3,12 

ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS ELEMENTOS PERIFÉRICOS 

 Frequência >= 11                 /        Rang <3 Frequência >= 11                /       Rang <3 

Medo 5 3,00 Trabalho 5 2,60 

 Pressão 2 1,00 

Tempo 2 1,50 

Ritmo 2 2,00 

Ambiente 4 2,75 

Tarefas 5 2,42 

Impotência 10 2,80 

 

Discussão 

 

A distribuição das palavras, apresentada no quadro 1, possibilitou analisar o 

conteúdo e a estrutura da representação social, bem como o provável núcleo central e os 

elementos periféricos. O ato de nomear algo a partir da evocação de palavras sobre um 

dado assunto, além de ser uma operação intelectual, é também uma atitude social 

evidenciada quando se atribui significados a uma categoria ao objeto nomeado
(9)

. 

A expressão dos significados sobre o estresse busca o seu ponto de apoio em 

referências que estão mais familiarizadas com os enfermeiros do serviço de 

urgência/emergência que a seu turno remete a um enraizamento cultural, exatamente 

porque são as imagens/significados mais familiares e compartilhados pelo grupo de 

pertença
(9)

. Nessa articulação emerge uma tradução icônica da representação social dos 

enfermeiros sobre o estresse através de uma imagem não incomum aos mesmos que 

sintetiza o objeto em questão, ou seja, a sobrecarga laboral e a escassez de recursos 

humanos. 

No quadrante superior esquerdo estão os termos, “sobrecargas” e “recursos 

humanos”, sendo estes os possíveis elementos centrais da representação. É importante 

destacar que o termo "sobrecargas" apresentou a maior frequência de evocações, ao 
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mesmo tempo em que foi evocada mais prontamente. Assim, este termo foi evocado, ao 

todo, 51 vezes seguido do termo, "recursos humanos" evocado 18 vezes.  

O termo “sobrecargas” apresenta um componente representacional importante 

no contexto de trabalho desses enfermeiros: A sobrecarga de trabalho tem origem na 

alta procura de utentes causando cansaço físico e psicológico, um estado no qual as 

exigências do ambiente está a exceder nossa capacidade de trabalho, essa situação pode 

desencadear o estresse, em qualquer uma de suas variações que tanto pode levar a um 

desequilíbrio psicológico (Entrevista nº 02). 

O número de utentes que diariamente acorrem nesse serviço de urgência e 

emergência, chega a ultrapassar a capacidade de resposta, o que provoca um natural 

cansaço e desmotivação dos profissionais, além de um compreensível mal-estar por 

parte dos utentes: O excesso de utentes à procura de atendimento deixa-nos estressados 

situação que está a alterar nossa estabilidade emocional, a harmonia física e 

psicológico (Entrevista nº 46). O profissional que trabalha em urgência carrega 

consigo um desconforto emocional ou lembranças e sensações que gostariam de ver 

muito longe de si (Entrevista nº 60). 

Infere-se que uma forma de facilitar o atendimento em casos de urgência com 

maior rapidez e consequentemente diminuição da morbi-mortalidade é a 

disponibilização de recursos humanos, equipamentos, e gestão de medicamentos entre 

outros. Objetiva-se, portanto, a melhoria da qualidade do atendimento a população  

Porém, os efeitos negativos causados pela escassez de “recursos humanos”, 

contribuem para dificultar a realização do trabalho, como também, as relações entre os 

profissionais e pacientes, conforme o relato:  

“Temos tudo para uma boa assistência equipamentos, medicamentos, materiais 

de consumo, dar atendimento de baixa, media, ou alta complexidade, no entanto a falta 

de enfermeiro estar a sobrecarregar nosso trabalho, situação que interfere na 

assistência e nas relações com os utentes, causando estresse e frustração” (Entrevista 

nº 22). 

Observa-se que há uma preocupação dos enfermeiros com a sobrecarga de 

trabalho e a deficiência de recursos humanos, o que vem interferindo na qualidade da 

assistência e na relação profissional/usuários
(16)

. Essa relação é a base do trabalho do 

enfermeiro que não se restringe ao atendimento das necessidades fisiológicas e 

patológicas dos pacientes, mas apreende o ser humano em todas as suas dimensões: 

física, social, psicológica e espiritual e buscar formas de atendê-las. 



33 

 

Ser enfermeiro é trabalhar na perspectiva de uma prática social pautada na 

historicidade humana, fomentada por valores e princípios morais, onde são 

potencializadas as relações profissionais e pessoais. Há nesse profissional, o sentimento 

de que a vida é um direito incondicional, ela deve ser resgatada mesmo em condições 

desfavoráveis de trabalho. Neste contexto, chama-se particular atenção e relevância de 

uma reflexão acerca da re-organização dos serviços de urgência, objetivando mudar o 

padrão da assistência, a partir de questões referentes a humanização.  

No quadrante inferior direito, o termo “ambiente” parece revelar o cotidiano 

desses profissionais. Há uma convergência de situações desfavoráveis, dentre as quais a 

“morte” uma vez que aumenta o grau de sensibilidade, pode levar a reação de alarme, 

resultante do estresse. O “ritmo” de trabalho dificulta as ações contra o tempo para o 

restabelecimento da vida, prejudicando o atendimento em casos graves a paciente em 

estado crítico:  

“Na urgência o trabalho é multifacetado, a assistência deve ser dada em tempo 

hábil a fim de se obter sucesso (entrevista nº 56). Trabalhamos com uma permanente 

imprevisibilidade, dor, morte, sofrimento e  desespero, o que impõe um estado de alerta 

constante. Nossa integridade esta a ser ameaçada podemos experimentar ansiedade 

significativa, reação de alarme diante da sobrecarga, do ritmo e da  corrida contra o 

tempo para salvar vidas (Entrevista nº 58).  

Vários autores
(16), 

consideraram a Enfermagem como uma profissão estressante, 

devido à vivência direta e ininterrupta do processo de dor, morte, sofrimento, desespero, 

incompreensão, irritabilidade e tantos outros sentimentos e reações desencadeadas pelo 

processo doença, e ressaltam que a equipe de enfermagem que atua em serviço de 

urgência, deve estar preparada para a cada instante, sem aviso prévio, atender as mais 

variadas situações
(17)

.  

Numa pesquisa sobre estressores de Enfermeiros em emergência de alta 

complexidade, constatou que dos 73 enfermeiros respondentes, 27% apresentavam nível 

de estresse acima do desejável (maior que 5,0)
(17)

. Assim, os termos “sobrecargas” e 

"recursos humanos" permeiam toda dimensão representacional do trabalho desses 

atores sociais conscientes e reflexivos, a partir da realidade que se estabelece no 

cotidiano.  

Infere-se que a concessão dos enfermeiros em serviço de urgência/emergência 

faculta uma construção das representações sociais acerca do objeto de estudo, na 

medida em que ancoram e objetivam, o estresse por ser algo, por sua centralidade, 
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portanto inerentes ao sujeito-objeto do estudo como sobrecargas. Assim, entende-se que 

o sujeito determina a representação sob a influência de sua história, sua vivência ou pelo 

sistema social e ideológico no qual ele está inserido e pela natureza dos vínculos que ele 

mantém com esse sistema
(13)

. 

Ao examinar o estresse na concepção dos enfermeiros investigados, pode-se 

identificar uma esquematização ou uma espécie de camadas de significados superpostas, 

embora distribuídas em quadrantes, que operam no sentido de tornar o serviço de 

urgência numa imagem socialmente reconhecida cujo significado partilhado parece 

estar ancorado e objetivado nas situações de “sobrecargas” e nos “recursos humanos” 

escassos, tornando-se condições centrais.  

Ademais, reconhece-se como fatores que interferem no desempenho e 

desenvolvimento dos enfermeiros, que a seu turno é mediado pelo “respeito” no 

exercício da profissão sobre a qual se sustentam outros significados, tais como a de 

“liberdade”, “fila”, “ritmo”, “trabalho”, “morte”e “medo” como algo perigoso e 

ameaçador aos mesmos, por ser familiar no seu sistema de crenças. 

 

Considerações finais 

 

Nesta pesquisa valorizou-se a construção das representações sociais a partir da 

teoria dos quatro quadrantes, por ser inerentes ao sujeito-objeto, a partir da premissa de 

que, na concepção dos entrevistados, o estresse em serviço de urgência como um 

fenômeno relacionado com a sobrecarga de trabalho, resultante da escassez de recursos 

humanos. Nesse serviço o enfermeiro tem como função prestar assistência, executar 

cuidados, coordenar a equipe de enfermagem, além de exercer funções burocráticas. 

A complexidade da relação que emerge das representações sociais desse grupo 

de enfermeiros, (sobrecargas e recursos humanos) enseja diagnósticos e intervenção na 

atenção a saúde do trabalhador, priorizando aspectos relacionados a estrutura 

organizacional, fatores estressores que podem gerar desgaste físico e mental 

consequentemente à desmotivação e insatisfação, comprometendo a qualidade da 

assistência ao utente. 

Os valores concernentes à vida dos usuários do sistema de saúde, e a dignidade 

humana dos trabalhadores, principalmente no exercício pleno de sua atividade, 

necessitam de mudanças significativas, com adoção de metodologia de trabalho 

coerente com a procura e a realidade circundante.  
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Espera-se que o resultado desta investigação cujas representações sociais 

remetem a “sobrecargas”, por sua centralidade, possa contribuir, de um lado, na 

construção do conhecimento e para a reflexão de todos os profissionais que atuam em 

serviço de urgência e emergência. Do outro, como fomento ao aprimoramento da 

assistência do enfermeiro na urgência e emergência, bem como prevenir e evitar a 

evolução de agravos, com vistas à redução de situações mórbidas que demandem ações 

de maior complexidade, embora reconheçam-se sua limitação, entendida com objeto de 

aprofundamento futuro e comparativo com realidades entre o Brasil e Portugal. 
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RESUMO 
 
O estresse em serviço de urgência configura-se como um dos principais problemas de saúde 
pública, repercutindo de forma negativa na vida dos trabalhadores. O objetivo deste estudo 
foi analisar o estresse de enfermeiros em serviço de urgência, embasado na Teoria das 
Representações Sociais. Foi desenvolvido em duas instituições de saúde com cento e vinte 
profissionais. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas e analisados 
através da análise lexical com o uso do programa Alceste, versão 4.7. Os resultados 
apontaram dois blocos temáticos: condições de trabalho e suas interfaces inerentes ao 
estresse, e relações interpessoais e humanização. Conclui-se que os enfermeiros 
representam o estresse em serviço de urgência com sentimentos de insatisfação, 
configurando um trabalho constituído de dificuldades, perpassado pela impossibilidade de 
atender as necessidades da clientela segundo os padrões da dignidade humana. 
 
DESCRIPTORES: Estresse; Enfermeiro; Saúde Pública; Representação Social. 
 
ABSTRACT 
 
Stress in emergency service configures itself as one of the major public health 
problems, impacting negatively on the lives of workers. The objective of this study was 
to analyze the stress of nurses in emergency department, based on the theory of Social 
Representations. It was developed in two health institutions with one hundred and 
twenty professionals. Data were collected through semi-structured interviews and 
analyzed through lexical analysis using the Alceste 4.7 software. The results pointed out 
two thematic blocks: working conditions and their inherent interfaces with the stress, 
and interpersonal relations and humanization. In conclusion, the nurses represent the 
stress on emergency service with feelings of dissatisfaction, configuring a work with 
difficulties by the inability to meet the needs of patients in accordance with the 
standards of human dignity. 
 
DESCRIPTORS: Stress; Nurse; Health Public; Social Representations.  
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Introdução 

O Estresse é popularmente chamado de “mal-do-século”. Pela sua abrangência ocupa 

lugar de destaque nos vários meios de comunicação, configurando-se como um dos 

principais problemas de saúde pública, repercutindo de forma negativa na vida dos 

trabalhadores.  

O serviço de urgência, foco deste estudo, é considerado um ambiente de trabalho 

potencialmente estressante, por causar desgastes físico e/ou mental aos trabalhadores, 

com efeitos deletérios na saúde. Nesse ambiente, a assistência não é de fácil realização 

ou destituída de desgaste pessoal e profissional. As cargas psíquicas e as exigências 

cognitivas das tarefas recaem, em quase sua totalidade, sobre o enfermeiro. Esta 

realidade não pode ser tratada dissociada de seus eixos que a origina.  

Os primeiros estudos sobre estresse foram feitos pelo pesquisador canadense Hans 

Selye
1
, em 1936, que em experimentos com cobaias, percebeu a existência de padrão 

específico nas respostas comportamentais e físicas dos animais. O referido autor 

sistematizou a teoria do estresse, com a formulação do conceito de General Adaptation 

Sydrome (SGA). Essa “síndrome” foi considerada trifásica, composta pela fase de 

alarme (em que ocorre a ativação simpática e da medula suprarrenal), seguida da fase de 

resistência (a qual e acompanhada pela ativação do córtex da suprarrenal), dando lugar, 

em algumas circunstâncias, a fase de exaustão (com reativação terminal do sistema 

nervoso vegetativo e da medula suprarrenal)
1
. 

As causas do estresse podem ser internas e externas
2
. Infere-se que as causas internas 

levam em conta a subjetividade e as peculiaridades inerentes à personalidade e às 

características individuais de cada indivíduo, bem como à intensidade e 

imprevisibilidade da situação estressante. Torna-se importante distinguir as causas 

internas e externas do estresse, uma vez que as condições externas que afetam o 

organismo, muitas vezes, independem do mundo interno da pessoa, de sua vontade, 

como as mudanças político-econômicas e sociais, acidentes, mudanças no trabalho, 

entre outros
2
. 

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o estresse de enfermeiros em serviço de 

urgência, tendo por referencial teórico a Teoria das Representações Sociais (TRS). As 

representações sociais constituem formas de interpretar, compreender, categorizar, 

sentir e ler o mundo. Elas são produzidas nos processos de interação social de 

comunicação, trabalho, cultura, enfim na vida cotidiana, o que as torna expressões de 

uma dada sociedade, de um determinado grupo social, em um momento histórico 
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específico, bem como formas de mediação social, pois será por meio delas que os 

sujeitos se relacionarão e atuarão
3
.  

Pelo agravante que o estresse apresenta para a saúde do enfermeiro em serviço de 

urgência, este estudo torna-se relevante. Além disto, seus resultados poderão contribuir 

para as políticas de saúde no contexto dos serviços de urgência no Brasil e em Portugal. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantitativa, subsidiado pela Teoria 

das Representações Sociais (TRS). O desenho metodológico deste estudo envolveu duas 

instituições de saúde, no Brasil (BR) e em Portugal (PT). No Brasil, o estudo foi 

realizado num hospital de  urgência na cidade de Natal/RN, no período de maio a 

setembro de 2010. O serviço está localizado em um hospital pertencente ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). Em Portugal, a investigação se deu em uma unidade de 

urgência, inserida em um hospital público, no distrito de Aveiro, Região Centro de 

Portugal, no período de maio a agosto de 2011. 

Participaram do estudo 120 enfermeiros (BR=60 e PT=60), sendo 105 do sexo feminino 

(BR=59 e PT=46) e 20 do sexo masculino (BR=12 e PT= 08). A idade dos participantes 

variou entre 33 a 58 anos (BR= 33 a 58 e PT= 28 a 42). A média de idade no Brasil foi 

de 40 anos e em Portugal de 37 anos. O tempo de conclusão do curso variou entre 2 a 

28 anos (BR= 6 a 28 e PT= 2 a 14) e o tempo de trabalho em serviço de urgência situou-

se entre 2 a 27 anos (BR= 5 a 27 e PT= 2  a 12).  

Os critérios de inclusão dos participantes das duas instituições foram: ser profissional 

pertencente ao quadro de enfermeiros dos hospitais em estudo, trabalhar em serviço de 

urgência há pelo menos um ano e aceitar participar do estudo. Os dados foram coletados 

através de entrevistas semi-estruturadas. Utilizou-se um roteiro composto de dois ítens: 

características sócio-demográficas dos participantes e questões semi-estruturadas, 

focando o trabalho, o estresse e a estrutura organizacional.  

As entrevistas permitiram explorar os conteúdos e as informações relativas às 

representações sociais de enfermeiros acerca do estresse em serviços de urgência. A 

análise dos dados baseou-se na análise de conteúdo que pode ser definida como "um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação"
 4

. Foi realizada através da técnica de 

análise lexical mecanizada, com o uso do programa Alceste, versão 4.7 (IMAGE, 

Toulouse, França), que permite realizar análise do conteúdo presente no texto por meio 

de técnicas quantitativas de tratamento de dados textuais
5
. Dessa maneira, o Alceste 
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recorre à análise das co-ocorrências das palavras nos enunciados, para organizar e 

sumariar informações consideradas relevantes, possuindo como referência em sua base 

metodológica a abordagem conceitual dos "mundos lexicais" 
6
. O termo indutor para a 

formação do corpus analisado pelo Alceste foi denominado “Estresse”. Estes dados 

foram analisados pela estatística descritiva simples (freqüência e porcentagem).  

A investigação obedeceu aos aspectos éticos e legais da pesquisa com seres 

humanos, conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. No Brasil, o 

projeto da pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre 

Lopes com registro CEP-UFRN 114/05. Em Portugal, o projeto deste estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética da Universidade de Aveiro sob o n. 022784, após 

deliberação do Conselho de Administração do Hospital. Os sujeitos participantes 

formalizaram o aceite, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Resultado 

O relatório do Alceste registrou a divisão do corpus em 419 Unidades de Contexto 

Elementar – UCEs do grupo BR e 457 UCEs do grupo PT. Dessas, 91% e 88% dos 

respectivos corpus, foram consideradas relevantes e analisadas pelo programa. Neste 

sentido, o programa promoveu a distribuição do conjunto dos dados textuais em quatro 

classes para o grupo BR e três classes para o grupo PT respectivamente, demonstradas 

nos dendograma de classes (Figuras 1 e 2). Os Dendrogramas 1 e 2 dizem respeito às 

classes da Representação do enfermeiro acerca do estresse em serviço de urgência, 

estudo comparativo entre Brasil e Portugal. 

 

Figura 1 – Dendograma de classes estáveis do grupo BR. Portugal, 2011.  
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Figura 2 – Dendograma de classes estáveis do grupo PT. Portugal, 2011. 

 

 

As entrevistas submetidas à análise de conteúdo temática de enfermeiros brasileiros e 

portugueses, compostas de UCEs, geraram os seguintes blocos temáticos e suas 

respectivas classes. O primeiro bloco englobou: Condições de trabalho e suas interfaces 

inerentes ao estresse, com as classes: 1) urgência x sobrecargas de trabalho x estresse, 2) 

representação social e a autonomia profissional do enfermeiro.  O segundo bloco 

abarcou: Relações interpessoais e a humanização, relação equipe x usuários x 

humanização. O alceste distinguiu uma quarta classe no material analisado dos 

enfermeiros brasileiros  –  a urgência no contexto do SUS.    

 

Discussão 

Bloco temático 1 - Condições de trabalho e suas interfaces inerentes ao estresse  

a) Classe 1 – Urgência x sobrecargas de trabalho x estresse  
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O resultado desta classe apontou para 151 UCEs (36,0 %) do grupo BR e 193 UCEs 

(42,23%) do grupo PT. Na Figura 2, no material verbalizado pelos enfermeiros 

portugueses, é mostrada a formação das classes 2 e 3 que se associaram à classe 1. 

Portanto, a classe 1 traduz de forma privilegiada questões que geram inquietações entre 

os enfermeiros brasileiros e portugueses, acerca do estresse. Criam-se aqui, interfaces 

entre a atividade humana do trabalho e o estresse, causado por múltiplos fatores 

presentes nas situações de trabalho. 

A importância desta classe, para os dois grupos, é reforçada pela saliência das palavras: 

sobrecarga, profissional, trabalho, estresse, excesso, atendimento, demanda, escassez, 

cenário, carência, desgaste. Os entrevistados consideram o serviço de urgência um 

cenário, que tem se constituído um desafio para os sujeitos envolvidos nesse processo 

de trabalho. Evidencia-se a predominância de conteúdos mesclados por sobrecargas de 

trabalho, constituindo-se fontes significativas de estresse.  

Os enfermeiros, também fazem menção às dificuldades encontradas com relação aos 

recursos humanos e espaço físico. Para eles, essas dificuldades estão associadas a 

deficiência da atenção básica que não acolhem a população típica de sua atenção, 

verificadas nas UCEs a seguir: 

Aqui (no) (hospital) (os) (leitos) (sempre) (ficam) ocupados. (Com) o excesso (da) 

demanda, (os) (pacientes) ficam (nos) (corredores), esperando (um) leito (ou) 

aguardando (para) serem (transferidos) para (outros) hospitais. Como (se) não bastasse, 

(convivemos) num (cenário) onde a (estrutura física (é) inadequada, (escassez) de 

materiais, (equipamentos) e (medicamentos). As Unidades (de) Pronto Atendimento 

(UPAs) funcionam (vinte) (e) quatro horas, (seu) objetivo (seria) articular-se com os 

demais serviços da Rede de Saúde, (o) que (não) acontece (UCE n°. 38) BR. 

Convivemos (com) excesso (de) utentesm (longa) espera, (superlotação), número 

(inadequado) (de) profissionais, (e) (espaço) físico (insuficiente), gerando (estresse) 

tanto (nos) profissionais como (nos) utentes (UCE n°. 49) PT. 

Estudo realizado em Emergência de Adultos de um hospital geral de Pernambuco 

constatou que, 74,5% dos atendimentos realizados não se caracterizavam como 

urgência, mas como queixas típicas da atenção básica 
7
. A superação dessa realidade 

encontra como um dos obstáculos, a noção especializada e fragmentada do atendimento 

na rede básica. 

b) Classe 2 – representação social da autonomia profissional do enfermeiro 
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A classe 2 do grupo BR foi estruturada com 26 UCE (6,0 %) e a classe do grupo PT 

com 28 UCEs (6,13%).  As classes 2 de ambos os grupos, BR e PT, apresentaram 

menor poder explicativo nos Dendrogramas 1 e 2. Os conteúdos lexicais mencionados 

pelos enfermeiros evidenciaram a dificuldade que eles encontram no relacionamento 

com os colegas, pacientes. Esta dificuldade é reforçada pela saliência das palavras: 

autonomia, instituições, hegemonia, organização, interdisciplinaridade, individualista, 

detrimento, urgência, integração. 

A questão da autonomia do enfermeiro tem provocado algumas discussões e desafios à 

sua aplicabilidade na maioria das instituições hospitalares, bem como em outros 

serviços de saúde. Os entrevistados representam a falta de autonomia relacionada à 

hierarquização e organização das equipes, com o médico no centro do processo de 

trabalho em detrimento dos outros profissionais. Nesse entendimento, percebem a 

interdisciplinaridade como espaço privilegiado de constituição de saberes/fazeres 

específicos. Abaixo se exemplifica os conteúdos semânticos desta classe: 

(Aqui) não (há) espírito (de) grupo, as (decisões) são tomadas (isoladamente) ou (em) 

(função) (do) (médico). Essa (realidade) favorece (ao) egocentrismo (e) potencializa) 

(o) estresse, além (de) demarcar (uma) visão (individualista), (prejudicando) (o) 

andamento (do) serviço. (Há) necessidade (de) desmistificar (o) papel do (médico) (e) 

ampliar (o) (foco) de (atuação) (do) enfermeiro (nos) serviços de urgência que pode 

(ser) através da (interdisciplinaridade). Para isso torna-se necessário a integração de 

várias especialidades com noção de complementaridade (UCE n° 43) BR. 

(Minha) (atuação) no (balcão) (de) (urgência) é (recepcionar) (o) (utente), administrar 

(medicação) prescrita, (verificar) sinais (vitais) (quando) necessário, (colho) sangue, 

(realizo) (penso) (raramente), auxilio (o) (médico) (se) for (preciso). Para (mim) (a) 

(interdisciplinaridade) aqui (é) uma retórica (discursiva) (que ) esta a (fortalecer) de 

(certa) forma (a) (autonomia) (de) alguns em (detrimento) de outros. A (assistência) (é) 

complexa (nomeadamente) necessita (de) vários saberes (e) fazeres, por vezes, (todos) 

necessitam (de) espaço (e) colaboração (UCE n° 54) PT. 

O enfermeiro, ao longo de sua história, sempre enfrentou dilemas, dificuldades e 

desafios para sua afirmação na área da saúde, tanto na definição de seus objetivos como 

na forma como se relacionam e se apresentam para a equipe de saúde e para a sociedade 

em geral. Apesar disso, e muito embora se trate do maior grupo profissional do setor da 

saúde, nos dias atuais, ainda se observa um número significativo desses profissionais, 

que não procuram mostrar sua importância no contexto assistencial. Seu cotidiano 



44 

 

resume-se em acumular uma diversidade de papéis, uma multiplicidade de tarefas e 

atividades polivalentes. Essa realidade tem provocado inúmeras ambiguidades, tensões, 

frustrações e estresse, que se reflete sobretudo na construção da sua identidade e 

autonomia. 

O enfermeiro na unidade de urgência sente-se desvalorizado porque muitas vezes não 

atua na tomada de decisões da unidade, seu trabalho é sobrecarregado com acúmulo de 

funções, gerando desgaste físico e emocional causado pelos conflitos operacionais, 

pelas atividades exercidas com poucos recursos físicos, e número reduzido de 

profissionais somado ao salário não condizente
8
. 

No Brasil, o Ministério da Saúde vem realizando estudos
9
, com o principal objetivo de 

desenvolver um processo que possibilite identificar, promover e gerir os saberes que 

devem ser mobilizados pelos trabalhadores para favorecer a qualidade das práticas de 

saúde.  

 

Bloco temático 2 - Relações interpessoais e humanização  

Classe 3 – relação equipe x usuários x humanização 

Esta classe obteve 32 UCEs (8,0 %) do grupo BR e 236 UCEs (51,64) do grupo PT. Os 

conteúdos desta classe apontam para questão do relacionamento entre as equipes, 

condição necessária para o exercício da humanização. As palavras com maior 

associação foram: humanização, procura, atendimento, estresse, demanda, situação, 

fazer, relacionamento, filas, processo, triagem, equipes. Estas palavras foram 

Identificadas na análise referente a este eixo temático, exemplificadas abaixo nos 

conteúdos semânticos desta classe: 

 

A (demanda) de (atendimento) e (as) grandes (filas) ocasionam (o) (comprometimento). 

(do) processo (de) humanização (e) de relacionamento (entre) as equipes e (usuários). 

Muitas (vezes) confrontamos (com) situações em (que) temos de (fazer) triagem de 

(pacientes) a ser atendidos, (ou) seja, (aqueles) (de) maior (gravidade). Nesse 

(momento) tenho (a) sensação (que) estou (sendo) desumano (UCE n° 58) BR.  

Como posso desempenhar (práticas) humanizadas com (relacionamento) saudável 

(num) ambiente (onde) falta (espaço) para colocar os (pacientes), carência (de) recursos 

humanos, (sobrecargas) de trabalho (e) fluxo desordenado. Nomeadamente, (o) ruído 

(excessivo) (dos) carros (de) bombeiros, também (são) situações (que) tornam-se (fonte) 
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de estresse, (que) podem (ser) (consideradas) (como) um (fenômeno) que (altera) os 

processos de humanização (e) de (relacionamentos) (UCE n° 42) PT. 

A literatura evidencia inúmeros fatores de estresse nos processos produtivos. Estes 

fatores consistem em: dificuldades no relacionamento com superiores, no 

relacionamento interpessoal com os pacientes, familiares, colegas e outros profissionais; 

falta de suporte; e equipe de Enfermagem apática e descontente 
10

. Também são 

destacados o fato de ter que lidar com a morte e o morrer, com paciente com dor, 

doença terminal, com necessidades emocionais do paciente e da família, pacientes e 

familiares agressivos, incerteza quanto ao tratamento do paciente
10

.  

    As representações sociais estão imersas nas comunicações cotidianas, circulam nos 

discursos nas idéias e nas imagens, materializando-se nas condutas 
11

. Assim, a 

humanização da assistência à saúde não pode ser apreendida isoladamente, ela impõe a 

comunicação, configurada numa trama de relações sociais, associada a habilidades e 

atitudes para o enfrentamento de situações específicas da prática. 

  A dinâmica de funcionamento de um serviço de urgência aliada à gravidade dos 

usuários que ali aportam e à constante imprevisibilidade dos acontecimentos fazem com 

que o ambiente seja permeado de instabilidades 
10

. Nesse universo, é fundamental para 

uma assistência de enfermagem com qualidade, o cuidar numa visão humanística 

fundamental no processo de trabalho da enfermagem emergencial. 

c) Classe 4 – A urgência no contexto do SUS 

 Esta classe 4 envolveu a maior parte das UCEs classificadas deste corpus (210 ou 

50%). A maior parte dos conteúdos dessa classe agrupou-se em torno de situações 

inerentes às Política de Atenção às Urgências, indicados pelas palavras: hospitais, 

urgência, políticas, complexidade, alternativa, acesso. Exemplifica-se abaixo as 

unidades de registro identificadas pelo alceste. 

Os (hospitais) (são) a porta (de) entrada (do) sistema (de) (saúde). Essa (é) a realidade 

(brasileira). Para (a) maioria (da) população não resta (outra) alternativa (que) não seja a 

(de) utilizar (esses) serviços. O (mais) complicado (é) que (as) urgências (de) alta 

(complexidade) vivem (lotadas) (e) com um (número) crescente (de) atendimento. Há 

(necessidade) (da) organização (das) urgências (com) base (nos) pressupostos (da) 

Politica Nacional da Atenção às Urgências (que) preconizam (o) acesso (e) acolhimento 

(aos) serviços (de) saúde, (de) acordo (com) sua (complexidade) tecnológica (UCE n° 39).  

Ao longo da existência do SUS, a atenção às urgências, continua nos hospitais de alta 

complexidade, atendendo a ocorrências que não se caracterizam como urgentes. Dessa 
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forma, a maioria da população procura esses serviços por serem os meios mais rápidos e 

alternativos de conseguir consultas, pois não há restrição de marcação de consultas, bem 

como, exames laboratoriais e de imagem, assim como o diagnóstico podem ser obtidos 

em um mesmo dia sem grande tempo de espera 
12

. 

Sabe-se que os Pronto atendimentos (PAs) funcionam nas 24 horas e dentre suas 

atribuições, estão a garantia de retaguarda às unidades de atenção básica, a redução da 

sobrecarga dos hospitais de maior complexidade e a estabilização dos pacientes críticos 

para as unidades de atendimento pré hospitalar móvel 
13

, no entanto, os hospitais de 

média e alta complexidade tornaram-se porta de entrada do sistema de saúde.  

As salas de observação, que se destinam à permanência temporária dos pacientes, 

transformam-se em áreas de internação, sem as devidas condições de infraestrutura e 

pessoal para os cuidados contínuos, expondo com frequência os pacientes a riscos 
14

. 

Consequentemente, há uma baixa qualidade da assistência prestada.  

Esta situação reflete um conhecimento fragmentado dos objetivos e princípios que regem 

o SUS, como demonstra um estudo que caracterizou o conteúdo das representações 

sociais construídas pelos profissionais de saúde sobre a implantação do SUS
14

.  

 

Conclusão  

Procurou-se trazer de forma sintética, questões referentes às Representações de 

enfermeiros acerca do estresse em serviços de urgência: estudo comparativo entre Brasil 

e Portugal. Os conteúdos lexicais mencionados pelos entrevistados envolveram as 

dificuldades que eles encontram, concernentes ao seu desempenho nos serviços de 

urgência, nos quais eles se inserem.  

Os dados obtidos apontam que não houve diferença na metodologia de trabalho entre os 

dois países, ou seja, Brasil e Portugal. As políticas de atenção às urgências ainda não 

assumiram sua função como eixo principal da política pública. As dificuldades 

funcionais que os enfermeiros experimentam no dia-dia, no complexo ambiente 

emergencial, importam pelos seus impactos sobre a lida com relação ao estresse laboral. 

 A despeito da pertinência ou importância de tais constatações, alguns fenômenos 

aparecem como ingredientes básicos para um estudo comparativo. Portanto, 

consideram-se dados suficientes para demonstrar a complexidade e as características da 

divisão do trabalho e dos desgastes a ele associado. Os resultados permitem visualizar 

elementos representacionais do sistema de saúde dos dois países, conforme pontuados 

pelos enfermeiros a seguir: 
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- A estrutura física é contraditória ao discurso da humanização o que implica em 

aspectos éticos de organização e processos de trabalho. A hegemonia médica reina em 

detrimento de outros profissionais; os recursos dos enfermeiros são substimados como 

tratamento desigual no que diz respeito às condições de trabalho e salário. 

- As políticas de atenção às urgências situam-se em planos secundários de análise e 

intervenção, contribuindo para a falta de resolutividade da rede básica. Os serviços 

funcionam acima de sua capacidade máxima, com taxa de ocupação de leitos acima de 

cem por cento; a escassez de recursos humanos intensifica e impõe ritmos absurdos do 

trabalho humano, especialmente do enfermeiro.  

Por último, tão importante quanto às reflexões aqui descritas, são aquelas concernentes 

ao trabalho interdisciplinar e aos relacionamentos interpessoais. Os relacionamentos 

interpessoais e a interdisciplinaridade agregam valores, influenciam a produtividade, 

além de gerar conhecimentos acessíveis aos grupos, para dar respostas a situações 

complexas e multifacetadas como é o estresse no contexto de trabalho.  

Conclui-se que os enfermeiros representam o estresse em serviço de urgência, com 

sentimentos de insatisfação, configurando um fazer constituído de dificuldades, perpassado 

pela impossibilidade de atender a clientela segundo os padrões da dignidade humana. 

Finalmente, considera-se que os formuladores da Política Nacional de Atenção às 

Urgências no contexto do SUS, tendo como diretrizes a universalidade, a integralidade, 

a descentralização ao lado da humanização, bem como do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS) português através do Instituto Nacional de Urgência Médica (INEM) possam 

influir em todos os níveis de organização da assistência, a partir das Unidades Básicas, 

Saúde da Família e os cuidados pós-hospitalares, de modo a corrigir as distorções 

existentes nas portas de entrada do sistema de saúde. 

 

Referências 

1. Selye H. Stress: A tensão da vida. São Paulo: Ibasa; 1965.  

2. Lipp MN. Manual do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). 

São Paulo: Casa do Psicólogo; 2000. 

3. Moscovici S. La Psychanalyse son image et son public. Paris: Presses Universitaires 

de France; 1976. 

4. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977. 

5. Reinert M. Alceste, une méthodologie d'analyse des dones textualles et une 

application: Aurelia de G. De Nerval. Bull Méthodol Sociol 1990; 26:24-54.  



48 

 

6. Oliveira DC, Gomes AMT, Marques SC. Análise estatística de dados textuais na 

pesquisa das representações sociais: alguns princípios e uma aplicação ao campo da 

saúde. In: Menin MSS, Shimizu AM, organizadoras. Experiência e representação social: 

questões teóricas e metodológicas. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005. p. 157-200. 

8. Furtado BMASM, Araújo Jr. JLC, Cavalcanti P. Perfil da emergência do hospital da 

restauração: uma análise dos possíveis impactos após a municipalização dos serviços de 

saúde. Rev Bras Epidemiol. 2004; 7:279-89. 

9. Jodas DS, Haddad MCL. Síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de 

um pronto socorro de hospital universitário. Acta Paul Enferm. 2009;22:192-7. 

10. Barros MEB, Mori ME, Bastos SS. O desafio da Politica Nacional de Humanização 

nos processos de trabalho: o instrumento “programa de formação em saúde e trabalho”. 

Cad Saúde Coletiva. 2006; 14:31-48. 

11. Calil AM. Paranhos WY. O enfermeiro e as situações de emergência. 1ª ed. Editora 

Ateneu; 2007. 

12. Nóbrega SM. Sobre a teoria das representações sociais. In: Moreira ASP, 

organizadora. Representações sociais - teoria e prática. João Pessoa: Ed. 

Universitária/Autor Associado; 2001. p. 55-87. 

13. H Salomé GM, Arbage CC, Lima MG, Lopes MO, Mariano A. Caracterização dos 

sintomas fiscos e nível de estresse da equipe de enfermagem do Pronto Socorro de um 

hospital estadual de cidade de São Paulo. Cien Saúde Coletiva. 2008;5:135-40. 

15. Giglio-Jacquemot A. Urgências e emergências em saúde: perspectiva de 

profissionais e usuários. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2005. 

16. Oliveira DC, Sá CP, Gomes AMT, Ramos RS, Pereira
 
NA, Santos

 
WCR. A política 

pública de saúde brasileira: representação e memória social de profissionais. Cad. Saúde 

Pública. 2008; 24:197-206. 



49 

 

7 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

 

 

Procuramos nesta investigação fazer uma amostragem sintética de 

questões pertinentes à delimitação dos campos de possibilidades de ação 

sobre questões do estresse de enfermeiros em serviço de urgência. Apesar de 

algumas dificuldades nesse caminho, consideramos os resultados obtidos 

nesta investigação, suficientes para mostrar a complexidade das mediações 

entre o estresse e o contexto produtivo dos hospitais em estudo.  

Os resultados apresentam ao leitor interfaces relativas ao estresse no 

ambiente de urgência, assim como apresenta alguns desafios e perspectiva de 

que os enfermeiros possam adotar condutas mais críticas, como tal, vislumbrar 

espaços para realizar suas aspiraçãoes e satisfazer suas necessidades 

enquanto cidadãos participantes da produção e riquesa nacional, desgastando-

se física e psicologicamente. 

 

 

7.1 PRODUTOS GERADOS PELA TESE 

 

 

A pesquisa gerou 05 produtos acadêmicos apresentados em congressos, 

foram temas baseados no conjunto de acontecimentos. Um artigo aceito objeto 

da qualificação, e outro submetido ao periódico Revista de Enfermagem da 

Universidade Saúde Pública – REEUSP. Outro artigo submetido a Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, nos quais os problemas reais estão 

fortemente ávidos de enfrentamento. A importância dessas publicações são 

abrangentes, por ser um processo de articulação gradual e contínuo de 

conhecimentos, habilidades teóricas e práticas e de valores éticos, possibilitando 

a pesquisadora o exercício eficiente na área da pesquisa, abrangendo várias 

dimensões anteriormente não conhecidas ou não valorizadas. 

É importante ressaltar o mérito que o próprio PPGCSA-UFRN tem, em 

trabalhar na perspectiva da multi/interdisciplinaridade, exigindo dos 

pesquisadores desenvolvimento colaborativo de saberes. Outro mérito é a 

exigência de um artigo produzido como requisito para a defesa, estimulando a 

aprendizagem de uma escrita objetiva e clara. A doutoranda ressalta que essa 
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tarefa foi desafiadora, um trabalho científico exige do pesquisador a integração 

de múltiplos conhecimentos e mobilização de sua inteligência. Além disso, o 

enriquecimento intelectual foi óbvio, por se apropriar de um referencial pouco 

enfatizado no Brasil e em Portugal. 

 

 

7.2 METAS ATINGIDAS 

 

 

As metas são fatores geradores de superação. Merece destaque a 

consolidação do estágio sandwiche na Universidade de Aveiro em Portugal 

com bolsa da CAPES, um sonho que se tornou realidade graças ao conceito de 

excelência do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFRN 

(PPGCSA-UFRN). Essa realidade demarcou uma visão de amplitude, além de 

fornecer embasamento para uma melhor compreensão, a partir da organização 

do trabalho.  

Um ponto de vista pessoal foi alcançar à defesa do doutorado em 36 

meses decorridos a preparação do projeto até a redação dos artigos e da Tese. 

Importante aqui novamente ressaltar a contribuição multidisciplinar gerada pela 

organização e flexibilidade multicêntrica do PPGCSA-UFRN, permitindo o 

acúmulo de uma visão mais integral dos achados e possibilitando novos 

olhares para aplicação prática dos resultados. O conhecimento e a prática 

formam um continum no qual se fundem, se confundem e se complementam, 

formando cadeias, de onde emergem novos conhecimentos e novas leituras, 

sobre o mesmo tema ou derivações para outros estudos27. 

 

 

7.3 METAS FUTURAS 

 

 

No aspecto social, será intensificada a aproximação com enfermeiros em 

serviço de urgência através de palestras e rodas de conversas, com o objetivo 

de identificar os fatores desencadeadores do estresse em sua atividade laboral; 

discutir a influência destes fatores e analisar os mecanismos utilizados por 

eles. Não bastam aos profissionais, os saberes técnico-instrumentais e 
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intelectuais para o desenvolvimento de uma prática de qualidade. Sua 

competência reside em saber mobilizar e por em prática os conhecimentos em 

situações concretas como podem ser o estresse em serviço de urgência. 

 

 

7.4 CONCLUSÃO 

 

 

Para os enfermeiros há um desiquilíbrio nos sistema de saúde brasileiro 

e portugues, reforçado pela o excesso de demanda de pacientes a procura de 

assistência nos hospitais de média e alta complexidade, transformando os 

hospitais (Monsenhor Walfredo gurgel/Clovis Sarinho e o Infante D. Pedro) em 

porta de entrada para os diversos problemas de saúde da população. O 

enfermeiro ao exercer suas atividades laborais neste contexto, está propenso 

ao desenvolvimento do estresse, não só pelas próprias atividades 

desenvolvidas e condições de trabalho existentes, mas também pela 

organização do trabalho vigente.  

Dessa forma, os enfermeiros representam o estresse em serviço de 

urgência como gerador de desgaste físico e mental onde a adaptação ocorre 

de forma insatisfatória, propiciando o aparecimento de fadiga, irritabilidade, 

falta de concentração, desmotivação, pessimismo, relacionamento interpessoal 

prejudicado e baixa produtividade. Assim, é de extrema importância, que estes 

profissionais aprendam a identificar os fatores desencadeadores de estresse e 

suas influências na atividade laboral, para que possam utilizar mecanismos de 

defesa disponível no ambiente laboral que lhes permitam promover a saúde e 

propor ações positivas a nível individual, social e institucional que possam 

minimizar e/ou impedir o agravamento do estresse. 

Os resultados dessa pesquisa assinalam de forma relevante a 

necessidade da reorganização dos serviços de urgência tanto a nível hospitalar 

como a nível primário, com base nos pressupostos da Política Nacional da 

Atenção as Urgências. O estudo oferece alguns subsídios para reorganização 

dos processos de trabalho e reestruturação dos fluxos de pacientes para as 

demais unidades do hospital, visando maior resolutividade aos atendimentos e 

satisfação para os profissionais e usuários. 
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APÊNDICES 

 

 



 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Solicitamos a sua importante contribuição em nossa pesquisa, na precisão e 

coerência de suas respostas da qual depende o êxito dos resultados. 

 

I - Informações pessoais e profissionais 

Idade: _____ anos Sexo: ( ) masc. ( ) fem. 

Tempo de formação profissional? _________ 

Há quanto tempo trabalha na instituição? __________ 

Há quanto tempo trabalha em urgência? _____________ 

Horas de trabalho diária 

Turno de trabalho: ( ) Diurno ( )Noturno 

Vínculo: ( ) Efetivo ( ) Temporário 

Possui duplo vínculo? ( ) Sim ( ) Não 

 

II - Percepções do profissional quanto às atividades desenvolvidas em 

seu ambiente de trabalho 

1) Para você o que significa estresse no ambiente de trabalho? 

2) Como o estresse influencia no desempenho de suas atividades? 

3) Especificamente, de acordo com suas atividades e seu cargo, que fatores 

causam mais estresse? 

4) Que mecanismos são utilizados por você para minimizar o estresse na sua 

prática profissional? 
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ANEXOS 

 



 

ANEXO A 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você 

não será penalizado(a) de forma alguma. 

  

Título do Projeto: REPRESENTAÇÕES SOCIAS DE ENFERMEIROS BRASILEIROS 

E PORTUGUESES SOBRE O ESTRESSE EM SERVIÇO DE URGÊNCIA 

 

Pesquisador Responsável: Joana D’Arc de Souza Oliveira 

Telefone para contato ((84) 9984-6531 

Pesquisador participante: Maria das Graças Almeida 

Telefones para contato: (84) 9988-0158 

 

O objetivo é analisar as representações de enfermeiros brasileiros e 

portugueses sobre o estresse em serviço de urgência. Serão incluídos no estudo 120 

enfermeiros. A coleta será realizada através de entrevista semiestruturada. Os critérios 

de inclusão são consistiram nos seguintes: pertencer aos quadros de funcionários dos 

dois hospitais em estudo; ter experiência de pelo menos dois anos em serviço de 

urgência; e aceitar participar da pesquisa. Não há nenhum risco, prejuízo, desconforto 

ou lesões que podem ser provocados pela pesquisa.  

Nome e Assinatura do pesquisador:  

 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,_______________________________, ____________________________, abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo ____________________________, como 

sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador____________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.  

 

Local e data _______________/_______/_______/__________/ 

 

Nome: ____________________________________ 

 
Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 



 

ANEXO B 
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