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73 fs.    

 

RESUMO 

 
O presente estudo teve por objetivos, levantar o perfil sócio-demográfico e cultural, de 

auxiliares de enfermagem, avaliar o grau e presença de sintomas de stress, avaliar e descrever  

reajustamento social tecendo relação entre variáveis relacionadas ao labor e o stress. 

Participaram desse estudo 126 auxiliares de enfermagem que cursavam técnico em 

enfermagem. Utilizou-se os instrumentos: a) questionário Sócio-demográfico e cultural; b) 

Escala de Reajustamento Social de Holmes-Rahe  e c) Inventário de Sintomas de Stress de 

Lipp (ISSL). Os dados foram coletados em salas de aula, de três escolas técnicas da grande 

São Paulo e esses dados foram tratados estatisticamente pelos testes X² e r Person para as 

relações entre variáveis, com auxílio do programa SPSS versão 17. Os resultados indicaram 

uma predominância de pessoas do gênero feminino, casados, com idade mínima de 19 anos e 

máxima de 56 anos e com práticas religiosas católicas e evangélicas. Desses profissionais 

(79%) trabalhavam em um só emprego, com experiência na profissão de cinco anos e o setor 

com maior quantidade de profissionais foi o “home care”. A maioria dos profissionais exercia 

suas atividades no horário matutino, e estudava no horário noturno. O estudo indicou que 

57,9% apresentaram grau de stress significativo. Dentro deste grau de stress significativo, 

41,3% dos profissionais estavam na fase de resistência e 37,3% dos auxiliares com grau de 

stress significativo, apresentavam predominância de stress de natureza psicológica. Quanto ao 

reajustamento social, os auxiliares de enfermagem a maioria, que correspondia a 48,4% estava 

dentro da média, com chances razoáveis de adoecer, ou seja, apresentavam capacidade regular 

para adaptação aos eventos novos e desconhecidos que ocorrem durante a vida. Os resultados 

indicaram que os profissionais que apresentaram stress significativo obtiveram pontuação 

maior (média) na escala de reajustamento social, em comparação aos profissionais que não 

apresentaram stress, indicando que esses sujeitos tinham maior probabilidade de estarem 

adoecidos ou virem a adoecer. 

 

Palavras-Chave: Stress Palavras-chave: 1. Stress 2. Stress ocupacional  3. Stress na 

enfermagem; Stress e Trabalho; Reajustamento Social. 



 

MOGENTALE, A.P. – Stress and Social Readjustment on Nursing Assistants. Dissertation 

(Master in Psychology of Health). Metodista de São Paulo University. 2011, 73 fs. 
 
 

ABSTRACT  
 
 
The purpose of the present study was to find out the social-demographic and cultural profile 

of nursing assistants, to evaluate the level and presence of symptoms of stress, to evaluate and 

describe the social readjustment and to determine relation among variables related to work 

and stress. 126 nursing assistants who attended a technical course in nursing participated of 

this study. Making use of the following instruments: a) the social-demographic and cultural 

questionnaire; b) Scale of Social Readjustment of Holmes-Rahe and c) Inventory of Lipp 

Symptoms of Stress. Data were obtained in classrooms of three technical schools of the 

greater São Paulo and these data were treated statistically by tests X ² and r Person for the 

relations among variables, with the support of the program SPSS version 17. The results 

indicated a predominance of a female person, married, with minimum age of 19 years old and 

maximum of 56 years old and Catholics and Evangelicals religious. Of which (79%)  worked 

in one job only, with a 5-year professional  experience and the sector with most professionals 

was “home care”. As for the working hours, the majority of the professionals worked in Day-

time shift, and studied at night-time schools. As for stress, 57.9% presented a certain level of 

stress, 41.3% was in the resistance phase and 37.3% indicated stress of psychological nature. 

As for social readjustment, most of the nursing assistants, which corresponded to 48.4%, was 

within the average, with reasonable chances of becoming sick, that is, presented regular 

capacity for adaptation to the new and unknown events that occur during life. The results 

indicate that the professionals who presented significant level of stress obtained figure higher 

(average) on the social readjustment scale, compared to the professionals who did no present 

stress, indicating that these individuals had more probability of  being sick or  becoming sick. 

 

Key-Words: Stress Word-key: 1. Stress 2. Occupational stress 3. Stress in nursing; Stress and 

Work, Social Readjustment. 
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1. INTRODUÇÃO         

                   
Vivemos em uma sociedade pós-moderna em que o stress pertence ao nosso cotidiano. 

O stress pode ser positivo ou negativo, diante de ganhos e perdas, onde cada pessoa reage de 

forma diferente frente a um mesmo estressor ou estímulo. 

  O stress pode ser estudado em diferentes contextos. No presente estudo esse aborda a 

área da enfermagem, especificamente auxiliares de enfermagem que trabalhavam em clínicas 

e hospitais e que cursavam formação em técnico em enfermagem.  

O interesse em estudar o stress adquiriu relevância durante observações realizadas em 

aulas ministradas em cursos técnicos na área da saúde, principalmente com auxiliares de 

enfermagem, durante diálogos em aula que estimularam a atenção da pesquisadora sobre 

sintomas mencionados pelos alunos como as dores de cabeça, dores no corpo, falta de 

concentração, constipação intestinal. Essas expressões despertaram reflexões, tais como: pode 

um profissional que cuida da saúde de outras pessoas, não cuidar de si? Se esses profissionais 

“não se cuidam”, quem cuidará deles? Outros colegas de profissão? Familiares? 

Vale ressaltar a ênfase da Psicologia da Saúde no modelo biopsicossocial do homem, 

que apresenta como pilares a promoção, proteção, prevenção e tratamento ou reabilitação da 

saúde individual e coletiva.   

Stress e saúde são variáveis atemporais que caminham com a história da humanidade, 

desde os nossos ancestrais, que quando precisavam caçar para sobreviver tinham dois 

caminhos, matar os animais para alimentar-se ou fugir deles e não garantir a própria 

sobrevivência. 

O presente trabalho aborda o stress em profissionais da área da saúde e sua capacidade 

de adaptação perante situações novas, diante do reajustamento social e eventos associados à 

estressores almejados ou inesperados, presença de sintomas físicos e psicológicos em 

auxiliares de enfermagem e fases do stress em que esses profissionais se classificam. 

 A ampliação sobre sintomas e fases do stress pode servir de subsídio para orientação 

de profissionais, em especial, da área da saúde como a enfermagem, na medida em que o 

profissional possa estar atento a sinais e sintomas como forma de alerta. Profissionais com 

conhecimento e orientação sobre o tema, poderão administrar de forma adequada o stress 

negativo transformando-o em positivo. 

 Assim, a seguir o presente propõe uma breve parte introdutória em que é abordado o 

histórico sobre stress e conceitos, fases do stress, modalidades sobre stress, fontes externas e 
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fontes internas sobre stress, sintomas prevenção e tratamento, saúde, stress ocupacional na 

enfermagem e objetivos. 

 Após apresenta-se o capítulo do método com o delineamento da pesquisa, a amostra, 

instrumentos, ambiente, procedimento, aspectos éticos e em seguida os resultados e discussão 

desse trabalho.   

 
1.1 STRESS: breve histórico 

 
Walter B. Cannon, foi um dos pioneiros estudiosos, sobre stress, em seu livro “A 

sabedoria do corpo”, 1946, com devoção a investigação fisiológica, relata assuntos sobre o 

meio interno do nosso organismo, a proteção de um eficiente meio interno; aborda a 

importância da satisfação das necessidades fisiológicas, como alimentação e água, o sal, o 

açúcar, as proteínas e sais minerais para a homeostase do organismo (CANNON, 1946). 

Hans Selye, autor clássico e estudioso sobre stress, quando jovem estudante de 

medicina, em 1925, na Universidade Alemã de Praga, apresenta sua primeira definição sobre 

Stress como sendo a “síndrome de estar apenas doente”. Diante de novas pesquisas o mesmo 

autor, define stress como uma síndrome geral de adaptação, com a sigla SAG (SELYE, 

1959). Para definir a Síndrome de Adaptação Geral, “Selye aproveitou o termo stress, trazido 

da engenharia, que significa o peso que uma ponte suporta até que ela se parta” (LIPP; 

NOVAES, 2003). O fato de ser médico fez com que Selye (1956) enfatizasse o stress do 

ponto de vista biológico observando como uma síndrome composta por três fases ou modelo 

trifásico, sendo as fases de: alarme, resistência e exaustão. Na fase de alarme, o stress é 

positivo, pois quando a pessoa entra em contato com o estressor, ou fonte de stress, o sistema 

nervoso central aciona mecanismos de alerta para sobrevivência, com reações de luta ou fuga 

diante de uma situação, devido à produção e ação da adrenalina, estimulando a atenção, 

criatividade e motivação, proporcionando aumento de produtividade física e intelectual. Na 

fase de resistência, há a tentativa de recuperação do desequilíbrio que o organismo sofre 

(homeostase) na primeira fase, onde começam a surgir sintomas como cansaço e dificuldades 

com a memória, na qual, se a pessoa não se adaptar aos estímulos estressores, gradualmente 

as defesas do organismo diminuem, devido à produção de cortisol, aumentando assim a 

vulnerabilidade a vírus e bactérias, e o stress passa para a fase de exaustão, com o 

reaparecimento de alguns sintomas da primeira fase comprometendo o aspecto físico em 

forma de doenças (SELYE, 1959). 
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Entre os grandes autores contemporâneos conhecidos no Brasil e internacionalmente 

está Marilda Lipp. Segundo Lipp (2000), “stress é uma reação do organismo com 

componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais que ocorre quando surge a 

necessidade de adaptação grande a um evento ou situação de importância. Este evento pode 

ter um sentido positivo ou negativo”. Com inúmeras pesquisas na área e alguns locais em São 

Paulo, cuja matriz do Centro de Controle do Stress é em Campinas, Lipp, vem aprimorando o 

conceito sobre stress, como por exemplo: “Stress é uma reação global do organismo que 

envolve sinais físicos e psicológicos, frente a determinadas situações que excitem, 

emocionem, confundam e ou faça imensamente feliz” (LIPP; NOVAES, 2003 p.40). 

 

“Stress emocional é uma reação que temos frente a algo bom ou mau, que nos 
obrigue a fazer um esforço, maior que o usual, para nos adaptarmos ao que 
está acontecendo, seja no mundo lá fora, seja em nossa mente. Pode também 
ser definido como um estado de tensão mental e físico que produz um 
desequilíbrio no funcionamento global do ser humano e enfraquece seu 
sistema imunológico, deixando-o sujeito às infecções e doenças” (LIPP; 
MALAGRIS; NOVAIS, 2007 p.19). 
 
 

O stress ocorre quando um estressor ameaça o equilíbrio biológico necessário à vida, 

na qual, “o hipotálamo, uma parte do cérebro se comunica com a hipófise que manda uma 

mensagem para as glândulas adrenais produzirem adrenalina e cortisol”, e o corpo fica em 

estado de alerta. Estressor é todo evento ou condição capaz de gerar um estado de tensão. Os 

estressores podem ser de dois tipos: estressores externos compostos por situações e pessoas 

do cotidiano; e estressores internos que envolvem crenças, formas de interpretar as situações 

e características pessoais (LIPP; MALAGRIS; NOVAIS, 2007). Segundo esses autores 

qualquer pessoa pode desenvolver stress quando confrontado com situações desafiadoras, 

independente da faixa etária, sendo a diferença, o tipo de estressor.  

 Lipp (2007) aperfeiçoou o modelo trifásico das fases de stress, de Hans Selye, 

identificando uma fase intermediária entre as fases de resistência e exaustão, denominada fase 

de quase-exaustão, na qual, a tensão excede os limites da pessoa e a resistência física e 

emocional estão comprometidas com aumento da ansiedade, produção de cortisol em maior 

quantidade desencadeando efeito negativo e destruição das defesas imunológicas, facilitando 

o surgimento de doenças. Quanto às modalidades do stress, temos o stress negativo, também 

denominado distress, que é o excesso de stress, na qual, a pessoa esgota sua capacidade de 

adaptação, ultrapassando os próprios limites; o stress positivo ou eutress, que pertence à fase 

inicial ou de alerta, onde o organismo produz adrenalina auxiliando no ânimo, vigor e energia, 
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o que torna a pessoa produtiva e criativa; e o stress ideal em que a pessoa aprende a 

administrar o stress, na fase inicial, entrando e saindo da fase de alerta de modo adequado, e o 

corpo consegue se recuperar dessa fase recuperando o equilíbrio. Para se obter o stress ideal 

cada pessoa deveria aprender estratégias para gerenciar suas tensões evitando uma série de 

problemas associados ao stress patológico.  

 

“Alguns desafios são importantes de se ter na vida. Uma boa medida é pensar 
que cada problema pode ser chamado de um leão. Se tentarmos lutar contra 
vários leões ao mesmo tempo certamente perdemos a luta, mas se trancarmos 
os leões todos em uma jaula e deixarmos só um sair de cada vez à chance de 
vencermos é bem maior” (LIPP; MALAGRIS; NOVAES, 2007 p.21). 
 
 

 Temos inúmeras definições sobre stress, conforme a formação acadêmica do 

profissional e seus pontos de vista, como por exemplo, o stress é entendido por Baccaro 

(1989) como toda a capacidade de adaptação do indivíduo frente a um novo desafio, isto é, 

que pode deixar o organismo em tensão e inquietude, não só em nível de suas forças físicas, 

mas principalmente psíquicas. E é colocado por Fontana (1991) como uma exigência imposta 

sobre as capacidades de adaptação da mente e do corpo. Esse autor enfatiza o stress positivo, 

como aquele representado por desafios, que despertam motivações; e o stress negativo ou 

destruidor, que pode conduzir a um colapso dos níveis físico ou psicológico. Quando as 

exigências superam a capacidade da pessoa, ocorrem as conseqüências fisiológicas e 

psicológicas do excesso de stress. Simmons (2000) entende o stress como uma reação de 

adaptação a qualquer demanda feita a uma pessoa. Requer um reajuste para restabelecer o 

equilíbrio normal. 

 

1.1.5  Stress e fontes externas 

 

 As fontes externas de stress são estímulos ou estressores, que estão presentes no meio 

ambiente, causando stress e alterando a homeostase do organismo.  

Para Holmes e Rahe (1967, apud LIPP; MALAGRIS; NOVAES, 2007), quando uma 

pessoa enfrenta um desafio (bom ou mau) certo esforço precisa ser colocado em ação a fim de 

que ela possa se adaptar. No entanto em um período de 12 meses, a pessoa gasta mais energia 

adaptativa do que tem, o processo de stress se agrava, o sistema imunológico fica prejudicado 

e doenças podem ocorrer. Esses mesmos autores elaboraram uma Escala de Reajustamento 

Social (traduzida para o português), com itens de mudanças na vida que podem produzir 
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stress, e suas respectivas pontuações, na qual, a pessoa assinala o que ocorreu em sua vida nos 

últimos 12 meses. Os autores abordam itens na referida escala de reajustamento social tais 

como, morte de cônjuge ou de familiares, divórcio/separação, prisão, acidente ou doenças, 

perda de emprego, dificuldades no trabalho, dificuldades sexuais, bem como casamento, 

reconciliação, gravidez, férias que envolvam viagem, entre outros itens que traduzem tanto os 

aspectos relacionados às mudanças por perdas como mudanças por ganhos. Assim, o 

instrumento busca indicar como, e se, o indivíduo nos últimos 12 meses precisou investir uma 

quantidade excessiva de energia adaptativa e, portanto, teria chance de 79% de uma doença 

surgir em breve ou se possui stress moderado, ou ainda se há possibilidade de ficar doente 

devido ao stress oriundo de fontes externas. 

 Deste modo, esses autores apontam para o fato de que é possível a avaliação de fatores 

que levam os indivíduos a terem mudanças do ritmo e estilo de vida e desenvolverem stress. 

 Porém as fontes de stress não são apenas externas, podem ser internas.  

 

1.1.2 Stress e fontes internas 

 

 Às vezes o que gera stress negativo não são as situações ou eventos, mas a 

interpretação que a pessoa faz de uma determinada situação, percebendo-a como ameaçadora, 

ou seja, o stress emocional pode estar dentro de você através de seu modo de ser e pensar. 

Segundo Lipp, Malagris e Novais (2007, p.39), entre algumas fontes internas de stress, estão: 

Pensamentos rígidos e estereotipados; valores antigos que não se adequam à realidade atual; 

expectativas impossíveis de serem preenchidas; negativismo, pessimismo, mau humor; não 

saber dizer “não” às demandas dos outros; níveis de ansiedade muito acentuados; níveis de 

depressão altos; competição constante; pressa, como um modo de viver; inabilidade de 

perdoar e esquecer o passado; perfeccionismo; pensamentos obsessivos; insegurança; raiva; 

egoísmo; repetição das mesmas situações vividas no passado. 

 

“As emoções são influenciadas por pensamentos, pois o sistema 
neuroendócrino, neuroimune e neurovegetativo tem sua base no sistema 
límbico, que é o centro que gerencia as emoções, e está contido no sistema 
nervoso central, daí a relação entre stress e doenças psicofisiológicas. A 
psicoterapia é indicada para efetuar mudanças na interpretação de eventos 
catalisadores de emoções, modificando assim a ação do sistema límbico” 
(LIPP; MALAGRIS; NOVAES, 2007, p.42). 
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 Nas fontes internas o comportamento operante está presente, segundo Bock, Furtado e 

Teixeira (2002), o que propicia a aprendizagem dos comportamentos é a ação do organismo 

sobre o meio e o efeito dela resultante – a satisfação de alguma necessidade, portanto, a 

aprendizagem está na relação entre ação e seu efeito, sujeito e ambiente. 

 
 

1.1.3 Sintomas de stress 

 

O que prejudica a pessoa é o stress em excesso, e a não adaptação para enfrentá-lo. O 

stress ocorre em diferentes graus, independente das condições de vida. Os sintomas são 

mudanças ou alterações no organismo que revelam que algo não está bem. Os sintomas do 

stress são classificados em dois tipos: sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas 

físicos e psicológicos costumam ocorrer paralelamente, podendo iniciar-se como físicos e 

refletir no psicológico ou iniciar-se no psicológico e refletir-se no físico, porém o que é 

comum é a predominância de um sobre o outro, ou seja, há pessoas que apresentam maior 

sintomatologia somática, enquanto que outras pessoas apresentam predominância de sintomas 

psicológicos.  

 Na fase de alerta, também denominada alarme, entre alguns dos sintomas físicos, 

segundo Lipp (2000) estão, as mãos e pés frios, nó no estômago, tensão muscular, insônia, 

taquicardia, hipertensão arterial súbita e passageira; quanto aos sintomas psicológicos estão: 

entusiasmo súbito e vontade de iniciar novos projetos.  

Se a fase de alerta é mantida por períodos muito prolongados ou se novos estressores 

se acumulam, o organismo entra em ação para impedir o desgaste total de energia, entrando 

na fase de resistência, quando se resiste aos estressores e se tenta, inconscientemente, 

restabelecer o equilíbrio interior (chamado de homeostase), que foi quebrado na fase de alerta. 

A produtividade cai dramaticamente. Caracteriza-se pela produção de cortisol. A 

vulnerabilidade da pessoa a vírus e bactérias se acentua. Quanto aos sintomas físicos da fase 

de resistência estão: problemas com a memória, mudança de apetite, cansaço constante, 

problemas dermatológicos e hipertensão arterial; e sintomas psicológicos surgem como 

sensibilidade emotiva excessiva, irritabilidade excessiva, pensar constantemente em um só 

assunto. Dependendo da freqüência desses sintomas, eles se enquadram na fase 3 do stress 

que é a fase de quase exaustão. 

 Quando a tensão excede o limite do gerenciável, a resistência física e emocional 

começa a se quebrar, ainda há momentos em que a pessoa consegue pensar lucidamente, 
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tomar decisões, rir de piadas e trabalhar, porém tudo isto é feito com esforço e estes 

momentos de funcionamento normal se intercalam com momentos de total desconforto. Há 

muita ansiedade nesta fase. A pessoa experimenta uma gangorra emocional. O cortisol é 

produzido em maior quantidade e começa a ter efeito negativo de destruir as defesas 

imunológicas. Doenças começam a surgir.  

 Quando a pessoa excede a fase de quase exaustão, vai para a fase de exaustão que é a 

fase mais negativa do stress, a patológica. É o momento em que um desequilíbrio interior 

muito grande ocorre. A pessoa pode entrar em depressão, não consegue concentrar ou 

trabalhar. Suas decisões muitas vezes são impensadas. Entre alguns dos sintomas físicos desta 

fase estão: diarréia freqüente, insônia, náuseas, tiques, hipertensão arterial continuada, 

problemas dermatológicos prolongados, mudança extrema de apetite, úlcera, enfarte; e 

sintomas psicológicos como impossibilidade de trabalhar, pesadelos, vontade de fugir de tudo, 

apatia, depressão, raiva prolongada, cansaço excessivo, irritabilidade sem causa aparente, 

perda do senso de humor. 

 

1.1.4 Tratamento e prevenção  

 

Segundo Lipp e Novaes (2003), para se proteger do stress excessivo, o tratamento 

envolve cuidados chamados de quatro pilares do controle do stress, que são: 

1º) Alimentação equilibrada, de preferência com orientação de uma nutricionista capacitada, 

para indicar alimentos que contribuem para reposição de vitaminas e nutrientes eliminadas 

quando há stress excessivo, e alimentos que auxiliem no relaxamento, pois alguns alimentos 

estimulam o sistema nervoso aumentando o stress. 

2º) Relaxamento, com respiração profunda, com adequação ao estilo de vida e personalidade 

da pessoa. Há técnicas de relaxamento que enfatizam mais o relaxamento físico, e outras que 

têm como foco relaxamento mental. 

3º) Exercício físico é uma das medidas mais importantes para alívio do stress, que evita 

vários problemas de saúde, no aspecto físico e psicológico, auxiliando no controle de stress e 

qualidade de vida. Durante o exercício físico o cérebro produz uma substância natural 

chamada endorfina, responsável por diminuição de dores, relaxamento, sensação de prazer e 

bem-estar. 

A partir de suas pesquisas Lipp, Malagris e Novais, (2007, p.81) têm relatado, dentre 

outros, os seguintes benefícios obtidos com a prática regular de exercícios físicos: ajuda a 

controlar o peso; melhora a resistência ao esforço; aumenta a energia; gera sensação de bem 
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estar geral; diminui o risco de morte prematura; reduz o risco de hipertensão arterial e ajuda 

no controle da hipertensão; melhora a resistência óssea; reduz o risco de depressão e 

ansiedade e ajuda no tratamento; reduz o risco e melhora o controle de diabetes; reduz o risco 

de câncer; diminui as taxas de gordura e açúcar no sangue; eleva o chamado “bom colesterol”; 

aumenta a auto-estima; ajuda no controle e prevenção do stress excessivo. 

4º) Automanejo com acompanhamento psicológico para verificar as causas do stress e 

desenvolver estratégias de enfrentamento dos estressores. 

 Quanto às medidas psicológicas estão: o pensamento positivo, mudanças no estilo de 

vida de maneira gradual e tomar decisões apenas quando sentir-se melhor. 

 A aprendizagem de estratégias de enfrentamento é indicada com o objetivo de 

capacitar a pessoa a lidar com estressores de maneira adequada, visando qualidade de vida. 

“Por qualidade de vida entendemos o viver que é bom e compensador em pelo menos quatro 

áreas: social, afetiva, profissional e a que se referem à saúde” (LIPP; NOVAES, 2003, p.52).  

 Para o controle do stress, Lipp e Novaes (2003), apresentam algumas sugestões como: 

aprender a reconhecer os sinais de stress; procurar identificar as fontes de stress externas e 

internas, avaliando os estressores: familiares, ambientais; os ligados ao trabalho; os referentes 

ao seu modo de pensar e agir; tentar mudar o que pode ser mudado como organizar as 

prioridades; espaçar as mudanças da vida; adquirir habilidades de resolução de problemas e 

administração do tempo; aprender a ser assertivo; modificar o comportamento apressado; 

reservar tempo para o lazer; fazer exercícios físicos; fazer relaxamento; seguir uma dieta 

equilibrada; aprender a lidar com o que não pode ser mudado, isto é, assumir responsabilidade 

pelo manejo da vida; modificar atitudes e pensamentos quanto ao que não pode ser mudado; 

reinterpretar os estressores, vendo o lado positivo das coisas; aprender a lidar com a 

ansiedade. 

 

1.1.5 Saúde 

 

 Saúde e stress podem caminhar juntos de maneira adequada, sendo positivo ou 

construtivo trazendo benefícios para as pessoas, como também podem caminhar de forma 

antagônica, causando prejuízos para as pessoas e sociedade, ou seja, negativo ou destrutivo. 

Vale lembrar que o stress positivo denomina-se eutress e o estresse negativo distress. Eutress 

apresenta-se com o prefixo “eu” que vem do grego e significa bem, boa constituição, 

enquanto que em distress o prefixo dis vem do grego dys e significa imperfeição, má estado, 

defeito, portanto distress é o stress nocivo.  
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 Sendo necessário a saúde, vários autores fazem menção ao caráter positivo do stress, 

como Molina (1996, apud FERREIRA; DE MARTINO, 2009), que o definiu como qualquer 

tensão, aguda ou crônica, capaz de produzir mudança de comportamento físico e emocional, e 

uma resposta de adaptação psicofisiológica que pode ser negativa ou positiva para o 

organismo. 

 O stress em excesso, à medida que interfere nas defesas do organismo, baixando a 

imunidade, além de trazer conseqüências físicas pode resultar em doenças psicológicas e 

psiquiátricas como neuroses e psicoses, especialmente se a pessoa tiver predisposição 

genética. 

Segundo Cruz, (2008) no relatório anual de 2001 a OMS (Organização Mundial da Saúde) 

veio reconhecer que a saúde mental não pode ser vista como mera ausência de doença, mas 

um estado de total bem-estar, que inclui bem-estar subjetivo, percepção de auto-eficácia, 

autonomia, competência intergeracional e auto-atualização do nosso potencial intelectual e 

afetivo.  

 Quando o stress é administrado de forma adequada à pessoa consegue agir 

assertivamente, transformando seus conflitos e mal-estar em produção intelectual e 

criatividade; agindo dessa maneira ela contribui com sua saúde. 

 Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2008 p. 357) saúde implica pensar o homem como 

totalidade, isto é, como ser biológico, psicológico e sociológico e, ao mesmo tempo, em todas 

as condições de vida que visam propiciar-lhe bem estar físico, social e mental. 

 Os profissionais antes de serem auxiliares de enfermagem, são cidadãos, com direitos 

e deveres no ambiente familiar e ambiente profissional como veremos em stress ocupacional 

na enfermagem. No aspecto pessoal tem o direito de cuidar do aspecto físico com tempo para 

realizar atividade física, alimentar-se de forma adequada com horário para realização das 

refeições; no aspecto psicológico tempo para descansar e fazer tarefas que lhe dão prazer, e no 

aspecto social, rever amizades antigas e fazer amizades novas, participando de algum tipo de 

grupo. Cuidando desses aspectos aumentam as probabilidades de saúde e longevidade com 

qualidade. 

 

1.1.6 Stress Ocupacional na Enfermagem 

 

A saúde e o trabalho, o bem-estar físico e mental são temas relacionados a percepções 

subjetivas que nos últimos anos, têm sido explorados por muitos pesquisadores sob a luz do 

conceito de stress. Em geral, não se observa preocupação com a saúde do trabalhador, 
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principalmente na área da saúde mental. Parece haver uma tendência dos estudos em 

pesquisar a semiologia biológica, enquanto se evidenciam questões de natureza psíquica 

(COSTA; LIMA; ALMEIDA, 2003). 

O stress no trabalho pode ocorrer devido as seguintes causas: fatores relacionados com 

o emprego; papel na organização; relações no trabalho; desenvolvimento profissional; 

mudança organizacional (COOPER; STRAW, 2005). 

No que se refere aos fatores relacionados como emprego, estão: ambiente, 

deslocamentos, tecnologia e pressão. 

Quanto ao papel na organização estão: relações, forças do mercado, economia, 

ambiente. 

No desenvolvimento profissional estão: as etapas da carreira, rotina, promoções. 

A mudança organizacional envolve: encerramento de atividades, demissões, 

reestruturação, fusão ou aquisição. 

O stress ocupacional é um dos fatores que causam doenças psicossomáticas em 

pessoas de diferentes classes sociais e profissionais. Atualmente o stress ocupacional é 

considerado como um dos riscos mais sérios ao bem-estar biopsicossocial do indivíduo, 

ameaçando a auto-estima e desencadeando desgaste emocional. 

A enfermagem se caracteriza por uma variabilidade de atividades que exigem 

percepção e decisão rápida, precisão e competência profissional com esforço físico e mental 

intenso, e a garantia de conforto e segurança do cliente (MAURO; SANTOS; OLIVEIRA; 

LIMA, 2000). 

Nesse mesmo sentido, autores como Schimdt, Dantas, Marziale e Laus (2009) 

entendem que a Organização Internacional do Trabalho define stress ocupacional como sendo 

um conjunto de fenômenos que se apresentam no organismo do trabalhador e que, por esse 

motivo, pode afetar sua saúde. E continuam os autores, o trabalho da enfermagem na maioria 

dos hospitais tem sido apontado como altamente estressante; e o stress do enfermeiro pode se 

justificar pela alta responsabilidade e pela baixa autonomia, e refletem situações com vários 

pontos de tensão, determinantes do stress.  

Uma das causas de stress ocupacional é a dupla jornada de trabalho que se faz 

necessária aos trabalhadores de enfermagem, em conseqüência da situação econômica da área 

da saúde e dos baixos salários insuficientes para o sustento da família, o que os leva a 

procurar novas fontes de renda. Na realidade, a necessidade de enfrentar atividade dobrada 

pode interferir, em alguns aspectos, na qualidade de vida do trabalhador (ARAÚJO; 

FERREIRA; PAONE; SILVA; VENTURA, 2008). 
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É importante enfatizar além da dupla jornada de trabalho, a questão do turno de 

trabalho.  Nesse sentido, Ferreira e De Martino (2009) estudaram 87 funcionários de uma 

equipe de enfermagem, e investigaram a presença de stress correlacionado ao cronótipo (que 

refere-se à classificação da diferença individual, de adaptação temporal dos ritmos biológicos, 

ou seja, refere-se ao horário de maior desempenho físico e mental do indivíduo) e turno de 

trabalho. Os resultados demonstraram que existia adequação entre turno de trabalho e seu 

respectivo cronótipo, pois 74,7% dos indivíduos estavam devidamente alocados. No entanto, 

não havia avaliação cronobiológica (é a ciência que estuda a organização temporal dos 

fenômenos biológicos, fisiológicos e/ou psicológicos, que permite a compreensão de que o 

organismo é fisiologicamente diferente a cada momento do dia) prévia à contratação; os 

funcionários eram fixados no plantão conforme a vaga disponível.  

Os trabalhadores da área da saúde, segundo Lautert, Chaves e Moura, (2004, apud 

GIL; BOMFIM, 2008) ocupam uma das profissões campeãs do stress Ocupacional, sendo 

essa classificada como a terceira profissão estressante, ficando atrás somente dos 

controladores de vôo, motoristas de ônibus urbano, que ocupam o segundo lugar e dos 

policiais e segurança privados que estão em primeiro lugar.  

 O stress ocupacional é um estado emocional desagradável decorrente de aspectos de 

trabalho, os quais são avaliados pelo indivíduo como ameaçadores à sua auto-estima e bem-

estar causando desgaste emocional (GIL; BOMFIM, 2008). 

O stress ocupacional tem sido uma área bastante pesquisada por psicólogos, uma vez 

que, frequentemente, se desenvolve em razão do trabalho exercido pelo indivíduo (ARAUJO; 

FERREIRA; PAONE; SILVA; VENTURA, 2008). 

Murta e Tróccoli (2009) realizaram um estudo com 74 funcionários administrativos de 

uma universidade privada, sendo que 42 funcionários foram escolhidos para uma Intervenção 

Multimodal de manejo de stress (M.E.) e 32 foram escolhidos para um Treino em Habilidades 

Sociais (H.S.), onde foi implementado e avaliado um programa de manejo de stress. Foram 

feitas medidas fisiológicas pré e pós teste em imunidade, pressão arterial e respostas verbais 

ao stress, habilidades sociais e coping a problemas no trabalho, com a aplicação do Inventário 

de Sintomas de Stress para Adultos, Escala de Coping Ocupacional e Inventário de 

Habilidades Sociais. Os participantes de ambas as intervenções apresentaram níveis similares 

de sintomas de stress, coping a problemas no trabalho, habilidades sociais e imunidade, 

apenas diferindo em pressão arterial diastólica os participantes da intervenção M.E., com 

médias baixas, não havendo superioridade de um tipo de intervenção sobre o outro. O papel 
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protetor exercido pelos mecanismos de coping ou estratégias de enfrentamento ao stress no 

trabalho, vem sendo um dos focos de estudo da psicologia da saúde ocupacional. 

Coping (enfrentamento) pode ser definido pela forma como as pessoas comumente 

reagem ao stress. Em seu modelo para a compreensão de coping ocupacional, Latack (1986, 

apud PINHEIRO; TRÓCCOLI; TAMAYO, 2003) considerou que ações e reavaliações 

cognitivas deveriam estar juntas, relacionadas a estratégias de enfrentamento ou de esquiva da 

situação estressante. Às ações e reavaliações cognitivas relacionadas ao enfrentamento, a 

autora nomeou estratégias de controle, enquanto que ações e reavaliações cognitivas de 

conteúdo escapista foram chamadas estratégias de esquiva. A autora também inclui em sua 

classificação as estratégias de manejo de sintomas para denominar as tentativas de lidar com 

os sintomas de stress popularmente aceitas, como o relaxamento ou a prática de exercícios 

físicos. Folkman e Lazarus (1980, apud PINHEIRO; TRÓCCOLI; TAMAYO, 2003), 

relataram maior utilização, no ambiente ocupacional, de estratégias voltadas para focalização 

do problema.  

Segundo Araújo, Ferreira, Paone et al (2008), a UTI é o ambiente mais estressante de 

um hospital por ter grande número de equipamentos, sobrecarga de trabalho, pacientes graves 

e por ter de lidar constantemente com a morte; conclusão obtida, após um estudo realizado 

com alunos do sétimo e oitavo semestres do curso de graduação em Enfermagem, na 

Universidade Nove de Julho, que trabalhavam como auxiliares ou técnicos de enfermagem em 

UTI adulto, onde foram aplicados um questionário sócio-demográfico e o ISSL (Inventário de 

Sintomas de Stress) de Marilda Lipp, que é um instrumento útil na identificação de quadros 

característicos de stress e possui um método de avaliação que enfatiza a sintomatologia 

somática e psicológica a ele ligada etiologicamente. Com o ISSL é possível diagnosticar os 

sintomas de stress em adulto e a fase do stress. Dos 20 estudantes da amostra, nos resultados 

do ISSL, 75% apresentaram sinais de stress; e 25% não apresentaram; dos entrevistados com 

stress 50% mostraram sintomas psicológicos e 25% físicos, sendo que 70% estavam na fase 

de resistência, 5% na fase de quase-exaustão. Os pesquisadores apontam à sobrecarga de 

trabalho, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, como uma fonte frequentemente 

associada ao stress. Além da sobrecarga de trabalho devido à falta de pessoal, há também 

outros estressores como a pouca valorização profissional e a falta de estímulo ou 

reconhecimento profissional.  As pessoas passam a ver o trabalho como se fosse duro e 

complicado, com a desmotivação, e o stress ocupacional se manifesta em forma de 

insatisfação, baixa produtividade e qualidade, insatisfação do trabalho e da própria instituição. 
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Um estudo realizado sobre os efeitos do stress na saúde física e psicológica de 

enfermeiros de um Centro de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário do Rio de 

Janeiro, mostrou que devido à natureza estressante do trabalho, os profissionais correm riscos 

de esgotamento, devendo se considerar, também, certos traços de personalidade e, entre eles, 

a repressão de certas emoções como raiva e culpa e a negação de suas necessidades em 

relação às necessidades dos pacientes (SANTOS; OLIVEIRA; MOREIRA, 2006). Nesse 

mesmo estudo, verificou-se que entre os estressores estavam à falta de recursos humanos e os 

materiais uma vez que não havia condição favorável para o desempenho da função, o que 

criava sentimentos de frustração e impotência; a carga horária excessiva e contínua que por 

sua vez decorria num nível de atenção desfavorável no trabalho, pressão pelo cumprimento 

das atividades, e fragmentação das tarefas. Também o ambiente de trabalho fora um gerador 

de stress, dado aos ruídos dos aparelhos, o trânsito de pessoas no local, a própria dinâmica de 

funcionamento do setor e as exigências impostas pela organização, bem como e a planta física 

inadequada. Os autores acrescentam que o fato de lidar com situações inesperadas e críticas 

relacionadas ao sofrimento do outro, no setor de terapia intensiva, causavam nos 

trabalhadores manifestações de ansiedade e níveis variados de stress.  

 Outro setor considerado estressante é o de oncologia. Um estudo realizado com 

técnicos em enfermagem do setor de oncologia de um hospital em Vitória, ES (AVELLAR; 

IGLESIAS; VALVERDE, 2007) procurou-se observar se a rotina de trabalho dessas pessoas 

promovia-lhes sofrimento e adoecimento psíquico e também identificar as estratégias usadas 

para lidar com situações estressantes em seu cotidiano. Os resultados mostraram uma rotina 

descrita como acelerada, com múltiplas demandas, resultantes de um ambiente de trabalho 

tido como desgastante e muito estressante. Mostrou ainda, que após algum tempo o 

trabalhador já não se reconhecia como era anteriormente ao ingresso no setor, como se 

surgisse um sentimento de despersonalização, resultante de sua insatisfação com a função que 

exercia e com o lugar em que estava inserido. Nesse mesmo estudo, foi possível observar que 

poucas oportunidades são dadas para falas que continham sentimentos, sendo uma 

característica de todos os setores de trabalho; havia uma exigência velada de que todos os 

sentimentos acompanhados de mal-estar não fossem demonstrados no local de trabalho. Entre 

as estratégias utilizadas pelos técnicos de enfermagem para o enfrentamento da rotina de 

trabalho esteve, o não envolvimento com o paciente e seu familiar, o não envolvimento com o 

colega de trabalho, a tentativa de intelectualização dos acontecimentos do setor. A estratégia 

de não se apegar ao paciente levava-os a conflitos; esse afastamento era usado como 

estratégias para os trabalhadores se manterem saudáveis no ambiente de trabalho. 
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Diante dessa literatura, é possível entender com Araújo, Santo e Servo (2009) que o 

estresse ocupacional implica em desgaste físico, emocional e mental, que podem gerar 

ansiedade, depressão, queda na produtividade, no desempenho e na satisfação dos enfermeiros 

em sua função. 

 Também é possível, ante a literatura exposta nessa parte introdutória do presente 

estudo, entender que há necessidade de se estudar mais o tema em questão, tendo em vista, 

futuramente, a necessidade de se implantar programas preventivos na área psicológica que 

possam vir a contribuir com esses profissionais que cuidam de pessoas. 

 

Deste modo, diante do exposto pela literatura sobre stress e ante a necessidade de se 

estudar mais o assunto, o presente estudo teve como objetivos: 

 

a) Levantar o perfil sócio-demográfico e cultural de auxiliares de enfermagem; 

b) Levantar suas concepções e autopercepções a respeito da saúde e de stress; 

c) Avaliar o grau de stress e seus sintomas; 

d) Avaliar e descrever o reajustamento social; 

e) Relacionar stress e reajustamento social. 
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2. MÉTODO 

 
 No presente estudo utilizou-se a pesquisa descritiva qualitativa. O objetivo de uma 

pesquisa descritiva, em geral, é construir, por ensaio e erro, um modelo de comportamento 

das variáveis implicadas no processo descrito (COSTA, 2001). 

 

2.1 Amostra  

Foi constituída por 126 sujeitos, dos gêneros masculino e feminino, com faixa etária 

entre 19 e 56 anos, residentes na região metropolitana de São Paulo. Esses participantes 

tinham profissões de auxiliares de enfermagem, e cursavam “técnicos em enfermagem” e 

eram oriundos de três escolas técnicas, localizadas na região metropolitana de São Paulo.  

Essa escolha amostral foi por conveniência, devido à facilidade e proximidade da 

pesquisadora com estudantes dos cursos técnicos em enfermagem e por terem, esses sujeitos, 

aceitado em participarem da presente investigação. Segundo Rea e Parker (2000), amostra por 

conveniência é aquela em que os entrevistados são selecionados com base na semelhança 

presumida com a população útil e na sua disponibilidade imediata; além disso, com 

freqüência estudantes são entrevistados em suas salas de aula, possibilitando ao pesquisador 

fazer contato com grande número de pessoas em períodos de tempo relativamente curtos e a 

um custo mínimo. 

Os estudantes foram convidados a participarem da pesquisa em suas salas de aula. Na 

ocasião a pesquisadora expunha brevemente sobre o tema em questão e os objetivos do 

estudo. 

 

2.2 Instrumentos  

A presente investigação contou com três diferentes instrumentos: “questionário sócio-

demográfico e cultural”, “escala de reajustamento social” e “inventário de medida de stress”. 

Seguem suas descrições:  

 

1º) Questionário de dados sócio-demográficos e culturais: trata-se de um questionário que 

fora elaborado especialmente para o presente estudo (ANEXO D). Nesse questionário 

procurou-se levantar variáveis classificatórias, nominais e, portanto, nele contavam 

informações sobre: dados pessoais gerais; horário de estudo, horário de trabalho, setores que 
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os auxiliares trabalhavam, meio de transporte utilizado entre residência e local de trabalho, 

tempo de experiência na função, tempo de experiência em determinado setor.  

2º) Escala de Reajustamento Social de Homes-Rahe1: Os psicólogos Thomas Holmes e 

Richard Rahe, especialistas em stress da Universidade de Washington, elaboraram a escala de 

reajustamento social, em 1967, e foi traduzida por Lipp em 1990. Segundo Lipp (2005), os 

autores Holmes e Rahe coletaram acontecimentos estressantes da vida, atribuindo um valor de 

0 a 100, pois para eles o stress significava uma adaptação à mudança, diante de eventos 

positivos ou negativos, sendo possível que uma pessoa se encontre em mais de uma situação 

estressante ao mesmo tempo. Concluíram esses autores, que quando uma pessoa enfrenta um 

desafio seja agradável (positivo) ou desagradável (negativo), investe energia física e 

psicológica em ação para poder se adaptar às situações novas ou inesperadas. Em um período 

de 12 meses, se a pessoa gastar mais energia adaptativa do que seus limites físicos e psíquicos 

permitem, o stress se agrava mudando de fase, aumentando assim suas chances de adoecer. A 

escala é composta por fontes externas de stress, na qual, os participantes circulam as 

pontuações correspondentes aos eventos, que vivenciaram no último ano; após circularem os 

eventos identificados somam-se as pontuações. Na avaliação, as pontuações menores que 150 

mostram que há pequenas chances do indivíduo adoecer; entre 150 e 299 pontos, há 51% de 

chances razoáveis de adoecer e, numa somatória maior que 300 pontos, há fortes 

probabilidades de que o indivíduo adoeça, ou seja, significa que uma pessoa que no último 

ano precisou investir uma quantidade excessiva de energia adaptativa, teria probabilidade de 

79% de que uma doença lhe fosse surgir. A escala de reajustamento social apresenta variáveis 

classificadas em três grupos, de acordo com a pontuação total de cada sujeito, como citados 

anteriormente; 1º grupo se classifica os sujeitos que obtém pontuação acima de 300 pontos; 2º 

grupo é composto por sujeitos que obtém pontuação entre 150 a 299 e no 3º grupo a 

classificação pertence aos sujeitos que obtém pontuação inferior a 150.  

3º) O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (LIPP, 2005)2. O ISSL foi 

elaborado por Marilda Lipp, tendo como base o modelo quadrifásico do stress, que é a 

ampliação do modelo trifásico desenvolvido por Selye em 1984. O modelo trifásico é 

composto pela fase de alerta que é a fase positiva do stress; a fase de resistência em que à 

pessoa lida com os estressores, tentando manter a estabilidade do organismo; e a fase de 

exaustão, onde doenças graves começam a aparecer. O modelo quadrifásico de Lipp 
                                                 
1  Escala de reajustamento social de Holmes-Rahe, traduzida por Lipp, extraída do livro: Stress ao longo da vida, 
p. 35. 
2  É importante salientar que o inventário de Lipp (LIPP,2005) para avaliação do stress não será anexado a esse 
trabalho, por ser proibida sua reprodução e manuseio por profissionais não psicólogos.  
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identificou a fase de quase-exaustão, que fica entre a resistência e a exaustão, cujo destaque 

é o processo de adoecimento de órgãos que apresentam maior vulnerabilidade genética ou 

adquirida, e passam a mostrar sinais de deterioração. Segundo essa mesma autora “uma das 

dificuldades frequentemente mencionadas é o do diagnóstico diferencial dos sintomas e da 

fase do stress em que a pessoa possa se encontrar. Na literatura internacional encontram-se 

algumas sugestões de como o stress pode ser avaliado, como se segue” na p.12, do manual do 

ISSL, ou seja, por meio da avaliação de eventos causadores de stress, que é o caso da escala 

de reajustamento social de Holmes-Rahe; por meio de reações, pelas medidas fisiológicas e 

endócrinas, por meio de doenças em órgãos-alvo.  

A versão original do ISSL é o ISS, que apresenta as três fases do stress de Selye; 

apesar do ISSL substituir o ISS, não o invalida, pois é um aprimoramento com referência ao 

primeiro. O ISSL tem por objetivo identificar a sintomatologia que o sujeito apresenta, 

avaliando se este possui sintomas de stress, o tipo de sintoma existente, seja somático ou 

psicológico, e a fase em que se encontra. “O ISSL leva cerca de dez minutos para ser 

administrado. É composto de três quadros que se referem às quatro fases do stress, sendo o 

quadro 2 utilizado para avaliar as fases 2 e 3 (resistência e quase-exaustão). Os sintomas 

listados são típicos de cada fase. No primeiro quadro, composto de 12 sintomas físicos e 3 

psicológicos, o respondente assinala com F1 ou P1 os sintomas físicos ou psicológicos que 

tenha experimentado nas últimas 24 horas. No segundo, composto de 10 sintomas físicos e 5 

psicológicos, F2 ou P2 os sintomas experimentados a última semana. A fase 3 é diagnosticada 

com base em uma freqüência maior de sintomas listados no quadro 2 do inventário. No 

quadro 3, composto de 12 sintomas físicos e 11 psicológicos, assinale-se com F3 e P3 os 

sintomas experimentados no último mês. Alguns dos sintomas que aparecem no quadro 1, 

como o item 8 referente à hipertensão arterial súbita e passageira, no quadro 3 o item 4 refere-

se a hipertensão arterial continuada. A razão dessa gradação é que a fase de exaustão, coberta 

no quadro 3, em geral mostra a volta de alguns sintomas da fase 1, com um maior grau de 

comprometimento, devido à quebra de resistência. O número de sintomas físicos é maior do 

que os psicológicos e varia de fase para fase porque a resposta de stress é assim constituída e 

é por isto que não se pode simplesmente utilizar o número total de sintomas assinalados para 

fazer o seu diagnóstico, sendo necessário consultar as tabelas de avaliação. No total , o ISSL 

inclui 37 itens de natureza somática e 19 de natureza psicológica, sendo os sintomas muitas 

vezes repetidos, diferindo somente em sua intensidade e seriedade. A fase 3 (quase-exaustão) 

é diagnosticada na base da freqüência dos itens assinalados no quadro 2, de acordo com a 

Tabela 1 de correção. Estudos revelaram uma correlação alta entre os sintomas componentes 
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do ISSL indicando a existência de um constructo subjacente que é o stress”. “O ISSL foi 

validado em 1994 por Lipp e Guevara e tem sido utilizado em dezenas de pesquisas e 

trabalhos clínicos na área de stress. Ele permite realizar um diagnóstico preciso de stress, 

determinar em que fase a pessoa se encontra e se este stress manifesta-se mais por meio da 

sintomatologia na área física ou psicológica, o que viabiliza uma atenção preventiva em 

momentos de maior tensão”. Para padronização e validação do ISSL, a amostra foi composta 

por 1.843 adultos, voluntários recrutados em quiosques montados em shoppings, em colégios 

e universidades. A amostra incluiu 1.299 respondentes de São Paulo, 352 da Paraíba e 198 do 

Rio de Janeiro; do total de 1.843, 64% (1.184) eram do sexo feminino, 36% do sexo 

masculino e 5 (cinco) pessoas não responderam; faixa etária teve variação entre 15 e 75 anos; 

escolaridade, sendo a maioria com 2º grau (1.125) e 3º grau (590).O ISSL é um instrumento 

de alta confiabilidade, na qual, sua análise de confiabilidade obteve o Coeficiente Alfa de 

0,9121, com estatística Alfa de Cronbach. A aplicação do ISSL é indicada para jovens acima 

de 15 anos e adultos, com duração de aproximadamente de dez minutos, podendo ser aplicado 

em grupos ou individualmente. 

 

2.3 Ambiente: A aplicação dos instrumentos foi coletiva, em salas de aula separadas apenas 

para os auxiliares de enfermagem participantes do estudo.  

 

2.4 Procedimento 

Primeiramente foram solicitadas por escrito as autorizações das instituições para a 

realização da pesquisa (ANEXO A1, A2 e A3). A pesquisadora contatou três escolas técnicas 

particulares, para autorização da pesquisa, das quais uma delas apresentava um programa 

denominado téc-saúde, onde, havia uma parceria com o governo do estado de São Paulo; 

estudo gratuito dentro de uma escola particular direcionada aos auxiliares de enfermagem 

cadastrados em São Paulo, para cursarem o técnico em enfermagem, com o objetivo de 

continuarem trabalhando na profissão. 

Posteriormente o projeto foi enviado ao comitê de ética para análise e parecer 

(ANEXO B). A seguir, com o parecer positivo do Comitê de Ética, foram marcados dias e 

horários para a aplicação dos instrumentos, conforme datas e horários disponibilizados pelas 

instituições. Com as autorizações dadas, foi dado início à pesquisa, sendo que na escola “A” 

pesquisadora compareceu uma vez no período da manhã e uma vez no período da noite, 

totalizando 19 auxiliares de enfermagem (Escola A); na escola “B”, foi agendada uma tarde e 

uma noite, para aplicação dos instrumentos, e totalizaram 12 participantes; na escola “C” a 
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pesquisadora esteve presente, três manhãs, três tardes e três noites, para coleta de dados, 

totalizando a aplicação dos instrumentos em 95 auxiliares de enfermagem. Na data da 

aplicação dos instrumentos os auxiliares de enfermagem receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCE), com informações sobre riscos e benefícios da 

pesquisa, estando cientes de sua responsabilidade na participação da mesma (ANEXO C).  

 O período de coleta de dados foi entre os meses de outubro a dezembro de 2010. Após 

a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, ocorreu a explicação de cada 

instrumento de forma clara e objetiva, em que a pesquisadora colocou-se a disposição para 

maiores esclarecimentos, dos instrumentos, conforme a necessidade de cada profissional. Os 

instrumentos foram aplicados na seguinte seqüência: questionário com variáveis sócio-

demográficas e culturais, escala de reajustamento social de Homes-Rahe, e o ISSL, com 

tempo de duração da aplicação dos instrumentos de aproximadamente 30 minutos.  O 

instrumento com maior ênfase na hora da explicação foi o ISSL, que a partir de cada folha de 

resposta, foram feitas as recomendações do manual, em que a psicóloga leu e explicou as 

instruções vagarosamente e os profissionais responderam no quadro 1, F1 e P1, F2 e P2 no 

quadro 2 e F3 e P3 no quadro 3. A examinadora reforçou o período de tempo a que cada 

quadro do teste se refere (24 horas para o quadro 1, uma semana para o quadro 2 e um mês 

para o quadro 3). 

 Na correção e interpretação do ISSL seguiram-se os seguintes passos: 1º) Passo: 

Somou todos os sintomas assinalados no quadro 1a com os sintomas assinalados no quadro 

1b, obtendo-se o número de resultado bruto dos sintomas; 2º) Passo: Somou todos os 

sintomas assinalados no quadro 2a com os sintomas assinalados no quadro 2b obtendo-se o 

número de resultado bruto dos sintomas; 3º) Passo: Somou todos os sintomas assinalados no 

quadro 3a com os sintomas assinalados no quadro 3b obtendo-se o número de resultado bruto 

dos sintomas; 4º) Passo: Verificou se o escore bruto do quadro 1 é maior que 6, indicador de 

stress; 5º) Passo: Verificou se o escore bruto do quadro 2 é maior que 3, indicador de stress; 

6º) Passo: Verificou se o escore bruto do quadro 3 é maior que 8, indicador de stress; 7º) 

Passo: O diagnóstico foi positivo para stress, quando qualquer um dos escores brutos 

atingiam os limites determinados; 8º) Passo: A examinadora procurou na tabela de correção 1 

intitulada “Fases do Stress”, do manual do ISSL, p. 20, os valores brutos por quadro, 

correspondentes as suas respectivas porcentagens; 9º) Passo: A porcentagem mais elevada 

indicou a fase do stress em que a pessoa se encontrava.  

Observação: “O quadro 2 é dividido em duas partes entre as fases de resistência e de quase-

exaustão. Os escores entre 4 e 9 (e suas respectivas porcentagens) indicam a Fase de 
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Resistência. Os escores de 10 até 15 (com porcentagens acima de 50) indicam a Fase de 

Quase Exaustão. 

Nota1: Caso haja empate, e a pessoa apresente porcentagens iguais em mais de uma fase, o 

diagnóstico deve ser feito da fase mais avançada.  

Nota 2: Quando a pessoa apresenta escores brutos acima dos limites em mais do que um 

quadro (acima de 6 no quadro 1, de 3 no quadro 2 e acima de 8 no quadro 3), isto significa 

que o stress está em processo de agravamento e que em breve, se nenhuma intervenção for 

realizada, ela provavelmente estará na fase mais adiantada do stress”3; 10º) Passo: Sabe se o 

respondente apresenta prevalência de sintomas na área psicológica ou física, considerando 

somente a fase do stress na qual ele se encontra (dado obtido no 9º passo). Foram anotados o 

total bruto dos sintomas psicológicos e, separadamente, o total bruto dos sintomas físicos, do 

quadro onde o stress foi diagnosticado no passo 9; 11º) Passo: Verificou-se na tabela de 

correção 2, a porcentagem correspondente ao escore bruto dos sintomas físicos (notas F) 

somente da fase em que a pessoa se encontrava. Anotou-se a porcentagem que foi comparada 

no passo 12 com a porcentagem referente aos sintomas psicológicos; 12º) Passo: Verificou-se 

na tabela de correção 3, a porcentagem correspondente aos sintomas psicológicos (notas P) 

somente da fase em que a pessoa se encontrava.  

 A porcentagem maior revelou em qual área o stress está se manifestando, ou seja, área 

de maior vulnerabilidade da pessoa. 

“Nota 3: As seguintes questões foram respondidas após a correção do teste: 1. A pessoa 

apresentou sintomas significativos de stress? 2. Em que fase do stress a pessoa se encontrava? 

3. Qual a sintomatologia mais presente: somática ou psicológica?”4 As interpretações dos 

resultados foram feitas, tendo como exemplo: O profissional X apresentou sintomas 

significativos de stress e se encontrando na fase *, “com uma sintomatologia 

predominantemente psicológica, porém apresenta também muitos sintomas físicos no 

momento, indicando uma possível vulnerabilidade mista ao stress. Como possui muitos 

sintomas característicos da fase *, pode-se concluir que o stress está em processo de evolução.  

Quanto às devolutivas dos resultados aos participantes, essas também foram 

oferecidas, seguindo-se uma agenda prévia. 

 

 

 

                                                 
3 Observação extraída do ISSL, p. 18. 
4 Nota 3 está contida no ISSL, p. 19. 
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2.5 Aspectos éticos – Riscos e Benefícios  

 

 O presente estudo segue os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, da 

Resolução nº 196/1996 do CNS – Ministério da Saúde. 

Os instrumentos apresentam riscos mínimos aos participantes da amostra, levando-se 

em consideração que os participantes apenas respondem a um inventário de questões não 

intrusivas. Além disso, como compromisso ético, a pesquisadora forneceu devolutiva aos 

participantes sobre os resultados dos instrumentos, orientando aqueles que necessitavam de 

apoio ou suporte psicológico. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO E CULTURAL 

    
Quanto ao gênero houve predominância de auxiliares de enfermagem feminino, 106 

(84,1%) mulheres, e 20 homens (15,9%), como demonstra tabela 1. Essa predominância do 

gênero feminino na enfermagem indica que popularmente algumas profissões são tidas como 

femininas, como é o caso da enfermagem; porém, autores como Lopes e Leal (2005) 

comentam que a noção de cuidados com a saúde e a família, é atributo da ação feminina e 

qualidades naturais das mulheres, tal como pede a profissão de enfermeira. Esse aspecto 

também foi corroborado por informações obtidas do Conselho Federal de Enfermagem5. 

A tabela 1 também indica o estado civil, em que, 40 sujeitos (31,7%) eram solteiros, 

sendo 7 do gênero masculino e 33 do gênero feminino; 69 (54,8%) casados, das quais, 13 do 

gênero masculino e 56 do gênero feminino e 17 separados ou divorciados, apenas do gênero 

feminino; na amostra não havia viúvos. Sobre o estado civil e as condições de trabalho 

(Dienner; Suh, 1997; Bilgic, 1998, apud Santos, 2008 p.133), enfatiza que há maior satisfação 

com o trabalho por parte das pessoas casadas, havendo uma tendência em relação ao bem-

estar e com a vida em geral. 

 

 Tabela 1 – Gênero e estado civil da amostra  
Gênero  n % Estado civil n % 

Masculino 20 15,9 Solteiro 7 5,5 

   Casado 13 10,4 

   Divorciado/separado 0 0 

   Viúvo 0 0 

Feminino 106 84,1 Solteira 33 26,2 

   Casada 56 44,4 

   Divorciada/separada 17 13,5 

   Viúva 0 0 

Total 126 100,0 Total 126 100,0 

 
                                                 

5 Segundo dados do COFEN (Conselho Federal de Enfermagem – 06/01/2011), obtidos por e-mail de seu 
representante, no Brasil existem atualmente 654.665 mil auxiliares de enfermagem. No COREN-SP (Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo - 06/01/2011), há um total de 208.488 mil Auxiliares de Enfermagem cadastrados, sendo que 
178.825 mil são do sexo feminino e 29.663 mil do sexo masculino. 
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A faixa etária variou entre idade mínima de 19 anos, máxima de 56 anos e média de 

35,06 anos. 

Quanto à religião da amostra estudada, havia 50 sujeitos (39,7%) católicos, 45 (35,7%) 

evangélicos, e 17 (13,5%) praticavam algum tipo de seita e 14 (11,1%) não praticavam 

religião ou sequer seguiam algum tipo de seita. Observou-se que o percentual de católicos e 

evangélicos representa a maioria, e entre ambas, 4%, assim como os que praticavam algum 

tipo de seita ou não praticavam nenhum tipo de religião, correspondia a 2,4%. Com relação à 

religião no Brasil, também os dados do IBGE (2000) mostram que “a Igreja Católica tem o 

maior número de adeptos no Brasil, 73% da população; 15,4% evangélicos, 1,3% espíritas, 

0,3% umbanda e candomblé, 1,8 outras religiosidades e 7,4% sem religião”.  

 

3.1.1 Trajeto e meio de transporte 

 

Quanto ao trajeto, meio de transporte e tempo de percurso total de um “dia” entre 

casa-escola-trabalho, observou-se que 10 profissionais (7,9%) percorriam tempo menor que 

30 minutos; 32 (25,4%) levavam de 30 minutos até 1 hora; 45 (35,7%) gastavam de 1 a 2 

horas de percurso e 39 profissionais (31,0%) gastavam um tempo acima de 2 horas para 

fazerem o percurso durante o dia, distribuídos nas diferentes locomoções, ou seja, ao 

somarem-se todo o tempo do percurso entre os três locais – casa, escola e trabalho, obtiveram-

se um tempo máximo de 2 horas e um tempo mínimo de 30 minutos.  

Com relação aos meios de transportes utilizados por esses trabalhadores, observaram-

se diferentes meios de locomoção, sendo que 43,7% usavam ônibus ou troleibus, 2,4% era 

usuário de trem ou metro, outros 2,4% dos profissionais eram usuários de motocicleta; ainda, 

14 (11,1%) dos profissionais faziam os percursos de carro e 51 (40,5%) utilizavam entre dois 

a três tipos de transportes mencionados anteriormente.  

 

3.1.2 Dados de Trabalho Exercido 

 

A seguir serão apresentados os dados sobre setores de atuação, quantidade de 

empregos atuais, carga horária e turno de trabalho, percepção do horário de trabalho e 

remuneração, e os motivos pelos quais os auxiliares de enfermagem escolheram a área da 

enfermagem. 

Na tabela 2 verifica-se os setores e o (n) número de profissionais distribuídos por 

setor.      
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        Tabela 2 – Setor e trabalho exercido  
Setor da enfermagem n % 
Emergência 8 6,3 
Clínica Médica 14 11,1 
Centro Cirúrgico 14 11,1 
UTI 14 11,1 
Outros setores 76 60,3 
Total 126 100,0 

 

Quanto ao setor de trabalho atual, 8 (6,3%) auxiliares de enfermagem trabalhavam na 

emergência, 14 (11,1%) em clínica médica, 14 (11,1%) em clínica cirúrgica ou centro 

cirúrgico e 14 (11,1%) em UTI (neonatal, pediátrica e adulta). A categoria denominada outros 

setores é composta por 76 (60,3%) auxiliares de enfermagem que trabalhavam em setores 

como: home care (atendimento domiciliar) que representou 30 (23%); casa de repouso; posto 

de saúde (UBS - Unidade Básica de Saúde); Laboratórios (coletas e diagnóstico por imagem).  

 Observou-se que há uma equivalência na distribuição de freqüência quanto aos 

setores de trabalho - clínica médica, centro cirúrgico e UTI, enquanto que a maior parte da 

amostra está distribuída em outros, conforme visto acima. Entre os setores de trabalho 

apontados pelos profissionais da amostra, o menor número encontra-se na “unidade de 

emergência” e é nesse mesmo setor que Batista e Bianchi (2006) entendem que há uma maior 

fonte de satisfação no trabalho do enfermeiro, devido ao fato de que suas intervenções são 

relevantes na manutenção da vida humana, entretanto, é nesse mesmo setor que se pode 

desencadear um ritmo acelerado de trabalho caso haja número reduzido de funcionários, 

devido à sobrecarga de tarefas.  

Ainda com relação ao setor de trabalho, conforme indica essa mesma tabela 02, 76 

profissionais da amostra trabalhavam em outros setores, sendo 30 (23%) em home care. É 

interessante observar que esse foi um percentual alto dentro de “outros setores” mais 

tradicionais na enfermagem. Esse número considerável de profissionais nessa área de 

atividade laboral lembra os dizeres de Afferes (2010), diretora do COREN-SP, ao se referir ao 

mercado de trabalho em enfermagem. A autora explica que o cuidado domiciliar se 

popularizou e a idéia de que o paciente que utiliza desse tipo de atendimento é exclusivamente 

portador de enfermidade grave ou está em estado terminal não condiz com a realidade; 

atualmente é comum, encontrarmos pacientes que necessitam de cuidados temporários ou 

mesmo de atendimento pontual. De modo que, também se entende aqui nessa amostra 
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estudada que uma porcentagem alta de auxiliares trabalhando nessa função ou atividade pode 

indicar um mercado de trabalho considerável na área da enfermagem. Ainda em relação a esse 

tipo de setor e atividade em enfermagem, Mayumi (2010) entende que nessa tarefa o auxiliar 

de enfermagem é o profissional que está dentro do domicílio, ele é o responsável pelos 

cuidados diários do paciente; de modo que é possível também entender que esse é um 

profissional que estabelece um vínculo mais próximo e contínuo com seus pacientes.  

Quanto ao tempo de experiência na profissão houve uma variação de 1 a 29 anos, 

sendo a média de 5 anos. O tempo de experiência no setor, foi menor que 1 ano e o máximo 

de 20 anos, com tempo médio no setor de 4 anos.  

Ainda com relação ao trabalho, foi investigada a quantidade de empregos, que tais 

profissionais tinham no momento da coleta, tal como indica a tabela 3.  

                    Tabela 3 – Empregos atuais da amostra estudada 
Quantidade de empregos atuais n % 
Um 100 79,4 
Dois  26  20,6 
Total 126 100,0 

 
Quanto à quantidade de empregos atuais, 100 (79,4%) auxiliares de enfermagem 

trabalhavam em um só emprego, e 26 (20,6%) trabalhavam em dois empregos. Esse aspecto 

fora investigado, pois essa questão de acúmulo de vários empregos de acordo com Gil e 

Bonfim (2008) é comum que o trabalhador da área da enfermagem possua mais de um vínculo 

empregatício implicando assim em pouco tempo destinado ao lazer e, como a maioria dos 

trabalhadores pertencem ao gênero feminino, à jornada de trabalho doméstico também deve 

ser considerada na análise da qualidade de vida desses profissionais. 

Com referência a quantidade de empregos, esta se distribui em carga horária e turno 

como demonstra a tabela 4. 

             Tabela 4 – Carga horária diária e turno da amostra estudada 

Carga horária diária n % Turno n % 

Até 12 horas 77 61,1% Matutino 74 58,7 

12 por 36 horas 30 23,8% Vespertino 19 15,1 

12 por 36 horas cumuladas 19 15,1% Noturno 33 26,2 

Total 126 100,0  126 100,0 
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Quanto à carga horária diária e turno de trabalho, 77 (61,1%) profissionais 

trabalhavam de 6 a 12 horas, 30 (23,8%) trabalhavam com carga horária 12 por 36 horas, ou 

seja, 12 horas trabalhadas e 36 horas não trabalhadas, e 19 (15,1%) profissionais da amostra 

que trabalhavam em dois empregos, conciliavam 12 por 36 horas cumuladas entre um 

emprego e outro; 74 (58,7%) profissionais trabalhavam no turno da manhã, 19 (15,1%) 

trabalhavam no turno vespertino e 33 (26,2%) no turno da noite, dados demonstrados na 

tabela 4. Os dados acima indicam sobrecarga de trabalho, que segundo Aragão (2009) o fato 

do trabalho na área da enfermagem ser realizado em turnos, especificamente o turno da noite, 

paralelamente às condições inadequadas de trabalho, e elevado grau de risco para acidente ou 

desgaste contribuem para que esses profissionais se destaquem na lista dos riscos 

ocupacionais, seja em riscos ambientais, quanto em riscos psicológicos. Também a pesquisa 

realizada por Martins, Bronzatti, Vieira, Parra e Silva (2000) sobre stress e trabalho em 

enfermagem, detectou uma grande maioria em carga horária semanal de 30 e 60 horas, sendo 

que desses, 43,3% da amostra trabalhava entre 30 e 39 horas e 43,3% em 40 horas e mais. Os 

autores apontam essa carga horária como fator de risco ao stress. 

No presente estudo, também foi observado como os profissionais percebiam o horário 

de trabalho (tabela 5), com as categorias: compatível com sua saúde ou incompatível com sua 

saúde. Quanto à percepção do horário de trabalho, compatível com a saúde, relacionou-se o 

fato dos profissionais, em dias de “folga”, ou seja, quando não estavam trabalhando, 

administravam seu tempo dedicando-se à família, religião, atividades de lazer como contatos 

sociais, atividade física, passeios, leituras, entre outras atividades que proporcionavam prazer 

e descanso. 

 

3.2 CONCEPÇÕES E AUTO-PERCEPÇÕES A RESPEITO DA SAÚDE, STRESS E 

TRABALHO 

 

  Tabela 5 – Percepção de saúde e horário de trabalho   
Horário de trabalho n % 
Compatível com a saúde 84 66,7 
Incompatível com a saúde 42 33,3 
Total 126 100,0 

  Obs: considerou-se “compatível ou incompatível com a saúde”  
  o fato dos auxiliares considerarem que seus turnos de trabalho eram ou não  
  prejudiciais à sua saúde geral. 
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 Quanto à carga horária diária e turno de trabalho, 84 (66,7%) auxiliares de 

enfermagem percebiam o horário de trabalho como “compatível com sua saúde” e 42 (33,3%) 

percebiam o horário de trabalho como “incompatível com sua saúde” como indica a tabela 5. 

Esse é um dado interessante, pois a grande maioria considera que há adequação; fato esse que 

também oferece certa relação com as horas trabalhadas e turno, uma vez que havia 26,2% 

(tabela 4) com horas cumuladas e que trabalhavam em período noturno. Porém, entre os 

demais, mesmo não trabalhando em período noturno, consideraram seu horário como 

“incompatível com saúde”; ou seja, houve mais 7% da amostra que, mesmo não trabalhando à 

noite, considerou desfavorável seu trabalho. Sobre esse aspecto do turno de trabalho e saúde 

do enfermeiro, CHAVES (1993), em seu estudo sobre a influência de algumas características 

individuais no ajustamento e no enfrentamento do stress causado pelo trabalho em 

enfermeiros do turno noturno, encontrou que o estado de sono piora à medida que o escore 

para os traços de ansiedade ou idade forem maiores, e também, a presença de sintomas de 

stress aumenta conforme aumentam os escores para traço de ansiedade (pessoas mais 

ansiosas) ou para padrão de comportamento para o stress (pessoas mais vulneráveis a 

estressores). Assim, o autor aponta para uma base de personalidade mais suscetível – o que 

pode explicar o fato das pessoas, mesmo não trabalhando no período noturno, ou mesmo 

trabalhando em período noturno, considerarem que sua saúde é ou não prejudicada. 

 Esse aspecto, também é explicado por Horne e Ostberg (1976, apud FERREIRA; DE 

MARTINO, 2009) ao considerarem que os indivíduos podem ser classificados em três 

cronótipos, considerando as diferenças individuais de adaptação temporal dos ritmos 

biológicos. Os crónotipos são: matutino (divididos em tipos extremos e moderados): 

indivíduos que preferem dormir cedo (em torno das 21 ou 22 horas) e também acordam cedo, 

em torno das seis horas, sem dificuldades, estando já nesse momento perfeitamente aptos para 

o trabalho, com bom nível de alerta e bom desempenho físico e mental pela manhã; 

vespertino (divididos em tipos extremos e moderados). Esses preferem dormir e acordar tarde 

(em torno de uma hora da manhã e após as 10 horas, respectivamente), com melhor 

disposição e desempenho no período da tarde e início da noite; indiferente – são indivíduos 

que têm maior flexibilidade, escolhem horários intermediários de acordo com as necessidades 

de sua rotina. 

 Vale ressaltar que nesta amostra que os auxiliares de enfermagem também eram 

estudantes do curso técnico em enfermagem, e com isso seus horários eram ainda mais 

sobrecarregados, pois 37 (29,4%) estudavam no horário da manhã, 23 (18,2%) no horário 

vespertino e 66 (52,4%) no horário noturno. Essa maior parte estudantes do horário noturno, 



 38

justificou-se a partir de uma maior demanda de trabalho em horário diurno e vespertino; fato 

esse que indica que tais profissionais/estudantes eram pessoas com muitas atividades diárias, 

acumulando assim trabalho e estudo. 

 Esse excesso de atividades é questionado por Espindula, Assis e Costa (2009) ao 

entenderem que o ser humano muitas vezes dedica sua vida somente ao trabalho, justificando 

sua fonte de renda para sustentação da família, esquecendo-se que há uma vida fora deste 

ambiente, que inclui família, religião e lazer. Os autores referem-se à atividade do enfermeiro 

como conturbada, por estar envolvida com sofrimento, angústia, dor, sobrecarga de trabalho, 

troca de turnos, baixa remuneração, desvalorização, dentre outros fatores. 

Em consideração à remuneração, foi investigada a percepção do profissional em 

relação aos seus honorários (conforme demonstrado na tabela 6, a seguir). 

 

      Tabela 6 – Percepção da remuneração da amostra 
Percepção da remuneração n % 
Satisfatória 34 27,0 
Insatisfatória 92          73,0 
Total 126 100,0 

 
 

 Quanto à percepção dos profissionais sobre remuneração, 34 (27%) auxiliares de 

enfermagem indicaram satisfação e 92 (73%) insatisfação com a remuneração. Assim 

observa-se que existe uma grande maioria insatisfeita.  

Ao analisar-se esse dado sobre remuneração e o associarmos aos dados anteriores 

sobre percepção de carga horária verifica-se que embora grande parte da amostra considere 

que suas atividades não sejam prejudiciais à saúde, há nelas insatisfação. Esse também é um 

dado interessante, pois como expõe Santos (2008) pode existir um grau de discrepância 

percebida pela pessoa entre o que se espera receber do seu trabalho e o que recebe realmente, 

e que resulta em satisfação/insatisfação profissional. O mesmo autor analisa que a satisfação 

profissional associa-se à satisfação pessoal (ou auto-realização) bem como aos benefícios e 

conquistas adquiridos; de certa maneira isso também se associa à escolha pela profissão. 

 No que se refere aos motivos de escolha de profissão, esses são demonstrados a seguir, 

na tabela 7.  
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               Tabela 7 – Motivos da escolha pela profissão  

Motivos da escolha pela enfermagem n % 

Beneficiar a saúde das pessoas 75 59,5 

Auto-realização 51 40,5 

Total 126 100,0 
 

Quanto aos “motivos de escolha da profissão”, no presente estudo, após a leitura e 

análise do conteúdo das respostas, elegeu-se duas categorias, “beneficiar a saúde das pessoas” 

e “auto-realização”. No que diz respeito à categoria “beneficiar a saúde das pessoas” 

observou-se que 75 (59,5%) auxiliares de enfermagem indicaram-na como um dos motivos de 

escolha pela profissão. Nessa categoria estiveram incluídos conteúdos como: ajudar o 

próximo, cuidar de pessoas, identificação com familiares doentes necessitados de cuidados. 

Na categoria “auto-realização” 51 (40,5%) respondeu que a escolha fora feita devido ao fato 

de terem se espelhado em familiares, amigos que já trabalhavam na área e cujas pessoas 

mostravam-se realizadas na vida profissional, incluindo-se a carga horária e remuneração.  

  

3.3 CONDIÇÕES DE SAÚDE E PERCEPÇÃO DE STRESS DA AMOSTRA 

ESTUDADA 

 

 A percepção do sujeito sobre sua saúde geral e de fontes geradoras de stress, são 

aspectos que foram investigados na entrevista e ainda sem terem sido aplicados o ISSL e a 

Escala.  A idéia observar se os sujeitos tinham indicativos dos sintomas e fontes geradoras de 

stress, bem como auto-percepção sobre sua saúde geral e para tal foi investigado qual o tempo 

em que essas pessoas se submeteram ao último check-up ou bateria de exames clínicos, se 

haviam passado por algum tipo de tratamento psicológico ou se faziam uso de algum tipo de 

medicação. Também foi verificado se esses sujeitos realizavam atividades de lazer. 

      Tabela 8 – Percepção de causas de stress 

Percepção de causas de stress n % 
Dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho 50 39,7 
Dificuldades de relacionamento com pacientes e 
acompanhantes 29 23,0 

Sobrecarga de trabalho (tarefas) e outros estressores no 
trabalho 31 24,6 

Não tem percepção de causas de stress 16 12,7 

Total 126 100,0 
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É interessante observar, que grande parte da amostra (86,3%) associou stress com o 

contexto no trabalho. Todas as fontes estressoras, ainda que de formas diferentes, as quais 

foram agrupadas em três categorias (dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho; 

dificuldades de relacionamento com pacientes e acompanhantes; sobrecarga de trabalho) 

estiveram relacionadas ao trabalho e nunca a outros fatores, sejam de fontes externas ou 

externas. 

Nessas categorias, foram agrupadas respostas, da seguinte maneira: no que se refere às 

“dificuldades de relacionamento com colegas de trabalho” (39,7%) desses profissionais 

nomearam problemas relacionados à equipe de trabalho, como falta de qualidade no 

atendimento com comportamentos antiéticos, dentre eles falta de atenção e respeito aos 

clientes, negligência, comentários desagradáveis referentes ao paciente; pressão da chefia com 

exigências além das possibilidades (mais de uma tarefa ao mesmo tempo); passagem de 

plantão com ausência ou inadequação de informações. Na categoria “dificuldades de 

relacionamento com pacientes e acompanhantes” (23%), os profissionais indicaram: 

dificuldades de comunicação no que se refere às informações sobre procedimentos; distorção 

na recepção das informações, seja por simplicidade da parte do receptor (cliente ou familiar), 

seja pelo próprio stress desencadeado por circunstâncias do ambiente hospitalar. Na categoria 

“sobrecarga de trabalho” e outros estressores, 31 (24,6%) profissionais que a apontaram como 

causas de stress, atribuíram respostas como: a falta de funcionários (tanto no sentido de 

absenteísmo, como não contratação de funcionários) que sobrecarregam as atividades; falta de 

material; ruídos de aparelhos. Entre os que apresentaram percepção para causas de stress, 16 

(12,7%) afirmaram não saber, ou que não observavam problemas. 

 O que pode então ser observado é que efetivamente os sujeitos dessa amostra referem-

se ao stress como um equivalente de problemas no trabalho. E, a percepção dos sujeitos tem 

certa harmonia com os dizeres de Carvalho (1995, apud LEITE; HARDT; INOCENTE, 2007) 

em que as principais causas de stress são pressões psicológicas e conflitos diários no trabalho 

com atritos constantes, devido à forma diferente de pensar e agir das pessoas envolvidas em 

equipes, tanto colegas, quanto chefia. O mesmo autor acrescenta que a incompreensão da 

chefia, como má distribuição de tarefas, não permissão de expressão ou questionamento, gera 

na equipe descontentamento com o trabalho. Do mesmo modo, Calderero, Miasso e Corradi-

Webster (2008) ao identificarem estressores no trabalho em enfermagem, apontaram o 

funcionamento organizacional que envolve caráter hierárquico, burocrático e especializado 

das organizações de saúde como principais fontes de stress. Mas, a falta de recursos humanos 

e materiais, a dificuldade nos relacionamentos pessoais com a equipe e clientela e a 
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sobrecarga de trabalho, devido ao déficit de pessoal como fontes de stress são dados 

coincidentes, pois esses fatores foram claramente percebidos pelos sujeitos da amostra. 

 A percepção de eventos estressantes torna-se importante enfatizar que, segundo Lipp 

(2005) as situações estressoras dependem da percepção das pessoas, pois o que é percebido 

como stress para alguns profissionais não é para outros. O próprio processo de stress 

desencadeia distorções cognitivas, consequentemente distorções na percepção. Tendência 

para se estressar constitui um quadro que inclui distorções cognitivas, isto é, um modo 

inadequado de pensar e avaliar os eventos da vida, expectativas ilógicas e exageradas, 

vulnerabilidades pessoais e comportamentos observáveis eliciadores de stress. 

 Ainda com relação à categoria “dificuldades de relacionamento com colegas de 

trabalho” apontadas pelos sujeitos da amostra, observa-se que de forma bastante similar 

Amaro e Jesus (2008), apontam que no trabalho em enfermagem vive-se não somente as 

relações com o paciente, mas também com os membros da equipe multidisciplinar e o 

cotidiano desses profissionais depende da capacidade dos mesmos para estabelecerem 

relações interpessoais eficazes. Também Martins, Bronzatti, Vieira, Parra, e Silva (2000) 

citam que, além da sobrecarga de trabalho, as características da instituição, poluição 

ambiental, o relacionamento e comunicação foram os agentes estressores organizacionais 

mais encontrados em seu trabalho. 

 Seguindo-se, ainda segundo a percepção dos sujeitos da amostra, são apresentados os 

principais sinais e sintomas entendidos e percebidos como sendo sintomas de stress. E que 

lhes incomodavam.  

 
        Tabela 9 – Percepção de sintomas de stress 

Percepção de sintomas de stress n % 
Mistos 53 42,1 
Físicos  42 33,3 
Psicológicos 17 13,5 
Não percepção de sintomas 14 11,1 
Total 126 100,0 

  
Como se observa na tabela 9, acima, (42,1%) apontaram sintomas mistos, ou seja, 

percebiam sintomas físicos e psicológicos, 42 (33,3%) indicaram os sintomas físicos como os 

que mais lhe incomodavam, (13,5%) indicaram sintomas psicológicos e 11,1% não percebiam 

nenhum tipo de sintoma. 
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Também foi verificado no presente estudo, há quanto tempo haviam se submetido há 

exames, ou check-up anuais, como pode ser observado na tabela 10, a seguir. 

          Tabela 10 – Última bateria de exames  
Período de realização de exames n % 
Último ano 70 55,6 
Há dois anos 15 11,9 
Há três anos  6   4,8 
Acima de quatro anos 35 27,8 
Total 126 100,0 

 

Como pode ser observado, dos sujeitos da amostra 70 (55,6%) se submeteram a 

exames no último ano, 15 (11,9%) há dois anos, 6 (4,8%) há três anos e 35 (27,8%) há mais 

de quatro anos ou não o realizaram durante a vida. Diante dos resultados da tabela 10, 

somando-se 15 dos profissionais que realizou a última bateria de exames há dois anos, com 6 

que realizaram a última bateria a três anos, mais 35 auxiliares que passaram pela bateria de 

exames acima de quatro anos ou não o fizeram durante a vida, temos o total de 61 (44,5%) 

profissionais, quase metade da amostra dos auxiliares de enfermagem não se previnem. 

Partindo do princípio da literatura de que os sintomas são sinais de alerta nome dado à 

primeira fase do stress (LIPP, 2005) é possível levantar hipótese de que há uma associação, na 

amostra, entre aqueles que reconhecem os sinais de stress e realizam exames periódicos.  

Com relação aos tratamentos médicos específicos e tratamento psicológico, esses são 

observados na tabela 11. 

 

                 Tabela 11 – Realização de Tratamento psicológico e medicação  
Tratamento e medicação  n % n % 
Sim    5   4,0  37 29,4 
Não 121 96,0  89 70,6 
Total 126   100,0 126 100,0 

 

A tabela 11 mostra que 4% dos profissionais faziam tratamento psicológico, enquanto 

que a maioria 96% não o fazia.  

Outro dado levantado foi à questão de atividades de lazer realizadas ou não pelos 

sujeitos, conforme se observa na tabela 12. 
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          Tabela 12 – Atividades de lazer da amostra 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto às atividades de lazer 11,1% dos auxiliares de enfermagem recorriam a 

programas de exercícios físicos (caminhadas, danças, ginásticas); 32,5% indicaram o lazer 

como contatos sociais (encontro com amigos em bares, danceterias, visitas a parentes, festas); 

38,9% indicaram o lazer como sendo atividades introspectivas (ouvir música, navegar na 

internet, leituras) e 17,5% indicaram que não tinham nenhum tipo de atividade de lazer. Sobre 

esse aspecto, Batista e Guedes (2005) ao estudarem o stress ocupacional e enfermagem, 

relatam que os mecanismos de adaptação ao stress pelos profissionais de enfermagem são 

individuais, conforme a necessidade de cada um; porém os períodos do final de semana e das 

folgas são tidos para reposição de energias, através do convívio com a família, descanso, 

passeio com os amigos, assim como as férias são mecanismos identificados para o 

relaxamento e enfrentamento dos problemas cotidianos. Porém, no presente estudo, pareceu 

preocupante o fato de haver uma boa parcela da amostra que não tem nenhum tipo de lazer. 

Até nos anos cinqüenta, Selye (1959) já havia comentado sobre a importância da diversão no 

combate ao stress puramente mental, pois a concentração de esforço em qualquer parte do 

corpo ou na mente, quando não é intensa e crônica, mas sim moderada, é efetiva (esporte, a 

dança, a música, a leitura e as viagens entre outras diversões). 

 

3.4 REAJUSTAMENTO SOCIAL E STRESS 

 

 A adaptação cotidiana aos eventos agradáveis e desagradáveis, que podem associar-se 

ou não as causas do stress é denominada reajustamento social, representada na tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

Atividades de lazer n % 
Programa de exercícios físicos 14 11,1 
Contatos sociais 41 32,5 
Atividades introspectivas 49 38,9 
Não apresenta atividades de lazer 22 17,5 
Total 126 100,0 
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         Tabela 13 - Reajustamento Social e número de profissionais 
Evento ou situação experenciada no último ano pontuação n 
  1) Morte do cônjuge 100 0 
  2) Divórcio 73 6 
  3) Separação 65 18 
  4) Prisão 63 2 
  5) Morte de parente próximo 63 33 
  6) Doença ou ferimento pessoal 53 17 
  7) Casamento 50 13 
  8) Perda do emprego 47 14 
  9) Aposentadoria 45 1 
10) Doença na família 44 44 
11) Gravidez 40 2 
12) Problemas sexuais 39 24 
13) Novo emprego ou mudanças profundas no trabalho 38 56 
14) Alteração considerável na situação financeira 38 57 
15) Morte de um amigo próximo 37 23 
16) Troca de profissão 36 32 
17) Discussões freqüentes com o cônjuge 35 42 
18) Obtenção de financiamento 31 23 
19) Cancelamento de hipoteca ou empréstimo 30 6 
20) Promoção ou rebaixamento no trabalho 29 14 
21) Saída de um filho de casa 29 8 
22) Problemas com parentes do cônjuge 29 27 
23) Importante empreendimento pessoal 28 13 
24) O cônjuge começa a trabalhar ou abandona o emprego 26 12 
25) Entrar ou sair da escola 26 50 
26) Mudança nas condições de vida 25 42 
27) Cogitar mudanças no estilo de vida 24 35 
28) Problemas com superior no trabalho 23 21 
29) Mudanças nas condições ou no horário de trabalho 20 41 
30) Mudanças de casa 20 24 
31) Mudança de escola 20 12 
32) Começar a praticar um esporte ou atividade recreativa 19 22 
33) Nova atividade social ou religiosa 18 21 
34) Obtenção de pequeno financiamento 17 15 
35) Alteração no padrão de sono 16 72 
36) Mudança na freqüência de reuniões familiares 15 27 
37) Novos hábitos alimentares 15 55 
38) Férias 13 33 
39) Comemoração do Natal no estilo tradicional 12 41 
40) Pequeno envolvimento com a lei 11 5 
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A partir da análise dos dados da escala de Reajustamento Social observou-se que os 

eventos com maior pontuação foram: mudanças de rotina (345), ou seja, os profissionais 

tiveram mudanças significativas em seu cotidiano, no último ano, logo precisaram utilizar sua 

capacidade de adaptação às situações novas e desconhecidas. Outra questão que exigiu o uso 

da capacidade de reajustamento social ou adaptação dos profissionais foi à categoria 

relacionamentos (197) com mínima diferença para o setor profissional (191). A categoria 

lutos diversos (156 pontos) ficou em quarto lugar em termos de exigência da capacidade de 

reajustamento social dos profissionais e o aspecto financeiro (114) indicou um fato 

interessante nesta amostra em particular ficou em último lugar. 

 

                       Tabela 14 – Reajustamento social e situações 
Reajustamento social e situações Pontuação 

Lutos diversos 156 

Relacionamentos 197 

Setor profissional 191 

Aspecto financeiro 114 

Mudança na rotina 345 

 

 As situações pontuadas na tabela 14 referem-se aos seguintes eventos ou situações: a 

categoria lutos diversos é composta por morte do cônjuge, divórcio, separação, morte de 

parente próximo, morte de um amigo, doença ou ferimento pessoal, doença na família, saída 

de um filho de casa, prisão, pequeno envolvimento com a lei. Eventos como casamento, 

gravidez, problemas sexuais, discussões freqüentes com o cônjuge, nova atividade social ou 

religiosa, mudança na freqüência de reuniões familiares, comemoração do Natal no estilo 

tradicional pertencem à categoria relacionamentos. O setor profissional é composto por 

situações como perda do emprego, aposentadoria, novo emprego ou mudanças profundas no 

trabalho, troca de profissão, promoção ou rebaixamento no trabalho, o cônjuge começa a 

trabalhar ou abandona o emprego, problemas com superior no trabalho, mudanças nas 

condições ou horário de trabalho. A categoria aspecto financeiro inclui situações como 

alteração considerável na situação financeira, obtenção de financiamento, cancelamento de 

hipoteca ou empréstimo e importante empreendimento pessoal. Mudança na rotina envolve 

entrar ou sair da escola, mudanças nas condições de vida, cogitar mudanças no estilo de vida, 

mudança de casa, mudança de escola, começar a praticar um esporte ou atividade recreativa, 

alteração no padrão de sono, novos hábitos alimentares, férias. 
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Na tabela 15 observam-se como os profissionais da saúde, se adaptavam às situações 

novas ou desconhecidas.   

 

                       Tabela 15 – Reajustamento social e pontuação 
Reajustamento social n % 
Pontuação acima de 300 32 25,4 
Pontuação entre 150 a 299 61 48,4 
Pontuação abaixo de 150 33 26,2 
Total 126 100,0 
Pontuação média  Mínima Máxima 
232 0 597 

 
Os resultados obtidos pela “escala de reajustamento social” indicaram que 25,4% dos 

sujeitos apresentavam fortes probabilidades de adoecer, conforme pontuação acima de 300. 

Indicou ainda que 48,4% tinham chances razoáveis de adoecer, e 26,2% pequenas chances de 

adoecer. 

Esse é um dado interessante, pois o reajustamento social pode ou não desencadear 

stress, uma vez que, conforme Bock, Furtado e Teixeira (2008) o sofrimento psicológico pode 

levar a uma não adaptação social, determinando distúrbios psíquicos, porém não se pode 

necessariamente estabelecer uma relação de causa e efeito entre ambos. Também segundo 

Calderero, Miasso e Corradi-Webster (2008) o grau de stress não está apenas relacionado ao 

estressor, mas também à percepção que o indivíduo tem daquela situação e como reage a ela. 

A partir desses dados, na tabela a seguir (16), verifica-se o número de profissionais que 

apresentaram stress significativo ou negativo, de modo que é possível estabelecer uma 

associação entre aqueles com possibilidades de adoecer e aqueles que já apresentaram stress. 

     
   Tabela 16 – Stress da amostra estudada 

Stress n % 
Apresenta stress 73 57,9 
Não apresenta stress 53 42,1 
Total 126 100,0
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Quanto à presença significativa de stress (tabela 16) nos auxiliares de enfermagem da 

amostra, 73 (57,9%) profissionais apresentavam stress significativo e 53 (42,1%) não 

apresentavam stress significativo. A presença de stress em mais da metade do universo 

amostral pode estabelecer então uma relação com o aspecto negativo do reajustamento social.  

Conforme visto nos dados anteriores, esses sujeitos apresentaram indicativos de 

insatisfação no trabalho, excessiva carga de atividades trabalho-estudo, entre outros dados 

que, como afirmaram Mauro, Santos, Oliveira e Lima (2000) as causas do stress são diversas 

tais como, situação de estudo; transporte; situação emocional; situação familiar; trabalho; 

hábitos alimentares; falta de esporte; dentre ou outros. Com relação à especificidade do 

trabalho, o que parece um dado de importância a ser considerada nos dados apresentados pela 

amostra estudada, Silva e Melo (2006) comentam que o trabalho pode ser percebido como 

fonte de satisfação, mas quando rompe os limites da resistência física e psicológica, pode 

resultar em conseqüências negativas para a saúde do trabalhador da enfermagem. 

              Tabela 17 – Fases do stress da amostra 
Fases do stress n % 
Fase de alerta 2 1,6 
Fase de resistência 52 41,3 
Fase de quase-exaustão 19 15,1 
Total 73 57,9 

 
Conforme tabela 17, quanto às fases do stress, 1,6% encontravam-se na 1ª fase, que é a 

fase de alerta do stress, 41,3% na 2ª fase do stress que é fase de resistência, e 15,1% estavam 

na fase de quase-exaustão; não houve indicativo de profissionais na fase de exaustão. Lembra-

se aqui que na fase de alerta ou alarme, há presença de sintomas físicos (LIPP, 2000) como, 

mãos e pés frios, tensão muscular, insônia, taquicardia, hipertensão arterial súbita e 

passageira; quanto aos sintomas psicológicos, estão entusiasmo súbito e vontade de iniciar 

novos projetos.  

É importante destacar que no processo do stress há uma combinação de sintomas 

físicos e psicológicos os quais as pessoas experimentam (LIPP, 2005), porém são raros os 

casos em que os sintomas apresentam o mesmo peso e medida. É comum a predominância de 

uma determinada natureza sobre a outra, ou seja, predominância de sintomas de natureza 

somática ou física, sobre sintomas de natureza psicológica ou sintomas psicológicos e vice-

versa. A seguir são apresentados, na tabela 18, a predominância de sintomas de stress na 

amostra estudada. 
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      Tabela 18 – Predominância de sintomas da amostra 
Predominância de sintomas n % 
Físicos 22 17,5 
Psicológicos 47 37,3 
Mistos  4   3,2 
Total 73 57,9 
Não apresentam sintomas 53 42,1 
Total 126 100,0 

 
Quanto à predominância de sintomas (tabela 18) nos auxiliares de enfermagem, 22 

(17,5%) indicavam a predominância de sintomas físicos do stress, 47 (37,3%) indicavam 

predominância de sintomas psicológicos e a minoria, 4 (3,2%) apresentavam sintomas mistos, 

ou seja, sintomas físicos e psicológicos em proporções iguais. Esses resultados confirmam o 

que os autores Silva e Melo (2006) ressaltaram que além de medidas para promoção da saúde, 

o foco de atenção dos estudos científicos alerta para a relevância da saúde mental dos 

trabalhadores da enfermagem. Também é possível observar, nessa mesma tabela, que há um 

número maior de sujeitos com predominância de sintomas psicológicos; embora haja uma 

combinação de fatores, há uma predominância dos psicológicos. De qualquer forma, há 

indicativos de comprometimento psicológico desses profissionais. E sobre essa combinação 

dos fatores, é importante lembrarmos as contribuições de Cruz (2008) quando expõe que os 

modelos de vulnerabilidade e stress pressupõem que a doença mental e muitas doenças com 

expressão somática são conseqüências de uma combinação complexa compostos por fatores 

hereditários, biológicos, bioquímicos, psicológicos, sociais e culturais e que em cada ser 

humano combinam-se de forma individualizada resultando na doença. 

A seguir, buscou-se estabelecer algumas relações entre variáveis, e utilizou-se o teste 

X² (Q. quadrado). Foram verificadas entre atividades de lazer e stress, atividades de lazer e 

fases do stress, setor da enfermagem e stress, setor da enfermagem e fases do stress, relação 

entre carga horária e stress, relação entre carga horária e fases do stress, relação entre turno de 

trabalho e stress, relação entre turno de trabalho e fases do stress, relação entre quantidade de 

emprego e stress, relação entre quantidade de emprego e fases do stress e relação entre 

reajustamento social e stress. 
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Tabela 19 – Atividades de lazer e stress 

Atividades de lazer Com stress   Sem stress  Total  

 n % n %  % 
Programa de exercícios físicos 8 6,3 6 4,8 14 11,1 
Contatos sociais 21 16,7 20 15,9 41 32,5 
Atividades introspectivas 30 23,8 19 15,1 49 38,9 
Não indica lazer 14 11,1 8 6,3 22 17,5 

Total 73 57,9 53 42,1 126 100,0
 

Na relação entre atividades de lazer e stress, (utilizado o teste estatístico X² - 

Q.quadrado) encontrou-se que 57,9% da amostra faziam alguma atividade de lazer e 

apresentava stress e 42% não apresentava indicativos de stress e também realizava alguma 

atividade. O que fora então demonstrado é que não houve relação significativa entre aqueles 

que realizavam atividades de lazer com aqueles que não realizavam. 

 A seguir apresenta-se a relação entre atividades de lazer e fases do stress.   

 
 Tabela 20 – Atividades de lazer e Fases do stress 

Atividades de lazer Fases do stress  

 Alerta Resistência Quase-Exaustão Total 
 n % n % n % n % 

Programa de exercícios físicos 0 0 4 5,5 4 5,5 8  11,0 
Contatos sociais 1 1,4 15 20,5 5 6,8 21   28,8 
Atividades introspectivas 1 1,4 24 32,9 5 6,8 30   41,1 
Não indica atividades de lazer 0 0 9 12,3 5 6,8 14   19,2 

Total 2 2,7 52 71,2 19 26 73 100,0 
 

Quanto à relação entre atividades de lazer e fases do stress, verificou-se que entre os 

que praticavam algum programa de exercícios físicos regularmente, 5,5% estava na segunda 

fase do stress (fase de resistência) e 5,5% na terceira fase do stress (fase de quase-exaustão). 

Na categoria contatos sociais apenas 1,4% se encontravam na fase de alerta, 20,5% na fase de 

resistência e 6,8% na fase de quase-exaustão. Quanto às atividades introspectivas, 1,4% 

estava na fase de alerta, 32,9% estava na fase de resistência 6,8% estava na fase de quase-

exaustão. Dos profissionais que não indicaram atividades de lazer, 12,3% estava na fase de 

resistência e 6,8% estava na fase de exaustão. De modo que não houve relação significativa 

entre tipos de atividades de lazer e fases do stress, entre os 73 sujeitos com stress.   

 Com relação às atividades de lazer e stress, é interessante a observação de que não 

foram encontradas relações significativas na amostra estudada. Essas relações, ou pelo menos 

as relações entre práticas ou atividades físicas na promoção da saúde dos indivíduos têm sido 
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estudadas e, a esse respeito, Matsudo (2006) investiga e verifica os efeitos positivos de 

diferentes atividades físicas, tanto no lar como aquelas programadas, no processo de 

envelhecimento. Além disso, já haviam preconizado Matsudo et. al. (2000) que as atividades 

de forma contínua e no cotidiano dos indivíduos têm efeitos bastante positivos.  Também 

nessa linha de raciocínio, recente estudo português (SIMÕES, 2011) avalia 

experimentalmente os efeitos de atividades físicas, associadas às outras variáveis, como a 

música e seus efeitos benéficos nas funções cognitivas, na motivação e nos estados de humor.  

Assim sendo, o fato de não se ter encontrado relação significativa entre essas variáveis 

no presente estudo nos leva a crer que a amostra pequena inviabilizou tal possibilidade de 

demonstração. De modo que, estudos com amostras maiores e estratificadas poderiam vir a 

ser úteis no estudo mais preciso com tais trabalhadores. 

 
 Tabela 21 – Setor da enfermagem e stress 

Setor da enfermagem Stress Total 

 Sim Não  

 n % n % n % 
Emergência 6 4,8 2 1,6 8    6,3 
Clínica Médica 5 4,0 9 7,1 14   11,1 
Centro Cirúrgico 10 7,9 4 3,2 14   11,1 
UTI 12 9,5 2 1,6 14   11,1 
Outros 40 31,7 36 28,6 76   60,3 

Total 73 57,9 53 42,1 126 100,0 
 

Quanto ao setor da enfermagem, dos 73 (57,9%) auxiliares de enfermagem que 

apresentavam stress, 4,8% trabalhavam em emergência, 4% em clínica médica, 7,9% em 

clínica cirúrgica ou centro cirúrgico, 9,5% em UTI – Unidade de Terapia Intensiva e 31,7% 

em outros setores (home care - atendimento domiciliar; casa de repouso; posto de saúde (UBS 

- Unidade Básica de Saúde); Laboratórios (coletas e diagnóstico por imagem)). Entre aqueles 

que não apresentaram stress ou stress negativo, 1,6% atuava em emergência, 7,1% em clínica 

médica, 3,2% em clínica cirúrgica, 1,6% em UTI e 28,6% em outros setores. 

O teste X2 indicou que houve relação significativa entre o setor de enfermagem e a 

presença de stress nos auxiliares de enfermagem, ou seja, o setor influenciava na presença de 

stress. Vale ressaltar que não há um setor específico para relação significativa resultante na 

presença de stress, mas sim, variáveis intercorrentes no cotidiano da enfermagem ou 

estressores que estimulam respostas para o stress, como mostram os estudos a seguir. 
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Com relação ao setor de trabalho e a presença ou ausência de stress em trabalhadores 

da área de saúde, esse tem se tornado uma relação polêmica e bastante especulada, tanto 

popularmente quanto na dedicação de estudiosos nas diferentes investigações. Na 

compreensão de Batista e Bianchi (2006) aquelas pessoas que atuam profissionalmente em 

setores de emergência em saúde vivenciam uma ansiedade por indefinição de suas atividades 

laborais; isso, pois, estão em alerta constante, já que necessitam estar disponíveis à população 

num setor de trabalho que atende 24 horas por dia. Esses autores qualificam hipoteticamente 

os profissionais do setor da emergência como os “mais” estressados, assim como aqueles que 

trabalham em Unidade de terapia Intensiva - UTI. Ainda com relação ao tipo de trabalho em 

enfermagem e a presença de stress, é interessante lembrar o estudo de Harbs, Rodrigues e 

Quadros (2008), que mostrou a presença de stress entre profissionais de enfermagem, 

indicando que as variáveis intervenientes não estavam relacionadas ao setor propriamente 

dito, mas principalmente à sobrecarga de trabalho, alta cobrança, pouco tempo para 

atendimento de qualidade, condições técnicas e materiais inadequados. 

A seguir são apresentados os dados sobre o setor de atuação em enfermagem e as fases 

do stress em que se encontravam os sujeitos.    

    Tabela 22 – Setor da enfermagem e fases do stress 

Setor da enfermagem Fases do Stress  

 Alerta Resistência Quase-Exaustão Total 
 n % n % n % n % 
Emergência 0 0 5 6,8 1 1,4 6  8,2 
Clínica Médica 0 0 3 4,1 2 2,7 5  6,8 
Centro Cirúrgico 0 0 7 9,6 3 4,1 10 13,7 
UTI 1 1,4 9 12,3 2 2,7 12 16,4 
Outros 1 1,4 28 38,4 11   15,1  40 54,8 

Total 2 2,7 52 71,2 19 26,0 73 100,0 

Na relação setor de enfermagem e fases do stress, 5 (6,8%) auxiliares de enfermagem 

da emergência se encontravam na fase de resistência e 1 (6,8%) na fase de quase-exaustão; no 

setor da clínica médica 3 (4,1%) apresentavam indicativo para fase de resistência e 2 (2,7%) 

para fase de quase-exaustão; na clínica cirúrgica ou centro cirúrgico e obstétrico 7 (9,6%) 

apontavam para a fase de resistência e 3 (4,1%) para a fase de quase-exaustão; no setor da 

UTI 1 auxiliar de enfermagem indicava que estava na fase de alerta, 9 (12,3%) estavam na 

fase de resistência e 2 (2,7%) na fase de quase-exaustão; em outros setores (tabela 22) 1 

(1,4%) profissional indicava a fase de alerta, 28 (38,4%) apresentavam-se  na fase de 

resistência e 11 (15,1%) estavam na fase de quase-exaustão. 
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Na tabela 22, conforme o teste do X2, não houve relação significativa, ou influência, 

entre setor de enfermagem e fases do stress nos profissionais da amostra. 

A seguir são apresentados dados sobre a relação entre carga horária e stress. 

 

       Tabela 23 – Relação entre carga horária e stress 

Carga horária Stress  

 Sim Não Total 

 n % n % n % 

Até 12 horas 46 36,5 31 24,6 77 61,1 

12 por 36 horas 18 14,3 12 9,5 30 23,8 

12 por 36 horas cumuladas 9 7,1 10 7,9 19 15,1 

Total 73 57,9 53 42,1 126 100,0 

 

Na relação carga horária e stress, 46 (36,5%) auxiliares de enfermagem que 

trabalhavam até 12 horas por turno apresentavam stress e 31 (24,6%) não apresentavam 

stress; na carga horária 12 por 36 horas 18 (14,3%) auxiliares de enfermagem apresentaram 

indicativo de stress e 12 (9,5%) não indicavam stress; na carga horária 12 por 36 em turnos 

cumulados, 9 (7,1%) dos profissionais apontavam para presença de stress e 10 (7,9%) não 

apresentavam stress significativo. 

De acordo com o teste do X2, não houve relação significativa entre carga horária e 

presença de stress, ou seja, a carga horária em que os profissionais trabalhavam não 

influenciava na presença de stress.  

Verificou-se também a relação entre carga horária e fases do stress, como mostra a 

tabela 24. 

 

Tabela 24 – Relação entre carga horária e fases do stress 

Carga horária Fases do stress  

 Alerta Resistência Quase-exaustão Total 

 n % n % n % n % 

Até 12 horas 2 2,7 34 46,6 10 13,7 46 63,0 

12 por 36 horas 0 0 13 17,8 5 6,8 18 24,7 

12 por 36 horas cumuladas 0 0 5 6,8 4 5,5 9 12,3 

Total 2 2,7 52 71,2 19 26,0 73 100,0 
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Na relação entre carga horária e fases do stress, 2 (2,7%) auxiliares de enfermagem 

que trabalhavam até 12 horas por turno apontavam para fase de alerta, 34 (46,6%) indicavam 

stress para a fase de resistência e 10 (13,7%) para a fase de quase-exaustão. Dos auxiliares de 

enfermagem que trabalhavam na carga horária 12 por 36 horas 13 (17,8%) apresentavam 

indicativo para a fase de resistência e 5 (6,8%) para fase de quase-exaustão. Dos auxiliares de 

enfermagem que trabalhavam 12 por 36 horas cumuladas 5 (6,8%) apresentavam indicação 

para a fase de resistência e 4 (5,5%) para a fase de quase exaustão. 

De acordo com o teste do X2, não houve relação entre carga horária e fases do stress, 

ou seja, a carga horária não foi relevante para influenciar as fases de stress.  

Além da carga horária, observou se houve relação entre turno de trabalho e stress, 

como indica a tabela 25. 

 

           Tabela 25 – Relação entre turno de trabalho e stress 

Turno de trabalho Stress  

 Sim Não Total 

 n % n % n % 

Diurno 45 35,7 29 23,0 74 58,7 

Vespertino 13 10,3 6 4,8 19 15,1 

Noturno 15 11,9 18 14,3 33 26,2 

Total 73 57,9 53 42,1 126 100,0 
 

Entre turno de trabalho e stress a relação estava em 45 (35,7%) auxiliares de 

enfermagem que trabalhavam no turno diurno e apresentavam stress e 29 (23,0%) não 

apresentavam stress; no turno vespertino 13 (10,3%) apresentavam stress, enquanto 6 (4,8%) 

não apresentavam stress; no turno noturno 15 (11,9%) apresentavam índice de stress e 18 

(14,3%) não apresentam stress significativo. Essa análise pelo X² turno de trabalho e stress, 

também não se mostrou significativo, para a presença de stress nos profissionais.  
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        Tabela 26 – Relação entre turno de trabalho e fases de stress 

Turno de Trabalho Fases do Stress  

 Alerta Resistência Quase-exaustão Total 

 n % n % n % n % 

Diurno 0 0 33 45,2 12 16,4 45 61,6 

Vespertino 2 2,7 9 12,3 2 2,7 13 17,8 

Noturno 0 0 10 13,7 5 6,8 15 20,5 

Total 2 2,7 52 71,2 19 26,0 73 100,0 
 

Com o teste do X2 , verificou-se a relação entre turno de trabalho e fases de stress, 

como mostra a tabela 26. Houve relação significativa entre o turno de trabalho e as fases de 

stress dos auxiliares de enfermagem, ou seja, o turno de trabalho influenciava nas fases de 

stress em que os profissionais se encontravam. 

Esse é um dado interessante, pois quando se analisam esses dados com aqueles 

apresentados na tabela 5 sobre a percepção que esses profissionais têm sobre seu turno de 

trabalho, nota-se que uma grande maioria considera seu turno como sendo compatível com a 

saúde, ou seja, embora os resultados obtidos na escala mostrem que há uma relação (negativa) 

os sujeitos não têm essa percepção. 

Quanto à relação turno de trabalho e fases do stress, 33 (45,2%) auxiliares de 

enfermagem que trabalhavam no turno diurno estavam na fase de resistência e 12 (16,4%) na 

fase de quase-exaustão. No turno vespertino 2 (2,7%) estavam na fase de alerta, 9 (12,3%) 

estavam na fase de resistência e 2 (2,7%) na fase de quase-exaustão. Dos 15 (20,5%) 

auxiliares de enfermagem que trabalhavam no turno noturno, 10 (13,7%) estavam na fase de 

resistência e 5 (6,8%) na fase de quase-exaustão. 

 Esses resultados parecem coincidir com estudo sobre avaliação do nível de stress 

emocional na equipe de enfermagem de hospitais da cidade de Lins, estado de São Paulo, 

realizado por Mangolin, Nunes, Zola, Ferreira e Andrade (2003), pois em sua análise, além 

dos elevados índices, os autores sugerem que a alternância que há entre os turnos prejudica a 

saúde e a vida socioeconômica familiar e profissional desses profissionais. 

Outro dado analisado foi à relação entre quantidade de empregos e stress, como pode 

se observar na tabela a seguir. 
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           Tabela 27 – Relação entre quantidade de emprego e stress 
Quantidade de emprego Stress  

 Sim Não Total 
 n % n % n % 

Um 60 47,6 40 31,7 100 79,4 
Dois 13 10,3 13 10,3 26 20,6 
Total 73 57,9 53 42,1 126 100,0 

 

Quanto à relação entre quantidade de emprego e stress, 60 (47,6%) auxiliares de 

enfermagem que trabalhavam em um emprego apresentavam stress, enquanto 40 (31,7%) não 

apresentavam stress; dos 26 (20,6%) auxiliares de enfermagem que trabalhavam em dois 

empregos, 13 (10,3%) apresentavam stress e 13 (10,3%) não apresentavam stress. 

O teste de Fisher comparou dois dados distintos como, quantidade de emprego e 

presença de stress, na qual, o resultado não foi significativo, ou seja, a quantidade de emprego 

não determinava a presença significativa de stress nos profissionais. 

A quantidade de empregos e fases de stress, também fora observada, como indica a 

tabela a seguir. 

 

Tabela 28 – Relação entre quantidade de emprego e fases do stress 

Quantidade de emprego Fases do Stress Total 

 Alerta Resistência Quase-exaustão  

 n % n % n % n % 

Um 1 1,4 44 60,3 15 20,5 60 82,2 

Dois 1 1,4 8 11,0 4 5,5 13 17,8 

Total 2 2,7 52 71,2 19 26,0 73 100,0 
 

Quanto à relação entre quantidade de emprego e fases do stress dos 60 (82,2%) 

auxiliares de enfermagem que trabalhavam em um emprego apresentaram stress, sendo que 1 

(1,4%)  indicava que a fase de alerta, 44 (60,3%)  apontavam para a fase de resistência e 15 

(20,5%) para a fase de quase-exaustão. Quanto aos auxiliares de enfermagem que 

trabalhavam em dois empregos, 1 apresentava indicativo para fase de alerta, 8 (11,0%) para a 

fase de resistência e 4 (5,5%) para a fase de quase-exaustão. 

 Conforme resultados do teste do X2, a quantidade de empregos não influenciou nas 

fases de stress. 
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 A seguir a tabela 29, apresenta através do T-Test se há relação do tempo de 

experiência com o grupo de profissionais que apresenta stress e o grupo que não apresenta 

stress.  

Tabela 29 – T-Test/comparação de dois grupos 
 

Stress n Média 
Desvio 
Padrão 

Erro de desvio da 
média 

Tempo de 
experiência 

Sim 73 5,45 5,622 0,658 
Não 53 5,64 7,198 0,989 

 

Na relação tempo de experiência e stress não houve diferença significativa entre os 

auxiliares de enfermagem que apresentavam stress e os que não apresentavam stress.  

               Na tabela 30, o T-Teste compara se a pontuação de reajustamento social associa-se ou 

não a presença de stress.  

        Tabela 30 – T-Test/de dois grupos 
 

Stress n Média 
Desvio 
Padrão 

Erro de desvio da 
média 

Pontuação de 
reajustamento social 

Sim 73 274,32 114,017 13,345 
Não 53 174,17 92,023 12,640 

 

Houve diferença significativa entre os profissionais que apresentavam stress e os que 

não apresentavam stress, quanto à pontuação da escala de reajustamento social, ou seja, os 

profissionais que apresentaram stress indicaram pontuação maior (média) do que os 

profissionais que não apresentaram stress. Sobre esse aspecto, o trabalho de Coelho e Neto 

(2011) sobre stress e enfermagem, indica que pelos aspectos vivenciados na atividade 

ocupacional é preciso que o enfermeiro esteja bem estruturado físico e psicologicamente, para 

se adaptar as pressões da profissão, pois vivenciam situações desgastantes em seu ambiente de 

trabalho.  

A tabela 31, resultados da aplicação do teste ANOVA (teste F) e depois post hoc, 

demonstra a diferença das pontuações quanto às categorias. 
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Tabela 31 - Descrição da pontuação da escala de reajustamento social 
 

Pontuação de reajustamento social
95% de confiabilidade 
no intervalo da média  

 

 

n Média 
Desvio 
Padrão 

Margem 
de erro

Pontuação 
menor 

 
Pontuação 
maior 

P 

Máximo 
Maior que 300 pontos 2 292,00 0,000 0,000 292,00 292,00  292 
Entre 150 e 299 pontos 52 249,60 106,307 14,742 220,00 279,19 0,007 516 
Menor que 150 pontos 19 340,11 116,666 26,765 283,87 396,34  597 
Total 73 274,32 114,017 13,345 247,71 300,92  597 

 
Quanto a pontuação da escala de reajustamento social, a categoria 1 correspondeu a 

pontuação maior que 300 pontos; a categoria 2 pontuação entre 150 e 299 e a categoria 3 

pontuação menor que 150. O teste ANOVA e post hoc indicaram que há diferença 

significativa entre a pontuação das médias da categoria 3 e categoria 2. 

 Os sujeitos que obtiveram pontuação maior que 300, na escala de reajustamento social, 

indicaram que estavam com grandes probabilidades de adoecerem; aqueles que obtiveram 

pontuação entre 150 e 299 apontaram para probabilidades razoáveis de adoecerem e os 

sujeitos que apresentaram pontuação menor de 150, indicou que estavam com pequenas 

probabilidades de adoecerem.   

A tabela 32, apresenta comparações múltiplas entre as categorias 2 e 3, 1 e 3, 1 e 2.   

 

Tabela 32 – Pontuação de reajustamento social  

categorias 
Comparações 

entre categorias 

 95% de confiabilidade
Diferença entre 
as médias (I-J)

Margem 
de erro 

Signifi
cativo 

Pontuação 
menor 

Pontuação 
maior 

Maior que 300 Entre 150 a 299 42,404 78,054 0,850 -144,50 229,31 
Menor que 150 -48,105 80,526 0,822 -240,93 144,72 

Entre 150 a 299 Maior que 300 -42,404 78,054 0,850 -229,31 144,50 
Menor que 150 -90,509* 29,038 0,007 -160,04 -20,98 

Menor que 150 Maior que 300 48,105 80,526 0,822 -144,72 240,93 
Entre 150 a 299 90,509* 29,038 0,007 20,98 160,04 

 

 *Quanto à comparação entre as categorias da pontuação de reajustamento social, 

observou-se que há diferença de média significativa correspondente a nível 0.05. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Esse estudo qualitativo, que teve por objetivos, levantar o perfil sócio-demográfico e 

cultural, de uma amostra de auxiliares de enfermagem, levantar seus conceitos e percepções a 

respeito da saúde e stress, avaliar o grau de stress e sintomas desses profissionais, avaliar e 

descrever reajustamento social cumpriu com os referidos propósitos ora expostos.  

Os resultados descreveram o perfil de uma amostra de 126 auxiliares de enfermagem, 

predominantemente (84%) do gênero feminino, com média etária de 35 anos, em maioria 

(54%) casada, estudantes em horário noturno, portanto trabalhadores em horários diurnos em 

um só local de trabalho (79%). Também foi levantado que entre os principais meios de 

locomoção utilizados eram os transportes coletivos acrescidos de utilização de veículos 

próprios. Com relação aos motivos da opção pela profissão, foram apontadas condições como, 

a de beneficiar a saúde das pessoas, bem como a auto-realização. 

As concepções e auto-percepção sobre saúde, stress e seus sintomas, a maioria 

(86,3%) associou stress ao trabalho e indicou as fontes estressoras como dificuldades de 

relacionamento com colegas de trabalho, de relacionamento com pacientes e acompanhantes, 

além de sobrecarga de trabalho. Entretanto, consideraram seus horários como satisfatórios; 

mas suas remunerações lhe eram insatisfatórias. 

Esses trabalhadores indicaram que tinham percepção de stress e seus sintomas em si 

mesmos, e apontaram que sintomas físicos, bem como os sintomas mistos (físicos e 

psicológicos), como aqueles que mais os incomodavam. Mais da metade da amostra (55,6%) 

havia se submetido à bateria de exames (check-up) o último ano, porém a outra metade 

somente havia feito o mesmo há três anos e mais, ou ainda houve aqueles que nunca o 

fizeram; o que indicou que, embora a amostra tenha conhecimento e autopercepção de saúde e 

doença, pouco menos da metade dessa amostra não se dedica à prevenção em si mesma. 

Os auxiliares de enfermagem com presença de stress significativo eram de 57,9%. 

Desses 57,9%, 41,3% estavam na 2ª fase ou fase de resistência. Dos 57,9% dos profissionais 

que se encontrava com stress significativo 47% apresentou sintomas com predominância de 

natureza psicológica. Na amostra do presente estudo, nenhum profissional se encontrava na 4ª 

fase do stress que á a fase de exaustão. Quando comparados o grau de stress e carga horária e 

setor de trabalho, não foram observadas significâncias; todavia, encontrou-se relação 

significativa entre o turno de trabalho e as fases de stress dos auxiliares de enfermagem, ou 

seja, o turno de trabalho influenciava nas fases de stress em que os profissionais se 

encontravam. Esse aspecto parece incongruente com a percepção que tinham sobre seu 
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próprio turno de trabalho, apontado por eles como satisfatório. Assim, esses resultados nos 

levaram a levantar novas hipóteses a serem mais estudadas em amostras maiores e 

estratificadas, ou seja, pode haver a possibilidade de que, não o turno propriamente tenha 

influenciado nas fases do stress, mas sim a sobrecarga de horários com trabalho e estudo. 

Todavia, com a amostra restrita do presente estudo, torna inviável tal verificação. Também foi 

observado que o setor de trabalho e entre eles a emergência, a UTI e o centro cirúrgico os 

setores mais estressantes. 

Com relação ao reajustamento social, observou-se que houve diferença significativa 

entre os profissionais que apresentavam stress e os que não apresentavam stress, ou seja, os 

profissionais que apresentaram stress indicaram pontuação maior (média) do que os 

profissionais que não apresentaram stress. O reajustamento social indica que com uma 

pontuação mais elevada (até 300 pontos) há probabilidade de adoecimento. Assim, verifica-se 

que aqueles indivíduos que apresentaram stress comparado com o resultado da escala de 

reajustamento, tinham maior probabilidade de estarem adoecidos ou virem a adoecer, 

indicando ainda uma harmonia entre os instrumentos. 

O presente estudo pode mostrar que entre os auxiliares de enfermagem havia presença 

significativa de stress e possibilidades de adoecimento e o labor esteve também relacionado a 

tais agravantes. Todavia, não se pôde concluir com precisão se horários de trabalho, 

sobrecarga e setores específicos de trabalho estiveram relacionados a tais agravos de saúde. 

Sugere-se assim, estudos com amostras maiores, com seleção por estratos em que se possam 

estabelecer relações mais precisas e eficazes.   
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