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1. RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A enfermagem foi classificada como a quarta profissão mais 

estressante devido a responsabilidade pela vida das pessoas e proximidade com os 

clientes em que o sofrimento é quase inevitável. OBJETIVO: Identificar o 

conhecimento produzido a respeito dos principais agentes estressores presentes na 

Unidade de Terapia Intensiva. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura. O levantamento dos textos foi feito na Biblioteca Virtual de Saúde. Foram 

incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. RESULTADOS PRELIMINARES: Os textos foram 

agrupados em categorias temáticas que pretendem discutir os agentes geradores de 

estresse relacionados ao ambiente, paciente e equipe de trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 O termo estresse foi usado pela primeira vez na área da saúde em 1926 por 

Hans Selye, que após extensas pesquisas médicas, acabou definindo-o como um 

desgaste geral do organismo (CORONETTI, 2006). 

 Segundo Santos, et al. (2009), o estresse está relacionado ao trabalho 

quando o ambiente de trabalho se torna ameaçador em questão de realização 

pessoal, profissional, saúde física ou psíquica do trabalhador, dificultando assim a 

sua interação como o ambiente de trabalho, já que o indivíduo não possui recursos 

para enfrentar e se adaptar as diversas situações. 

 O estresse ocupacional é um estado em que ocorre desgaste anormal do 

organismo humano e/ou diminuição da capacidade de trabalho, devido basicamente 

à incapacidade prolongada de o indivíduo tolerar, superar ou se adaptar ás 

exigências de natureza psíquicas existentes em seu ambiente de trabalho ou de vida 

(FERRAREZE, 2005). 

 

3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento produzido a respeito dos principais agentes 

estressores presentes na Unidade de Terapia Intensiva. 
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4. METODOLOGIA 

      

 Pesquisa bibliográfica de caráter descritivo e exploratório. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado levantamento bibliográfico através da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

 A busca foi efetuada utilizando as seguintes palavras-chaves: estresse, 

enfermagem, unidade de terapia intensiva. 

 Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 08 artigos científicos e um livro que atenderam os 

critérios de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de 

coleta de dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – 

título, nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

 Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Até o momento foi possível identificar os seguintes fatores como estressantes 

na UTI: 

 Atendimento ao paciente/cliente em estado grave 

 Convivência com o paciente em sofrimento, dor e com morte eminente 

 Relacionamento com familiares dos clientes 

 Complexidade de inúmeros procedimentos 

 Frequentes situações de emergência 

 Falta de recursos humanos e materiais 

 Trabalhos por turnos variados 

 Trabalho no período noturno 

 Ambiente fechado, seco e refrigerado 
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 Iluminação artificial 

 Ruído interno contínuo e intermitente 

 Conflito entre os profissionais 

 Alta competitividade 

 Falta de suporte social 

 Sobrecarga de trabalho 

 Esforço físico 

 Relacionamento com a chefia. 

  

 A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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