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1. RESUMO 

A enfermagem como profissão insere-se em um contexto que contempla fatores 

estressores diversos, além disso, essa categoria profissional oferece sua força de 

trabalho de maneira excessiva, tendo como conseqüência o sofrimento. Os objetivos 

da pesquisa foram compreender as causas que geram estresse e sofrimento aos 

trabalhadores da Enfermagem e identificar estratégias para minimizar os danos 

decorrentes de estresse e sofrimento a estes trabalhadores. Trata-se de uma 

pesquisa do tipo revisão de literatura. O estresse ocupacional gera 

descontentamentos e conflitos entre a equipe, pois, esses trabalhadores parecem 

sentir-se desprotegidos e distanciados do grupo, e muitas vezes, suas queixas e 

reclamações não são consideradas relevantes pelos gestores, e, 

conseqüentemente, o seu trabalho não é valorizado. Neste sentido, é fundamental 

na enfermagem a construção de estratégias a fim de gerenciar as ações para o 

aperfeiçoamento de competências e habilidades de liderança, capazes de contribuir 

para práticas mais dialógicas, nas quais os conflitos sejam resolvidos e as situações 

de estresse minimizadas. Como resultados preliminares encontramos que a carga 

horária excessiva, a falta de preparo, a baixa remuneração, o trabalho noturno, o 

relacionamento interpessoal, a supervisão autoritária e a desvalorização, foram 

encontrados como causas que geram estresse. As estratégias para minimizar os 

danos decorrentes de estresse e sofrimento encontradas foram: resolver o problema 

no momento em que ele surge, extravasar os sentimentos, conversar com alguém a 

respeito dos problemas, realizar educação continuada e melhorar a comunicação. 

2. INTRODUÇÃO 

O estresse ocupacional é uma realidade observada em diversas áreas e 

setores de trabalho, não sendo exclusivamente relacionado aos profissionais que 

exercem altos cargos numa instituição ou a níveis hierárquicos que se encontram, 

mas sim está relacionada às responsabilidades, pressão laboral, competitividade, 

jornada de trabalho estafante, baixa remuneração e dentre outras a globalização e o 

capitalismo. (CRUZ et al., 2014). 

Nesse contexto, os trabalhadores da Enfermagem enfrentam situação de 

estresse e conflitos, sendo que os principais elementos que contribuem com o 

aparecimento e desenvolvimento dos riscos psíquicos destes profissionais são: 

atenção constante, supervisão acirrada, ritmo intenso de trabalho, trabalho 

repetitivo, ausência de comunicação e criatividade. (SOUZA e ARAUJO, 2009).  



Esse estudo se justifica em razão do profissional de enfermagem estar 

exposto constantemente a situações de sofrimento, o que lhes remete às suas 

próprias angústias, gerando desgaste físico, psíquico e social. Além disso, grande 

número de profissionais da saúde apresentam problemas que comprometem o 

biopsissocial, relacionado ao acúmulo de estresse no trabalho. Assim, é de 

fundamental importância identificar estratégias que minimizem o estresse dos 

profissionais de Enfermagem, a fim de que possam exercer seu trabalho com 

qualidade e sem sofrimento.   

3. OBJETIVOS 

Compreender as causas que geram estresse e sofrimento aos trabalhadores da 

Enfermagem e identificar estratégias para minimizar os danos decorrentes de 

estresse e sofrimento a estes trabalhadores. 

 4. METODOLOGIA 

A pesquisa que nos propomos trata-se de uma revisão de literatura, que para 

obtenção dos dados realizou levantamento bibliográfico, nas bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Foram identificados 10 artigos científicos 

que abordam a temática do estresse e prazer no ambiente de trabalho dos 

profissionais de enfermagem. Para a pesquisa dos artigos utilizaram-se as palavras 

chaves: “estresse ocupacional”, “enfermagem” e “prazer”. Os artigos selecionados 

foram publicados entre os anos 2001 a 2014. Todos os artigos estudados foram 

publicados em periódicos de língua portuguesa e possuem títulos pertinentes ao 

assunto pesquisado. Após a seleção dos artigos, procedeu-se a leitura sistemática 

dos mesmos e posteriores analise do conteúdo. Como técnica de análise de dados 

utilizou-se a análise de conteúdo, modalidade temática proposta por Bardin. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Quanto ao estresse no trabalho, David e Souza (2014) afirmam que o 

estresse no trabalho é resultante das interações das demandas psicológicas, falta de 

apoio social de colaboradores e chefes e não controle de processo de produção no 

ambiente de trabalho. Nesse sentido, o exercício do trabalho com a pressão 

ocasiona ao trabalhador reações como consumição, rigidez e irritação que 

contribuem com a sobrecarga do estado mental do individuo. Além disso, as causas 

geradoras de estresse no trabalho estão descritas principalmente à pressão das 



exigências, as cobranças, ao cumprimento da carga horária de trabalho. (SOUZA e 

ARAUJO, 2009). 

Diante da Complexidade do trabalho em saúde, os conflitos surgem também 

entre as diversas categorias profissionais e atingem o desempenho e a motivação 

destes trabalhadores, de certo modo implicando na qualidade da assistência aos 

usuários. Neste sentido, é fundamental na enfermagem a construção de novas 

feições de gerenciar que abranjam o conhecimento das políticas públicas de saúde e 

sua operacionalização, além do aperfeiçoamento de competências e habilidades de 

liderança, capazes de contribuir para práticas mais dialógicas e internacionais, nas 

quais os conflitos não podem ser omitidos. (AMESTOY ET AL, 2014). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Quanto ao primeiro objetivo proposto que foi compreender os principais 

fatores que influenciam a saúde do trabalhador da enfermagem, encontramos: carga 

horária excessiva, falta de preparo, baixa remuneração, trabalho noturno, 

relacionamento interpessoal, supervisão autoritária e desvalorização. Quanto ao 

segundo objetivo proposto que foi identificar estratégias para minimizar os danos 

decorrentes de estresse e sofrimento: resolver o problema no momento em que ele 

surge, extravasar os sentimentos, conversar com alguém a respeito dos problemas, 

realizar educação continuada, melhorar a comunicação. 

7. FONTES CONSULTADAS 
 
AMESTOY, Simone Coelho et al.Gerenciamento de conflitos : desafios vivenciados 
pelos enfermeiros – lideres no ambiente hospitalar. Rev. Gaúcha Enfermagem.  
Porto Alegre,  v. 35, n. 2, p. 79-85,  Jun.  2014. 
 
CAMPOS, Juliana Faria; DAVID, Helena Maria Scherlowski Leal; SOUZA, Norma 
Valeria Dantas de Oliveira. Prazer e sofrimento: avaliação de enfermeiros 
intensivistas á luz da psicodinâmica do trabalho.  Esc. Anna Nery, Rio de 
Janeiro, v.18 n.1, p.90-95, Jan./Mar. 2014. 
 
GONÇALVES, Aline Maraet al. Atitudes e o prazer/sofrimento no trabalho em saúde 
mental Rev. Bras.Enfermagemv. 69, n.2, p.53-: 245, Out. 2015. 
 
KESSLER Adriane Inês; KRUG, Suzane Beatriz Frantz. Do prazer ao sofrimento no 
trabalho da enfermagem: o discurso dos trabalhadores. Rev. Gaúcha Enfermagem. 
V.33, n.1, p.49-55. Porto Alegre, Mar. 2012. 
 
PAFARO, Roberta Cova; MARTINO, Milva Maria Figueiredo. Estudo do estresse do 
enfermeiro com dupla jornada de trabalho em um hospital de oncologia pediátrica de 
Campinas. Rev. Esc. Enfermagem USP,  São Paulo,  v. 38, n. 2, p. 152-160,  jun.  
2004. 


