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1. Resumo:Foi realizadauma pesquisa bibliográfica,utilizando artigos científicos 

publicados no período de 2000 a 2017, com objetivo de identificar os fatores 

desencadeantes de stress em enfermeiros que atuam no centro cirúrgico. Os 

resultados foram apresentados em categorias, sendo que os principais achados 

foram:Complexidade do ambiente; Exigência de competência técnico-científico; 

Relacionamento interpessoal na equipe de enfermagem; Relacionamento com a 

equipe médica; Falta de materiais e equipamentos. 

2. Introdução: O stress é um fator marcante na vida moderna e presente na 

vida pessoal e profissional do trabalhador. O enfermeiro convive com aspectos 

conflitantes como nascimento e a morte, presta assistência à família e 

principalmente para o paciente (BIANCHI, 2009).  

 O stress pode ser causado por fontes estressoras internas e externas, 

internas seriam as causadas pelo próprio indivíduo devido seu modo de vida e 

aspectos pessoais ex: timidez, ansiedade, dificuldade de expressar- se e a 

externa dependo do funcionamento do indivíduo, ou seja, a maneira como ele 

reage frente a situações do ambiente ex: emprego, acidente ou surpresa 

(MACENA, 2008).     

 Como verificado na literatura e na prática profissional, muitos 

enfermeiros que atuam em centro cirúrgico apresentam níveis variáveis de 

stress que resultam em consequências para a sua saúde, vida profissional e 

para assistência prestada ao cliente. 

3. Objetivo: Identificar fatores desencadeantes de stress em enfermeiros que 

atuam no centro cirúrgico. 

4. Metodologia: Neste estudo foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, 

construída através de consulta de artigos científicos já publicados, indexados 

em banco de dados da biblioteca virtual BIREME e BVS como Scielo e em sites 

de revistas científicas como a Revista Brasileira de Enfermagem. O período de 

busca abrangeu os anos de 2000 à 2017, utilizando as palavras-chave: stress, 

enfermeiro, coping e centro cirúrgico.  

5. Desenvolvimento: A equipe de enfermagem que atua no centro cirúrgico 

convive constantemente com uma situação estressante, podendo prejudicar a 

vida profissional, a saúde e o desempenho de suas atividades laborais. O 

conhecimento sobre o stress e os fatores que o desencadeia, é importante para 

saber como enfrenta-lo (CALDEIREIRO, 2008). 



Para Brandão; Galvão (2013), quando o stress compromete a saúde do 

enfermeiro causa uma alta rotatividade dos colaboradores, afastamentos 

médicos, falta de comunicação interpessoal, baixo desempenho, e 

principalmente afeta a qualidade da assistência prestada. 

6. Resultados preliminares 

Os fatores desencadeantes de stress em enfermeiros de centro cirúrgico 

identificados foram discutidos nas categorias: 

6.1 Complexidade do ambiente: O centro cirúrgico é uma unidade fechada, 

com várias normas e rotinas, por isso é indispensável o trabalho integrado e 

harmonioso, os profissionais devem ser capacitados para enfrentar as 

exigências desse ambiente (STUMM; MAÇALAI; KIRCHMER, 2006). 

 Alguns fatores ambientais influenciam no stress dos profissionais da 

enfermagem em Centro cirúrgico como: profissionais atrasados querendo tudo 

ao mesmo tempo e com grande exigência na execução dos procedimentos, 

cirurgias não programadas, executar procedimentos rápidos, trabalhar em 

ambiente insalubre e intercorrências durante os procedimentos. (PASSOS; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

6.2 Exigência de competência técnico científica: O trabalho do enfermeiro 

exige não somente habilidades técnicas, mas também é necessário o 

conhecimento científico. Ele precisa de um tempo significativo para resolver as 

atividades burocráticas que são intensas na unidade de trabalho, para isso 

delega as atividades para ter tempo de cuidar do paciente integralmente 

(STUMM; MAÇALAI; KIRCHMER, 2006). 

6.3 Relacionamento interpessoal na equipe de enfermagem: O enfermeiro 

de instituição hospitalar tem sofrido com o stress na vida profissional. Um dos 

principais fatores apontados como estressante para esse profissional é o 

relacionamento interpessoal (ZORZI et al., 2004). 

As exigências em excesso e as diferentes opiniões entre os colegas de 

trabalho são consideradas fontes de estresse para este enfermeiro 

(MONTANHOLI et al., 2006). 

6.4 Relacionamento com a equipe médica: Os conflitos entre médicos e 

enfermeiros se dá pela falta de respeito que eles têm com o enfermeiro, 

achando que são seus subordinados devendo assumir um papel de 

“empregado”. Portanto, a igualdade e o respeito entre as equipes 



multidisciplinares devem permanecer para que se tenha um bom convívio e 

principalmente que não torne o ambiente estressante (STUMM; MAÇALAI; 

KIRCHMER, 2006). 

6.5 Falta de materiais e equipamentos:O enfermeiro do centro cirúrgico é 

responsável pela organização do ambiente, bem como a manutenção e o uso 

de materiais e equipamentos. A falta destes itens causa insatisfação e irritação 

da equipe multidisciplinar, pois o gerenciamento faz parte das atribuições do 

enfermeiro (STUMM; MAÇALAI; KIRCHMER, 2006). 
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