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RESUMO 

 

 

O estresse ocupacional e a síndrome de Burnout atravessam os anos como uma das principais 

causas de afastamento das atividades laborais por profissionais de diversas áreas. Entretanto, 

profissionais de saúde e principalmente o enfermeiro estão entre as classes profissionais com 

elevadas taxas de estresse, sobretudo, quando a atuação deste profissional acontece na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI). Trata-se de uma revisão da literatura que teve como objetivo 

discursar sobre o estresse ocupacional e a síndrome de Burnout e as suas consequências para 

enfermeiros atuantes na UTI. A literatura relata o adoecimento destes profissionais com causas 

associadas à agentes estressores em ambiente laboral de forma ampla. Diversos estudos 

apresentam as graves consequências do esgotamento físico, mental e emocional de enfermeiros 

na UTI, evidenciam que este tipo de adoecimento é verificável tanto em enfermeiros atuantes 

em instituições privadas quanto em instituições públicas.  

 

 

DESCRITORES: Estresse Ocupacional. Enfermagem. Síndrome de Burnout. Unidade de 

Terapia Intensiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Occupational stress and Burnout syndrome go through the years as one of the main causes of 

withdrawal of work by professionals from different areas. However, health professionals and 

especially nurses are among the professional classes with high stress rates, especially when this 

professional's work takes place in the Intensive Care Unit (ICU). This is a review of the 

literature that aimed to address occupational stress and burnout syndrome and its consequences 

for nurses working in the ICU. The literature reports the sickness of these professionals with 

causes associated with stressors in a broad working environment. Several studies show the 

serious consequences of the physical, mental and emotional exhaustion of nurses in the ICU, 

evidencing that this type of illness is verifiable both in nurses working in private institutions 

and in public institutions. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A terminologia Stress é natural do latim, cujo conceito sofreu variações ao longo dos 

séculos. No século XIX, o stress era relacionado a uma força externa a qual indivíduos eram 

submetidos, resistindo às suas consequências (SILVA, 2010). 

  Já no século XX, o termo stress assumiu lugar no cenário da saúde sendo expressivo na 

vida das pessoas, e na manutenção do bem-estar, sendo conceituado como uma batalha contínua 

entre o indivíduo e o mundo à sua volta, cuja capacidade do indivíduo em confrontar variados 

eventos buscando adequações e adaptações, é o fator determinante para que essa relação exceda 

ou não a sua capacidade física e psicológica gerando danos à saúde (POCINHO; CAPELO, 

2009). 

 Os efeitos de um novo modelo de trabalho e a rápida mudança social que surgiram no 

início do século XXI, submetem os indivíduos a doses diárias de tensões, fazendo com que o 

estresse seja responsável pelo desenvolvimento de doenças que acometem tanto o aspecto 

fisiológico quanto o psicológico, que juntos comprometem o contexto social do indivíduo 

(PAIVA; GOMES; HELAL, 2015). 

 No âmbito da fisiologia, é comum o desenvolvimento de síndromes como a Hipertensão 

Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e a Síndrome Metabólica, além dos problemas gastro 

digestivos, enquanto no âmbito emocional, é comum o registro de quadros de depressão, 

ansiedade e complicações cardiovasculares (LUDWIG et al., 2012). 

Dentre os mais diversos ambientes que podem ocasionar o desenvolvimento de stress 

em indivíduos, cita-se o ambiente de trabalho como principal precursor, visto que apresenta 

aceleradas modificações ao longo dos anos, inserindo novas tecnologias, novas formas de 

gerenciamento, e com um modelo de trabalho focado na produtividade que exige cada vez mais 

do trabalhador em busca do atendimento às demandas do mercado. Tais exigências de trabalho 

impostas constantemente aos trabalhadores são grandes fontes geradoras de tensões, dando 

origem ao estresse ocupacional (POCINHO; CAPELO, 2009). 

O estresse ocupacional é resultado da busca do indivíduo pela adaptação a situações que 

demandam alto níveis de ansiedade em seu ambiente laboral, dessa forma, o estresse 

ocupacional é uma reação frente aos agentes estressores, que causam o sofrimento psicológico 

e tantas outras perturbações, gerando danos ao trabalhador, ao empregador e para a sociedade 

caso não haja o devido manejo das fontes de tensão (DIAS et al., 2016). 

Segundo Cândido e Souza (2017), a frase “o trabalho dignifica o homem” não é coerente 

com a realidade, no qual o trabalho provoca relevantes impactos psíquicos ao indivíduo caso o 



 
 

ambiente e a dinâmica laboral ignorem o contexto pessoal de cada trabalhador, gerando 

desequilíbrios pessoais e organizacionais. 

Desta forma, estresse ocupacional pode ser definido como um estado físico e 

psicológico que ocorre quando o indivíduo não foi capaz de encontrar as soluções adequadas 

para superar as fontes estressoras, ou seja, é uma condição que depende da percepção do 

indivíduo quanto às fontes de tensão e a sua capacidade de se adaptar a ela (SILVA, 2010).  

De acordo com Piedade, Santos e Conceição (2012), o estresse ocupacional é 

multifatorial e que depende dos fatores relacionados ao ambiente e as características do próprio 

trabalhador e como ele interpreta as suas condições de trabalho. 

Todas as profissões estão predispostas a gerar situações de estresse em seus 

profissionais, entretanto algumas profissionais apresentam uma maior exposição de riscos, 

considerando as que exigem o contato direto com o cliente como os profissionais de saúde, do 

serviço social e da educação, estando mais propensos a apresentar o esgotamento com a 

atividade laboral (CÂNDIDO; SOUZA, 2017). 

O ambiente hospitalar é uma fonte de agentes estressores de diferentes níveis e origem, 

no qual citam-se o estresse do paciente e familiares, o estresse dos profissionais de saúde 

envolvidos no cuidado, o óbito e até mesmo o não cumprimento de recomendações que agravam 

as condições do paciente, submetem o profissional de saúde à diferentes agentes estressores em 

ambiente laboral (TEIXEIRA et al., 2017). 

 Dentro das mais diversas áreas hospitalares, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é 

apontada como uma grande fonte de agentes estressores visto a complexidade tecnológica e o 

quadro clínico de pacientes críticos, que exigem atenção e tomada de decisões, além da 

sobrecarga e do ritmo acelerado de trabalho na unidade (PIEDADE; SANTOS; CONCEIÇÃO, 

2012). 

 A complexidade do trabalho exercido na UTI, exige conhecimentos teóricos e técnicos 

para prestar uma assistência qualificada e com responsabilidade frente as suas competências, 

sendo um ambiente extremamente desgastante, sobretudo para a enfermagem (TEIXEIRA et 

al., 2017). 

 Diante dos impactos que o estresse ocupacional vivenciado na UTI pode gerar para a 

vida e para a saúde do enfermeiro, sendo este um elemento fundamental na assistência à saúde, 

a realização deste estudo se justifica pela necessidade de compreender melhor todo o processo 

envolvido no desenvolvimento do estresse ocupacional e da síndrome de Burnout por estes 

profissionais, estando apto a buscar estratégias que melhorem a relação do profissional com o 

seu ambiente de trabalho. 



 
 

 O objetivo geral deste estudo é discursar sobre o estresse ocupacional e a síndrome de 

Burnout em enfermeiros atuantes na UTI, ressaltando os principais agentes estressores e as 

principais consequências para a saúde destes profissionais.  

 

2. METODOLOGIA 

 Este estudo foi realizado sob a forma de revisão bibliográfica de estudos que abordam 

o estresse ocupacional e a síndrome de Burnout em enfermeiros atuantes na UTI. Utilizou-se 

como descritores: Estresse Ocupacional; Enfermagem; Síndrome de Burnout; e Unidade de 

Terapia Intensiva.  

 Os descritores foram associados entre si, aumentando a disponibilidade de produções de 

acordo com o assunto de interesse. Às bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no 

Google Acadêmico (GA) foram selecionadas para a busca de artigos originais que atenderam 

os seguintes critérios de inclusão e exclusão publicação entre os anos 2008 e 2018; trabalhos 

publicados por pesquisadores brasileiros; texto completo; artigos que tiveram como temática 

central o estresse ocupacional no enfermeiro relacionado à sua atuação na UTI. 

Inicialmente avaliou-se os títulos e resumos, sendo selecionados somente os 

considerados de relevância para o estudo. Foram incluídos artigos científicos originais 

completos e teses, que tratam do estresse ocupacional, da síndrome de Burnout de maneira geral 

e estudos que apresentam a relação destes eventos com a enfermagem na UTI. Excluíram-se 

investigações que não estivessem tratando do adoecimento condicionado à atividade 

profissional, capítulos de livros, livros, guias médicos, comentários, resenhas e informativos 

governamentais.  

Os resumos dos artigos selecionados foram analisados por meio da identificação do tipo 

de estudo, da população investigada, dos aspectos metodológicos o que inclui a adequação dos 

instrumentos à amostra e da perspectiva conceitual referente ao estresse ocupacional. 

Na primeira etapa de busca foram identificadas 123 referências, dos quais trinta e cinco 

(35) foram selecionadas. Este estudo conta com vinte e quatro (24) referências, sendo vinte e 

dois (22) artigos incluídos e duas (02) teses.  

 

 

 

 

 



 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

 A utilização do termo estresse foi utilizado pela primeira em 1926 por Hans Selye, que 

realizou diversas pesquisas cujo o resultado explicou o estresse como um desgaste sistêmico do 

organismo, no qual a reação psicológica traz consigo componentes emocionais, físicos, mentais 

e químicos, definindo o estresse como um conjunto de reações que ocorrem frente um agente 

estressor (SILVA, 2010).  

 Para Lima et al (2013), o estresse é uma necessidade de adaptação ou ajustamento do 

indivíduo diante das pressões que o ambiente impõe. Segundo Pocinho e Capelo (2009), 

estresse é um estado físico e psicológico negativo que ocorre quando um indivíduo é incapaz 

de solucionar problemas. 

 Para Meyer et al (2014), condições ambientais, situações diárias leves e situações 

crônicas são classificadas como eventos estressores ou eventos negativos e são causadoras da 

síndrome do estresse, que é uma condição do organismo após a exposição a estes eventos.  

 Lima et al (2013) destacam que os agentes estressores ocupacionais que são persistentes, 

podem levar o trabalhador a desenvolver a Síndrome de Burnout (SB). O estresse possui 

diversos conceitos no qual ambos concordam com os danos gerados ao indivíduo, assim os 

agentes estressores devem ser entendidos como qualquer evento capaz de alterar o equilíbrio 

do organismo humano. Desta forma, agentes estressores são quaisquer estímulos reconhecidos 

pelo indivíduo como ameaça ao seu equilíbrio físico e psicológico.  

 O estresse também pode ser entendido como uma situação motivadora para a resolução 

de problemas, no qual alguns indivíduos o percebem como um desafio para a eficácia pessoal 

e aumento da percepção. Para a capacidade do indivíduo em manejar as exigências laborais dá-

se o nome de eustress (POCINHO; CAPELO, 2009). Entretanto, se o trabalhador não possui 

capacidade ou fracassa em lidar com os agentes estressores, dificilmente conseguirá superá-los, 

dando força a sentimentos negativos, havendo quebra do equilíbrio do organismo, 

caracterizando assim o distress (ALVES; ARAÚJO, 2015). Dessa forma, o que gera o estresse 

para um profissional, pode não gerar para outro (RODRIGUES, 2012). 

 A UTI é definida como um ambiente tenso, agressivo e traumático, decorrente da rotina 

intensa de trabalho, dos riscos que os profissionais de saúde estão expostos, do aparato 

tecnológico e das condições clínicas e mudanças súbitas no estado dos pacientes, geradora de 



 
 

um ambiente emocionalmente comprometido, além de ser uma unidade isolada, no qual a falta 

de precauções e treinamentos são causas de erros (RODRIGUES, 2012).  

 Segundo Cavalheiro, Júnior e Lopes (2008) a associação da UTI com o estresse 

ocupacional no enfermeiro está presente em várias pesquisas. O processo de instalação do 

estresse é também chamado de SAG que significa Síndrome da Adaptação Geral, que 

corresponde a um modelo com quatro fases que compreendem: a fase de alerta; a fase de 

resistência; a fase de quase exaustão; e a fase de exaustão (MONDARDO; PEDON, 2012). 

 A fase de alerta corresponde ao primeiro contato com o agente agressor e pode se dar 

de maneira positiva, no qual a produção de adrenalina aumenta, aumentando também a sua 

disposição, enfrentando a situação e restabelecendo o equilíbrio. A fase de resistência acontece 

quando o indivíduo não consegue eliminar o seu agente estressor, buscando restabelecer o 

equilíbrio utilizando a mesma energia que é necessária para manter o equilíbrio das funções 

vitais (CHIOCHETTA; SEHNEM; ROSA, 2017). 

 De acordo com Silva (2011), os sintomas comuns ao estresse na fase de alerta são: o 

aumento da frequência respiratória, a dilatação dos brônquios e da pupila, o aumento na 

frequência cardíaca, a contração do baço com consequente aumento de linfócitos na corrente 

sanguínea, a sudorese excessiva, a alteração dos níveis pressóricos e a tensão muscular. Na fase 

de resistência, ocorre uma acentuação destes sintomas que podem vir acompanhados de 

ansiedade, isolamento social, impotência sexual, nervosismo, medo, e excesso ou falta de 

apetite.   

 Quando a tensão frente ao agente estressor foge dos limites gerenciais do indivíduo, é 

definida a fase de quase exaustão, quebrando o equilíbrio e excedendo a capacidade física e 

psicológica, no qual passam a apresentar comportamentos normais com lucidez intercalados 

com momentos de elevada ansiedade (PRIULI; MORAES; CHIAVARALLOTI, 2014). 

 A fase de exaustão é a mais negativa, acontece quando o agente estressor é contínuo e o 

indivíduo não possui capacidade para lidar com o estresse, acabando com as reservas de energia 

destinadas à adaptação, apresentando exaustão física e psicológica, abrindo caminho para a 

instalação de doenças graves (SILVA, 2011).  

 

3.2 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

 A SB é umas das principais consequências associadas ao estresse ocupacional sendo 

definida como o quadro de esgotamento, decepção, frustração, exaustão física e emocional, com 

perda de interesse, apresentados por profissionais que não manifestaram quadros 



 
 

psicopatológicos anteriores ao estresse e a sua cronicidade (POCINHO; PERESTRELO, 2011). 

Dias et al (2016) cita a associação da SB com transtornos mentais, como depressão, transtornos 

de ansiedade que envolvem pânico e fobia social e o abuso de álcool e outras substâncias 

psicoativas.  

 De acordo com Jodas e Haddad (2009), o desenvolvimento da SB é um processo gradual 

de desgastes no humor e desmotivação, somados a outros sintomas físicos e psíquicos, no qual 

o trabalhador deixa de perceber sentido das relações laborais, apresentando uma sintomatologia 

caracterizada por: exaustão emocional; despersonalização; e envolvimento pessoal no trabalho.  

A SB ou Síndrome do Esgotamento Profissional tende a ser confundida com o estresse 

e com a depressão (POCINHO; PERESTRELO, 2011). A exposição prolongada ao estresse 

ocupacional provoca um sentimento de insuficiência de recursos para lidar com as condições 

laborais caracterizando a SB, enquanto o estresse está relacionado à capacidade e às exigências 

momentâneas de adaptações que podem culminar no eustress e no distress (POCINHO; 

CAPELO, 2009). 

O termo “burnout” significa queima ou combustão total e é empregado para definir o 

estado de esgotamento completo da energia física e emocional associada a uma intensa 

frustração com o trabalho (VIEIRA, 2010). No contexto da enfermagem, o burnout é objeto de 

estudo por muitos anos, visto a sua prevalência nesta classe profissional e pelo seu 

reconhecimento como um risco ocupacional (VASCONCELOS; MARTINO; FRANÇA, 2018) 

Manifesta-se através de quatro classes de sintomas, sendo elas: a física, caracterizada 

pela fadiga, distúrbios de sono; falta de apetite e dores musculares; a psíquica, caracterizada 

pela falta de atenção, por falhas de memória, ansiedade e frustração; a comportamental, quando 

o indivíduo se apresenta negligente no trabalho, com quadros de irritabilidade emocional e 

instantânea, com o aumento de situações conflitantes e incapacidade de concentração;  e 

defensiva, caracterizada pelo isolamento e sentimento de onipotência e atitudes cínicas 

(JODAS; HADDAD, 2009). 

Os prejuízos para a saúde e para a qualidade de vida são independentes das fases do 

estresse, ao longo do tempo, ele é capaz de provocar complicações como os transtornos de 

ansiedade, hiperglicemia, hipertensão arterial, cardiopatias e doenças mentais. A SB se 

concretiza na atualidade como um estado de esgotamento físico, mental e emocional, que está 

diretamente relacionado com as situações vivenciadas no ambiente laboral (PIEDADE, 

SANTOS; CONCEIÇÃO, 2012). 

A relação entre a saúde e o ambiente de trabalho tem sido alimentado pelos processo de 

trabalho na área saúde, principalmente de enfermagem, buscando sobretudo analisar a relação 



 
 

deste profissional com o adoecimento provocado por suas atividades laborais, em unidades 

destinadas para o atendimento do paciente crítico, como a emergência, centro cirúrgico e a UTI, 

aumentam a vulnerabilidade para o estresse ocupacional (PIEDADE, SANTOS; CONCEIÇÃO, 

2012).  

 

3.3 O ESTRESSE OCUPACIONAL E O ENFERMEIRO NA UTI  

 

 Os profissionais de saúde ocupam a terceira posição entre as profissões mais 

estressantes, apresentando sofrimentos específicos de estresse ocupacional devido a exposição 

contínua a diversos agentes estressores, desenvolvendo também, as mais diversas patologias 

(TEIXEIRA et al., 2017). A enfermagem foi classificada pela Health Education Authority como 

a quarta profissão mais estressante (JODAS; HADDAD, 2009).  

 A exposição prolongada a agentes estressores está associada à Síndrome do Desgaste 

Profissional, caracterizada por elevados níveis de exaustão emocional, à despersonalização, o 

desenvolvimento de sentimentos negativos frente o paciente e a falta de realização profissional. 

A exaustão emocional compreende a fadiga mental, a desmotivação, o aumento do risco para 

doenças cardiovasculares, transtornos musculoesqueléticos, baixa produtividade e absenteísmo 

(LA CRUZ; ABELLAN, 2015). 

 Quando o enfermeiro de uma UTI desenvolve o estresse ocupacional e não consegue 

manejar adequadamente seus agentes estressores, sua capacidade de se adaptar chega ao limite, 

desenvolvendo assim a SB, no qual alguns agentes estressores podem ser facilmente 

identificados, como a sobrecarga de trabalho e a falta de autonomia nas tomadas de decisão 

(PIEDADE; SANTOS; CONCEIÇÃO, 2012).  

 O estresse ocupacional e o burnout na enfermagem provocam respostas emocionais que 

geram impactos estendidos aos pacientes, à organização do trabalho e ao exercício profissional 

(JODAS; HADDAD, 2009). A despersonalização é caracterizada pela insensibilidade ou 

hostilidade em relação às pessoas que deveriam receber cuidados (VIEIRA, 2010).  

 Os primeiros sintomas e sinais de alerta do estresse apresentado pelo organismo do 

trabalhador são: tensão emocional; falta de memória; desgaste físico e mental; e se não 

controlado, pode provocar úlceras; herpes; vitiligo; e psoríase dentre outros (CHIOCETTA et 

al., 2017). 

 Dentro da UTI, compete ao enfermeiro gerenciar crises, prestar assistência à família, 

planejar a assistência, prever complicações referentes ao aparato tecnológico, supervisionar a 



 
 

equipe de enfermagem, gerenciar a unidade, reproduzindo sempre as normas institucionais 

(PIEDADE; PIEDADE, SANTOS; CONCEIÇÃO, 2012).  

 De acordo com Rodrigues (2012) junto ao paciente crítico, a enfermagem possui 

inúmeras competências que possibilitam a sobrevida do paciente, entretanto, também podem 

provocar o desequilíbrio emocional. O gerenciamento da unidade é apontado como um fator 

com elevado nível de estresse devido à sobrecarga de trabalho. Essa sobrecarga é relacionada a 

necessidade de mais de uma jornada de trabalho devido ao baixo piso salarial, ao número 

inadequado de profissionais de saúde, falta de medicamentos e insumos, falta de 

responsabilidade e comprometimento por parte dos demais membros da equipe, implicando em 

um aumento das exigências físicas e emocionais. 

 O estudo realizado por Panunto e Guilardello (2013) contou com 129 enfermeiras 

distribuídas em 17 unidades de terapia intensiva adulta, todas com mais de 3 meses de 

experiência no setor. Todos os profissionais investigados, em sua maioria mulheres, 

apresentavam a SBem todas as suas escalas, ou seja, apresentavam de maneira moderada a 

despersonalização, a exaustão emocional e o baixo reconhecimento profissional. Atribuíram-se 

a estes resultados, à elevada carga horária que muitas vezes ultrapassa o permitido pela 

Constituição de Leis Trabalhistas, à dificuldades da comunicação profissional junto ao médico, 

o plantão noturno cujo o sono dificilmente é reposto. 

 Além do relacionamento com os membros da equipe, o relacionamento interpessoal com 

familiares de pacientes que se encontram na UTI também é um fator estressante e o seu cuidado 

faz parte das competências do enfermeiro. Entretanto, nem toda família demonstra sentimento 

de gratidão, por muitas vezes, angústias, medos e revoltas são transferidos ao enfermeiro 

(RODRIGUES, 2012). 

 O risco constante de agravos à saúde do paciente e o do óbito são considerados agentes 

estressores por muitos profissionais de enfermagem, provocando repercussões negativas na 

vida pessoal e profissional (TEIXERA et al., 2017). A morte pode gerar na equipe de 

enfermagem um sentimento de impotência e fracasso, o que é acentuado pela alta demanda de 

cuidados que não os permite vivenciar o luto (RODRIGUES, 2012).  

 Com o objetivo de mensurar o nível de estresse de enfermeiros na UTI, o estudo de 

Inoue et al (2013) contou com cinco hospitais, dentre os quais um é público e os demais são 

privados e uma amostra total de 58 enfermeiros. Dentre eles, 38 enfermeiros consideram que 

estejam em um estresse nível médio, 17 enfermeiros em nível baixo e 3 enfermeiros se 

consideram em um nível alto de estresse.  



 
 

 O estudo realizado por Cavalheiro, Júnior e Lopes (2008), em um hospital privado de 

São Paulo, com 140 leitos distribuídos entre terapia intensiva pediátrica, adulto e neonatal, 

sendo entrevistados 75 enfermeiros que já atuam nessas unidades há mais de 6 meses. Os 

principais sintomas relacionados ao estresse ocupacional e relatados por estes profissionais 

foram as alterações cardiovasculares, alterações do aparelho digestivo e alterações 

musculoesqueléticas. 

 Vasconcelos, Martino e França (2018) tiveram como objetivo analisar a existência de 

relação entre o burnout e a sintomatologia depressiva em enfermeiros da UTI de um hospital 

universitário de São Paulo. Contou com uma amostra de 91 enfermeiros, dos quais 81 eram 

mulheres e apenas 10 eram homens. De acordo com os resultados encontrados, dos 91 

enfermeiros entrevistados, 78 apresentam a SB, 5 apresentavam sintomas de disforia e cinco 

apresentavam sintomas de depressão. Embora a literatura cite a maior prevalência da SB em 

profissionais com escala noturna, os autores não encontraram diferenças entre os turnos para a 

SB. 

 Segundo Teixeira et al (2017), os principais sinais e sintomas do estresse nos 

profissionais de enfermagem que atuam na UTI são: mãos frias; enxaqueca, perda do senso de 

humor; problemas de memória; insônia; irritabilidade excessiva, prevalecendo os sintomas 

psicológicos que interferem nas relações interpessoais, causa insatisfação profissional e 

prejudica diretamente a qualidade da assistência prestada.  

 É imprescindível uma maior atenção e valorização da seriedade do trabalho realizado 

por um enfermeiro e sua equipe dentro de uma UTI, visto que se trata de um conjunto de 

condições comuns à unidade que conduzem ao estresse e que ainda exigem do enfermeiro 

capacidade para buscar formas de reduzir o impacto destes agentes na sua vida e na sua saúde. 

O estresse adoece o enfermeiro e aumenta o absenteísmo por doença (INOUE et al., 2013). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estresse ocupacional e a SB podem ser consequências das atividades laborais em 

diversas áreas profissionais, entretanto, no contexto as saúde que implica em uma assistência 

contínua e com elevado teor de responsabilidade, a UTI vem se destacando dentre as 

publicações como um dos setores que apresentam um maior número de agentes estressores. 

 É preocupante o número de profissionais que desenvolvem o estresse ocupacional e que 

chegam à SB, principalmente no contexto da UTI no qual os cuidados devem ser minuciosos e 

providos de elevada capacidade técnica. Desta forma, o adoecimento do enfermeiro na UTI 



 
 

influencia no processo saúde-doença, nas condições de sobrevida dos pacientes, na garantia da 

qualidade dos cuidados e na organização do trabalho. A SB se instala de maneira silenciosa, 

progressiva e vai destruindo a relação do indivíduo com a sua atividade profissional. 

 Embora seja considerado satisfatório o número de produções que abordam o estresse 

ocupacional e a SB em enfermeiros atuantes na UTI, não foram encontrados estudos que 

abordassem estratégias aplicadas na tentativa de reduzir os agentes estressores. Entretanto, 

considerando os agentes estressores indicados por estudos revisados, entende-se que ações 

como a diminuição da carga horária, o aumento do piso salarial da profissão e o devido 

reconhecimento do enfermeiro como um ser dotado de valores e conhecimentos, certamente 

diminuiriam a carga estressante no qual muitos profissionais de enfermagem precisam se 

adaptar diariamente. 

 Diversos estudos apresentam as graves consequências do esgotamento físico, mental e 

emocional de enfermeiros na UTI, evidenciam que este tipo de adoecimento é verificável tanto 

em enfermeiros atuantes em instituições privadas quanto em instituições públicas.  

 Sugere-se que a produção de enfermagem acerca do tema continue no decorrer dos anos, 

evidenciando que o estresse ocupacional e a SB é um tema antigo mas que atravessa as décadas, 

chegando a atualidade como uma das principais causas de adoecimentos dos enfermeiros 

atuantes em unidades críticas.  
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