
 
 

 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

  MARIA MICHELE MOITA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

  

PRINCIPAIS FATORES ESTRESSORES EM PROFISSIONAIS DA 
ENFERMAGEM: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2019  



 
 

GRUPO EDUCACIONAL FAVENI 

 

 

 

 

MARIA MICHELE MOITA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS FATORES ESTRESSORES EM PROFISSIONAIS DA 
ENFERMAGEM: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado como requisito parcial à 
obtenção do título especialista em 
Oncologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2019 



 
 

PRINCIPAIS FATORES ESTRESSORES EM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 
 
RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar as produções científicas relacionadas aos principais 
fatores desencadeantes do estresse na equipe de enfermagem. Para tanto o método escolhido, foi uma 
Revisão da Literatura, tendo como base e leitura as bases de dados de Enfermagem (BDENF); com os 
descritores “estresse”, “enfermagem” e “saúde”. Foram inclusos no estudo, artigos publicados em 
português, no período de 2010 a 2018, que abordaram a temática em estudo. Como resultados 
entende-se que os profissionais de enfermagem devido os fatores como condições excessivas de 
trabalho, complexidade, grande demanda, carga horaria excessiva, falta de recursos humanos, 
interferência na vida pessoal e falta de lazer, estão expostos a má qualidade de vida. Conclui-se que é 
essencial que o empregador, e particularmente o Serviço de Saúde Ocupacional, atente-se a esses 
problemas e vê a necessidade de pôr em prática as políticas destinadas a reduzir esses riscos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Estresse; Saúde.  

 

 

  



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os serviços hospitalares são considerados unidades complexas do sistema de 

saúde pela diversidade e complexidade das ações, pela dinâmica imprevisível e 

fragmentada de funcionamento, pelo cenário de superlotação, conflitos, violências, 

obstáculos e precariedade dos recursos disponíveis ao atendimento, principalmente 

no setor público.  

Nesse cenário, a presteza e profissionalismo são cada vez mais requeridos da 

equipe de enfermagem, que vive em constante dinâmica entre salvar vida e auxiliar 

os indivíduos no restabelecimento da saúde. Acompanhando essa dinâmica, o 

estresse torna-se um inimigo sempre presente nessa caminhada, devido ao grande 

desgaste, pressão de agilidade no atendimento, somado ao medo e compromisso de 

aliviar o sofrimento de quem procura o serviço, perseguindo a qualidade dos 

procedimentos oferecidos e criando condições seguras e eficazes para a atuação 

profissional dos envolvidos (SOBRAL et. al., 2013). 

O estresse vem sendo apontado como uns dos principais fatores por alterar e 

comprometer o do estado de saúde e do bem-estar do indivíduo, em casos extremos 

podem até ocasionar doença ou leva-lo morte. Assim é definido como “um desgaste 

geral do organismo, causado pelas alterações psicofisiológicas” ocorridas 

principalmente em situações desafiadoras e difíceis, que geram sentimentos de 

irritação, medo, excitação etc. (VALENTE, 2011). 

A concepção de estresse está cada vez mais presente nas unidades de saúde, 

não considerado por si só uma doença, mas um agravamento da somatória de vários 

fatores tanto intrínseco e extrínseco, que causam o adoecimento de muitos 

profissionais nessa área. A organização do trabalho quando somadas as condições 

precárias, conflituosas, insalubres ou até mesmo que requerem muito do funcionário 

no trabalho, são consideradas cada vez mais fonte de adoecimento (BEZERRA, 

SILVA, RAMOS, 2012). 

Nesse cenário, o atendimento ao usuário do serviço de saúde requer que se 

reflita, renove e inove o cuidar em enfermagem, a coordenação dos cuidados e a 

gestão dos processos gerenciais e do próprio serviço. Assegurar as condições para 

preservar a vida e aliviar o sofrimento é tarefas claramente definidas na prática diária 

da enfermagem e sua consecução depende da qualificação e dos recursos 

tecnológicos aos qual o profissional tem acesso. Outras tarefas, como facilitar o 



 
 

acesso dos usuários, melhorar a resolutividade do serviço, zelar pela equidade, justiça 

e continuidade da atenção à saúde, precisam de um enfrentamento mais amplo, 

multiprofissional, ético e político, começando com quem vive o problema. 

Desta forma, sob essa ótica tornou-se pertinente como objeto de preocupação 

e de análise, o estresse como objeto do estudo no conjunto de profissionais que se 

formaram dentro do campo da saúde. A escolha do tema é por possibilitar estender 

ao campo do trabalho ocupacional este estudo do estresse, pois é este o campo do 

fazer humano necessário, do qual muito poucos conseguem escapar. É um tema atual 

e muito importante como forma de disseminar uma alerta sobre os principais motivos 

e impactos causados pelas rotinas estressantes que os profissionais da saúde estão 

submissos. 

O objetivo do estudo trata-se em analisar as produções científicas relacionadas 

aos principais fatores desencadeantes do estresse na equipe de enfermagem e os 

impactos na saúde desses trabalhadores 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para o alcance do objetivo proposto, e contendo uma abordagem relevante, a 

metodologia utilizada para tal finalidade é uma revisão de literatura acerca dos 

assuntos abordados. 

Para tal revisão, utilizaram-se trabalhos de conclusão de curso nos formatos de 

artigos científicos, publicadas na Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE), Biblioteca Científica Eletrônica em Linha (SCIELO) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF); com os termos: estresse, enfermagem, saúde. Para 

apresentar essas considerações referentes a cada artigo, foram utilizadas tabelas de 

identificação contendo as características especificadas, apresentando seus autores e 

temas.  

Foram utilizados ainda outros materiais de apoio como livros e manuais que se 

referenciam ao tema proposto, que possibilitaram ampliar a fonte de pesquisa. Os 

critérios de inclusão utilizados para a seleção da amostra foram: artigos publicados 

em português, disponíveis em sua totalidade, e que abordassem os descritores 

supracitados, com publicação no período de 2010 a 2018.  



 
 

O levantamento foi realizado no mês de agosto de 2018, e os resultados foram 

analisados por meio da abordagem qualitativa dos dados. 

Diante dos pontos levantados e excluindo-se os artigos repetitivos e que não 

correspondem aos objetivos das bases de pesquisa utilizada, foram selecionados sete 

artigos, tomando como base uma releitura e análise do conteúdo.  

Por meio da comparação dos dados selecionados na análise dos estudos 

acadêmicos inclusos na presente pesquisa, foi realizada a interpretação e síntese dos 

resultados, emergindo as categorias descritas na sequência que demonstram que os 

principais fatores desencadeadores do estresse em enfermeiro nas unidades de 

saúde. 

 

3.   O ESTRESSE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

O trabalho faz parte da realidade dos indivíduos há muitos séculos. 

Primeiramente destinado apenas aos escravos, sendo considerada uma atividade de 

vergonha que perdurou durante toda a idade média, passou posteriormente a ser 

ligado a uma atividade de redenção, tendo a igreja um papel considerável nesse 

cenário, uma vez que se pregava a possibilidade desses sujeitos se redimirem de seus 

pecados através dessas atividades (COSTA SILVA, 2010). 

A partir de então, como foco na produção, principalmente no século XX, o 

objetivo é racionalização do processo, com buscas cada vez mais eficazes na mão de 

obra. Atualmente, devido ao surgimento de várias abordagens principalmente nas 

pessoas, respeitando ainda, leis, decretos e regulamentos que estabelecem regras 

para o trabalho, há uma grande preocupação e desafio das empresas e instituições 

em gerais, em relação à saúde, satisfação e bem-estar do seu colaborador 

(FERREIRA et. al., 2016). 

Nesse cenário, pela busca cada vez mais de eficácia e eficiência nos processos 

de trabalhos, criam-se ambiente e condições de trabalho ao qual o colaborador pode 

ser tanto ao prazer ou sofrimento, em relação ao comportamento no posto exercido. 

Ou seja, o ambiente físico, como temperatura, a segurança, higiene, periculosidade, 

a divisão de trabalho, serão pontos chaves para atender ou não na íntegra os desejos, 

as necessidades, a integridade física e psíquica dos indivíduos (ANDRADE; 

SIQUEIRA JUNIOR, 2014). 



 
 

Ainda de acordo com esses autores, uma característica central do processo de 

desenvolvimento humano envolve lidar com o estresse psicossocial. Desde a infância, 

o indivíduo participa de situações potencialmente difíceis, que exigem ação e 

adaptação. Enfrentamento, ou “coping, são respostas comportamentais e cognitivas 

utilizadas para lidar com situações estressantes” que implicam esforços para mudar 

as circunstâncias ou a interpretação, tornando-as mais favoráveis e menos 

ameaçadoras (ANDRADE; SIQUEIRA JUNIOR, 2014, p.3). 

Devido à pressão, esforços cognitivos, comportamento que sobrecarregam e 

exercem recursos pessoais sobre o indivíduo, levam o menos ao extremo de sua 

capacidade, e com isso causam o estresse que compromete seriamente a qualidade 

de vida desse sujeito. 

 

O estresse pode ser compreendido como uma relação particular entre uma 
pessoa, seu ambiente e as circunstâncias as quais está submetido, sendo 
avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo que exige dela além das 
suas próprias habilidades ou recursos dos quais o coloquem em perigo seu 
bem-estar (SILVA NETO; FEITOSA, 2010, p.23).  

 
No trabalho, esse fenômeno é reconhecido mundialmente como um dos 

principais fatores de redução da qualidade de vida no trabalho a ser enfrentado pelos 

trabalhadores e pelos gestores das organizações, de acordo com os documentos da 

Organização Internacional do Trabalho, atualizados desde a década de 1980. 

Segundo Costa e Silva (2010) faz parte do cotidiano das atividades de trabalho 

à convivência com fatores de riscos e estressores ocupacionais, diferenciando-se, 

muitas vezes, em função de sua frequência e intensidade. Contudo, o tipo de risco e 

evento estressor, assim como suas formas de manifestação, se diferencia conforme 

a situação e contexto ocupacional, bem como se modifica de pessoa para pessoa. 

Desta forma, evitar ou amenizar os fatores de riscos são essenciais para minimizar 

esses resultados negativos e indesejáveis, bem como comportamentos ou até mesmo 

doenças que comprometam a qualidade de vida de indivíduo. 

Esse fato está ainda mais presente quando se trata da prestação de cuidados 

no ambiente de atenção às urgências e emergências, já que os profissionais são 

obrigados a tomar decisões rápidas e precisas a cada instante, em razão das 

constantes mudanças de quadro clínico dos pacientes, o que pode ameaçar sua 

estabilidade (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2016). 



 
 

O trabalho dos profissionais de saúde não deve envolver somente a gestão do 

sofrimento, mas também deve dar a possibilidade a fim de aliviar a dor, salvar vidas e 

execute todos os aspectos de sua profissão para a plena, que pode ser uma fonte de 

conforto e satisfação que irá contribuir para o bem-estar psíquico dos trabalhadores, 

permitindo-lhes sentir prazer no seu trabalho (SOBRAL et. al., 2013). 

O enfermeiro, como um dos membros da equipe de saúde, participa do 

processo de definição de padrões específicos para a prática do cuidado ao cliente, 

por isso, é levado à necessidade está sendo preparado a primar sempre pela 

qualidade e segurança do paciente (FIGUEIREDO, VIEIRA, 2016). 

Nessa qualificação do serviço de enfermagem certamente está relacionada 

com o grau de compromisso e com a busca permanente de melhoria, de modo que 

esse compromisso garanta a qualidade técnica, interpessoal e ambiental, envolvendo 

todas as categorias profissionais para promover a segurança do paciente (BATISTA, 

2006). 

Contudo, essa qualidade e segurança muitas vezes são comprometidas e 

causam grande desafio para o profissional da enfermagem nas unidades de saúde, 

uma vez que, as decisões em relação ao paciente são tomadas quase que 

imediatamente num curto espaço de tempo. Por isso, esses profissionais devem estar 

atentos às prioridades do paciente, avaliá-lo de forma eficiente, trabalhando com 

agilidade e objetividade (FERREIRA et. al. 2016). 

Outro fato conflitante para os profissionais que trabalham na área da saúde 

enfrenta, grande carga horárias de trabalhos com até 36 horas seguidas, excesso de 

trabalho e quantidades reduzidas de funcionários que colaboram para um ambiente 

de trabalho desgastante (SOBRAL et. al., 2013). 

Ferreira et. al. (2016) cita que a qualidade do serviço prestado e sobre o 

trabalho da equipe de enfermagem, e explicam que devido a uma utilização indevida 

por parte da população, como consequência há excesso de demanda e disposição 

inadequada. Estes fatores, tomados em conjunto, interferem na comunicação e o 

conforto e o bem-estar de ambos os pacientes e os trabalhadores. 

 

 

 

 



 
 

4. PRINCIPAIS FATORES DESENCADEADORES DO ESTRESSE E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS  

De acordo com a pesquisa de Valente (2011), a profissão da enfermagem é 

considerada uma das mais estressantes principalmente no setor público, onde a 

demanda de paciente é bem maior. Nesse cenário, muitos sentimentos como 

angústias, medos, frustações, pressão podem levar o profissional a um quadro 

insatisfatório que incide negativamente em sua qualidade de vida e no decorrer de 

seu cotidiano.  

A equipe de enfermagem é um dos mais profissionais mais afetados durante 

trabalho emergencial, devido a pressão em relação a produtividade, bem como a 

cobrança constante na adaptação as ao momento complexo, na assistência aos 

pacientes e famílias (FARIAS et al., 2011). 

Com o contingente elevado de pessoas para atender, associados a grande 

responsabilidade de lidar com vidas humanas, esses profissionais ainda esbarram 

com a falta de profissionais suficiente para atender a quantidade de pacientes, isso 

traz impactos relativos na saúde do trabalhador, além de tornar o ambiente totalmente 

estressante e exigente (VALENTE, 2011). 

Trabalhando em ritmo acelerado para atender a demanda, a eficácia e eficiência 

dos processos podem ser comprometidas, tanto em termos de qualidade e segurança, 

causando ao trabalhador um grande esgotamento e doenças, que o leva a se afastar 

do trabalho, afetando assim tanto sua vida profissional como pessoal.“O ritmo 

acelerado de trabalho para a finalização de tarefas pré-determinadas apresenta outro 

agravante, na maioria das unidades de emergência do país, convive-se com a falta de 

equipamentos e de recursos humanos”.(VALENTE, 2011, p.7). 

Desta forma, a redução de números de profissionais para atender uma demanda 

grande, causa grande insatisfação para o usuário do sistema, e para o profissional 

que atende, traz jornadas de trabalho longas e cansativas. (FARIAS et al., 2011) 

Na pesquisa de Martins e Valente (2010) no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), localizado no Município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, foram 

registrados números consideráveis de acúmulo de funções para atender o número 

insatisfatório de funcionários na unidade de saúde. Segundo os autores, esse fator é 

crucial para atingir a saúde mental dos trabalhadores, causando sentimentos de 



 
 

frustações, por não ser dedicar integralmente a todas as atividades e não obter êxito 

nelas.   

Martins, Vieira e Santos (2012) ratifica essa situação, e explica que quando há 

falta de algum membro da equipe de enfermagem, intensificam-se o ritmo de trabalho, 

aumenta o número de tarefas que era para ser dividido, influenciando diretamente no 

bem estar-físico e psíquico. 

De acordo com Martins, Vieira e Santos (2012), devido o profissional da 

enfermagem está em constante situações extremas e complexas, tanto o estresse 

psicológico como físico é predominante nesses indivíduos. Com grande carga 

emocional e de trabalho esse profissional está constantemente ligados a problemas 

de saúde como pressão elevada, perturbações do sono, enxaquecas, cefaleias entre 

outras. Em sua maioria, esse profissional possui mais de um vínculo empregatício, 

como forma de suprir a renda familiar, trabalhado em duas ou mais organizações. 

Essa pesquisa mostrou que as longas jornadas com plantões consecutivos mostraram 

que esses fatores acarretam aspectos negativos dentro e fora do trabalho, além de 

sintomas como fadiga, irritações, distúrbios de sono entre outros. 

Todo este tempo dedicado a longos plantões geram para esses indivíduos falta 

de autocuidado, momentos de lazer e descanso, por conta da dedicação exclusiva ao 

trabalho, interferindo na sua vida pessoal e causando desgastes emocionais. Muitos 

desses profissionais não realizam consultas periódicas, não mantem uma alimentação 

equilibrada, além de praticar atividades físicas. Essas cargas excessivas desgastam 

muito o organismo e acarretam doenças, como obesidade osteoporose, hipertensão, 

sintomas gastrointestinais, entre muitas outras doenças, aliados principalmente à falta 

de cuidado (FARIAS et al., 2011) 

No setor de emergência especificamente, onde foram encontrados a maior parte 

da literatura a exigência das tarefas é ainda maior em menos tempo possível para as 

ações de suas tarefas. Contudo, os sintomas psicossociais também estão presentes 

como insônia, ansiedade, falta de concentração, depressão entre outros. 

Todos esses fatores incidem diretamente na qualidade do atendimento e vezes 

na insatisfação dos pacientes e qualidade e segurança no atendimento realizado pela 

enfermagem (EMILIO, 2013). 

Segundo Seleghim et. al. (2012) em sua pesquisa em trabalhadores da 

enfermagem em um hospital de Maringá- PR, 84% dos entrevistados apresentaram 

como sintomas físicos a Sensação de desgaste constante, seguidos de cansado e 



 
 

problemas de memoria. Em relações a fatores psicológicos mais de 60% apresentam 

problemas com Sensibilidade emotiva excessiva. A presença está mais presente em 

trabalhadores de técnica de enfermagem que trabalham no período noturno que 

possuem mais de um emprego. 

Na pesquisa de transversal de Trettene et al. (2016) em São Paulo, a maioria 

dos participantes apresentou sintomas claros de estresse e desgaste, principalmente 

aqueles que atuam no período diurno quando o fluxo de atendimento mais intenso e 

nos que tem mais tempo de serviço. 

Não diferente na pesquisa de Vazata e Nesi (2015), realizada em na cidade de 

São José do Ouro, Rio Grande do Sul, com 17 profissional, mostrou que 35% dos 

participantes estão propensos ao estresse e 18% apresentaram algum sintoma como 

desgaste físico ligado ao estresse, sendo necessários segundo os autores, a 

importância de campanha de saúde e cuidados preventivos desses trabalhadores. 

Nesse cenário Bezerra, Silva e Ramos (2012) citam os plantões noturnos, pois 

provocam grandes interferências no sono e no humor, além de incidir negativamente 

na qualidade e saúde do trabalhador, bem como interferem no contexto social e 

pessoal. 

Para Seleghim et. al. (2012, p.7) as condições de trabalho também somam 

significativamente para o estresse e prejuízos na saúde do trabalhador da área de 

enfermagem. No setor público, não é novidade a falta de recursos, materiais para 

promover um atendimento de qualidade. Cobranças e descontentamento, irritação 

pelos pacientes, criam um clima de reclamações sobre caem sobre os profissionais, 

mantendo um ambiente hostil e adverso, pois “atendem uma demanda que ultrapassa 

a capacidade de intervenção dos serviços nas 24h do dia, e as pessoas possuem 

agravos à saúde que requerem atendimento imediato”. 

Esta precariedade das condições de trabalho, somadas a pressão de agir sob 

tensão, número excessivo de pacientes, com diferentes casos clínicos e somados a 

vários setores, acarretam consequentemente na saúde e no atendimento prestado por 

esse colaborador. De acordo com este autor, é recomendável que os profissionais da 

enfermagem tenham tempo para pausas e descanso, como forma de recuperar o 

organismo e evitar o desgaste excessivo (SELEGHIM, 2012). 

Muitas unidade de emergência e urgência por terem equipamentos quebrados, 

falta de medicação, falta de estrutura, e insatisfação do ambiente contribuem como 

fatores para o estresse desse profissional por muitas queixas e insatisfação dos 



 
 

pacientes. Nesse ambiente os profissionais ainda lidam com a morte dos pacientes a 

todo o momento, e geram momentos angustiantes principalmente quando são 

remediadores das famílias (BEZERRA, SILVA, RAMOS, 2012; FARIAS et al., 2011). 

Tendo em conta as inúmeras dificuldades que vêm da dinâmica natural do 

serviço de atendimento e a falta de especialistas, a equipe de enfermagem é 

"pressionada" para mediar qualquer conflito e para atender às expectativas de 

parentes insatisfeitos com os atrasos e a qualidade do serviço prestado. 

Nesse contexto, as mulheres que são a maioria nessa categoria, além das 

responsabilidades profissionais, devem lidar com a rotina do lar, o cuidado com o que 

pode acarretar uma sobrecarga emocional, gerando o estresse. Para .Bezerra, Silva, 

Ramos, (2012, p.8) conciliar esses ambientes é para algumas extremamente 

estressante e cansativo e citam: “Conciliar questões vivenciadas no trabalho com o 

trabalho no lar é considerado estressante, por ser a profissão de enfermagem, 

constituída predominantemente por mulheres”. Essa a ambiguidade de papéis exigem 

dessas pessoas grande capacidade de organização e adaptação para lidar com todas 

as atividades; Muito tempo fora de casa em jornadas consecutivas podem gerar 

conflitos familiares e interferir em sua vida pessoal. 

 Uma dessas consequências é o pouco tempo dedicado à família, ao lazer, 

momentos de diversão em família, ou até mesmo falta de tempo para o aprimoramento 

profissional. (BEZERRA, SILVA, RAMOS, 2012); Alguns ainda se veem obrigados a 

trabalhar em diversos plantões e mais de um emprego pela questão salarial, deixando 

de lado um momento para o lazer e convivência familiar, fragilizando os laços afetivos, 

gerando sentimentos de insatisfação, vazio e  estresse ocupacional. (VALENTE, 

2011). 

De acordo com Bezerra, Silva, Ramos (2012), nesse cenário outro fator que 

colabora para o estresse dessa categoria é falta de harmonia e insatisfação em suas 

relações interpessoais, conflituosas com a equipe, uma vez que a divisão de tarefas 

no setor de emergência e urgência é extremamente importante para o bom andamento 

do trabalho coletivo, garantindo que o atendimento ao cliente que é prioridade, seja 

feita com segurança. Assim é essencial o trabalho em harmonia e não um clima de 

competitividade que possam interferir negativamente no bom andamento do trabalho. 

 

 

5. CONCLUSÃO 



 
 

 

A pesquisa demonstrou que devido os riscos e os cuidados como paciente na 

unidade de saúde, o trabalho realizado pelos enfermeiros é extremamente 

estressante, pois além de existir problemas quanto ao excesso de demanda por 

serviços, que leva à superlotação e há uma sobrecarga de trabalho, especialmente 

para a equipe de enfermagem. Os riscos psicossociais mencionados pelos 

enfermeiros são originados em um nível organizacional e é desencadeada por fatores 

intrínsecos como sobrecarga de trabalho e intensificação do trabalho ritmos, a 

precariedade das condições de trabalho, a ambiguidade sobre o papel da enfermeira, 

a necessidade de improvisação e violência no trabalho. 

A sobrecarga física e mental ficou evidente nas principais queixas dos 

trabalhadores nos estudos pesquisados; ocasionados pela demanda excessiva de 

pacientes, principalmente quando requerem cuidados contínuos, exigindo um grande 

esforço por parte da equipe para responder a todas as necessidades dos pacientes. 

Há também alguns fatores como falta de recursos humanos, materiais e 

condições de ambientes precárias que colaboram significativamente para gerar o 

estresse e consequentemente na saúde desse trabalhador. Toda essa falta de 

qualidade de vida, insegurança, angustias, provam que o setor de urgência e 

emergência é definitivamente estressante.  

Assim entende-se que o e de que o hospital, é um ambiente de trabalho que 

expõe o enfermeiro a muitos riscos que podem afetar a sua saúde geral, é evidenciada 

por suas queixas, tais como o cansaço, a exaustão e estresse. É essencial que o 

empregador, e particularmente o Serviço de Saúde Ocupacional, atente-se a esses 

problemas e vê a necessidade de pôr em prática as políticas destinadas a reduzir 

esses riscos. 
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