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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

 

 

As crescentes transformações ocorridas dentro do processo de globalização vêem desenhando o 

modo de vida e definindo outros padrões de saúde e doença exercendo forte influência sobre a 

estrutura do trabalho. O stress tornou-se numa das principais áreas de preocupação com 

consequências pessoais e organizacionais com elevados custos para as organizações. Na área da 

saúde, o stress ocupacional tem sido alvo de vários estudos. A opinião de que a enfermagem 

ocupa um lugar de destaque é unânime, no entanto, o contexto dos cuidados intensivos é ainda 

pouco conhecido em relação a alguns aspectos relacionados com o contexto de trabalho. 

 

O presente estudo teve como objectivos conhecer alguns factores geradores de stress, assim 

como identificar os níveis de stress dos enfermeiros que trabalham em Unidades de Cuidados 

Intensivos dos Hospitais Centrais do Porto. Os dados foram obtidos através da aplicação de um 

questionário com duas escalas: a Escala das Relações Interpessoais no Trabalho e a Nurse Stress 

Índex a 235 enfermeiros intensivistas. 

 

Os resultados mostram que a categoria profissional tem influência na percepção de situações 

indutoras de stress, sendo que os enfermeiros com categoria profissional mais baixa têm níveis 

de stress mais elevados. Também se verificou que uma estrutura física desadequada conduz a 

níveis de stress mais elevados. Foi encontrada relação significativa do sexo e estado civil com a 

dimensão “Lidar com pacientes e familiares”, dos incentivos com a dimensão “Apoio e 

envolvimento organizacional” e tipo de horário com a dimensão “Gestão da carga de trabalho”. 

A relação interpessoal associou-se ao stress, no sentido de quanto pior é a relação interpessoal, 

maiores são os níveis de stress dos enfermeiros. Verificou-se ainda, que os enfermeiros que 

estabelecem má/razoável relação com as chefias percepcionam a dimensão ”Apoio e 

envolvimento organizacional” como fonte geradora de stress. Os resultados obtidos permitem 

afirmar que o stress está presente nos enfermeiros que trabalham em Cuidados Intensivos e que 

existem determinados factores que o ocasionam. 

 

Palavras-chave: Stress, Enfermagem, Unidade de Cuidados Intensivos 
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ABSTRATABSTRATABSTRATABSTRAT    

 

 

The growing transformations occurred within the globalization process have designed a life 

style and defined other patterns of health and disease, which have become a huge influence in 

the work structure. Stress has become one of the main areas of concern due to the personal and 

organizational problems it has caused and the consequent high costs for organizations. 

Regarding the health sphere, occupational stress has been the object of several studies. Even 

though it is unanimous to say that nursing is a very relevant field; the intensive care is still 

rather unknown. 

 

This study had as its main goals to know some factors that originate stress, as well as to identify 

the stress levels of nurses who work in the Intensive Care Unit of Oporto’s Central Hospitals. 

The information has been acquired through the analysis of a socio-demographic survey 

conducted to 235 Intensive Care Unit nurses and two Scales: the Interpersonal Work Relations 

Scale and the Nurse Stress Index. 

 

The results show that the professional category has an influence in the perception of stress 

induced situations and it has become clear that nurses with a lower category suffer from higher 

stress levels. It has also been verified that an inadequate physical working structure leads to 

higher stress levels. There have been found significant relations to the dimension “Dealing with 

patients and relatives”, the encouragement/incentives to the dimension “Support and 

Organizational Involvement” and the type of schedule to the dimension of “Management of the 

Workload”. The interpersonal relation has been associated to stress, in the sense that the worse 

the interpersonal relation are, the higher stress levels are felt by nurses. Nurses, who have a bad 

or reasonable relationship with their work superiors view the dimension “Support and 

Organizational Involvement” as a stress related source. The results obtained make it possible to 

state that stress is present in the daily life of nurses who work in the Intensive Care Unit and 

there are factors which lead to this situation. 

 

Key words: Stress; Nursing; Intensive Care Unit 
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A palavra stress tem vindo a emergir ao longo dos nossos dias, tornando-se um 

fenómeno universal, caracterizador das sociedades modernas. O stress faz parte 

essencial dos mecanismos do ser humano e, pode ser tido como estimulante, fonte de 

satisfação e equilíbrio. É a resposta adaptativa a qualquer exigência do ambiente. Esta 

consideração de stress positiva assume a designação de “eustress” (Graça, 1990). 

Contudo, quando o stress se torna excessivo, pode causar efeitos negativos, como o 

sofrimento, insatisfação e ansiedade, desorganização da pessoa e privação de um 

relacionamento harmonioso com o meio. Neste caso, assume a designação de 

“disstress” (Schimth, 1997). 

 

Em Portugal, à semelhança do que tem acontecido pelo mundo, o stress nas suas 

variadas vertentes, tem sido objecto de inúmeros estudos científicos e tema de discussão 

nos seus variados âmbitos, sendo considerado uma das grandes questões da actualidade, 

visto por muitos especialistas como a epidemia do século XXI, produto da nossa 

sociedade industrializada. 

 

A Organização Internacional do Trabalho, em 1993, reconheceu o stress como um forte 

inibidor do potencial humano nas organizações, com custos elevados a nível individual 

e organizacional (Câmara, Guerra & Rodrigues, 1997). Esta percepção originou a noção 

de stress ocupacional que, segundo Vaz Serra (2002, p.476), “resulta da interacção que 

se estabelece entre as características do trabalhador, o tipo de trabalho e a organização”. 

 

A forma intensa como na sociedade actual se vive o trabalho, aliada à multiplicidade de 

factores indutores de stress no meio laboral tem consequências nefastas para o 

indivíduo. Este stress disfuncional manifesta-se em atitudes e comportamentos no 

trabalho e gera disfuncionalidade na vida social e familiar.  
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As situações geradoras de stress no trabalho dos profissionais de saúde, embora sejam 

por muitos reconhecidas, têm sido um pouco descuradas nos estudos de investigação. 

Sabe-se, porém, que os serviços de saúde, os hospitais em particular, constituem 

organizações muito peculiares, concebidas quase exclusivamente em função das 

necessidades dos utentes. 

 

As organizações hospitalares são sistemas complexos compostos por diferentes 

departamentos e profissões, tornando-se sobretudo uma organização de pessoas 

confrontadas com situações emocionalmente muito intensas. Com efeito, nos últimos 

anos, muito se tem falado de “humanização hospitalar” verificando-se que, os estudos 

desenvolvidos têm como objectivo primordial a qualidade de serviços prestados a quem 

procura e necessita de cuidados hospitalares, ou seja, os utentes. As condições de 

trabalho, a motivação e o bem-estar dos profissionais de saúde têm sido relegados para 

segundo plano (Martins, 2009). 

 

Os estudos existentes demonstram que as instituições de saúde, especialmente os 

hospitais e os centros de saúde, constituem ambientes de trabalho particularmente 

stressantes, contendo características organizacionais geralmente associadas com o 

stress: heterogeneidade de pessoal, interdependência de responsabilidade e 

especialização profissional (Rodrigo, 1995). Recentemente, outros aspectos têm sido 

associados aos profissionais de saúde para explicar os níveis de stress elevados, 

sugerindo que a responsabilidade por pessoas é geradora de mais stress do que a 

responsabilidade por coisas, incluindo esta, a responsabilidade perante os doentes, 

familiares, equipa, pessoal administrativo e organizações profissionais. 

 

No sector da saúde, o stress ocupacional constitui um aspecto muito presente e, segundo 

Vaz Serra (2002, p.519), de todos os profissionais de saúde, “os enfermeiros são os 

mais expostos”. Dentro do contexto hospitalar, as Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) são ambientes particularmente stressantes, destinados ao atendimento de doentes 

em estado crítico, que requerem assistência médica e de enfermagem permanente e 

especializada. São caracterizadas por rotinas exigentes, equipamentos sofisticados e 

barulhentos, a maioria das vezes sem luz natural e elevada possibilidade de morte e dor. 
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Os factores indutores de stress em enfermeiros têm sido alvo de inúmeros estudos. 

Contudo, os factores relacionados com a organização são ainda pouco conhecidos, 

principalmente quando falamos em ambiente de cuidados intensivos. As mudanças 

rápidas nas políticas de gestão hospitalar, têm provocado várias alterações na forma de 

estar e trabalhar num hospital. Esta reflexão alavancou a necessidade de aprofundar 

questões relacionadas com esta temática tendo surgido como problema de investigação 

o seguinte: 

 “Quais os factores geradores de stress nos enfermeiros que trabalham nas UCI dos 

Hospitais Centrais do Porto?”.  

 

Para a realização deste estudo, foram definidos os seguintes objectivos: 

 

Objectivo geral 

� Conhecer os factores geradores de stress em enfermeiros que trabalham em UCI. 

 

Objectivos específicos 

� Identificar os níveis de stress da população em estudo; 

� Identificar a relação entre os diferentes factores analisados e os níveis de stress; 

� Contribuir para o aumento do conhecimento deste fenómeno.  

 

Sendo esta problemática uma preocupação pessoal e também institucional, 

pretendemos, assim, conhecer aspectos relacionados com o stress em enfermeiros 

intensivistas e, desta forma, contribuir para a implementação de estratégias de gestão de 

stress, de forma a proporcionar bem-estar e ganhos em saúde aos enfermeiros, que se 

traduzam na melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao doente. 

 

No seguimento desta introdução, o corpo principal desta dissertação consta de duas 

partes: fundamentação teórica e estudo empírico. 

 

PARTE I - Enquadramento teórico - composta por dois subcapítulos, onde se 

contextualiza a problemática em estudo, alguns aspectos relacionados com o stress, a 

enfermagem em cuidados intensivos e o stress na profissão de enfermagem. 
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PARTE II - Estudo empírico - integra a metodologia da investigação, onde se faz 

referência ao tipo de estudo, à população e aos instrumentos de recolha de dados, os 

procedimentos éticos inerentes à recolha de dados. Segue-se a apresentação e análise 

dos resultados, a discussão dos mesmos e as respectivas conclusões.  
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Os organismos vivos sobrevivem por conseguirem manter um harmonioso equilíbrio 

complexo e dinâmico (homeostasia) que é constantemente contrariada por factores 

intrínsecos e/ou extrínsecos. 

 

Não pode haver vida sem exigências, sem necessidade de adaptações. Os desafios 

(stressores) são inerentes ao estar vivo, são a motivação e são essenciais para gerar 

acções. O stress não é necessariamente disfuncional e é uma condição indispensável à 

vida, desde que dentro de determinados limites, porque impulsiona o indivíduo a 

realizar uma análise mais prudente das suas necessidades, levando-o a procurar soluções 

e possíveis alternativas. Esta atitude permite a reformulação de problemas com 

consequente oportunidade de recuperar o equilíbrio. Esta dimensão positiva dos 

estímulos é também conhecida por eustress conferindo maior vitalidade, entusiasmo, 

optimismo, criatividade, participação, produtividade, motivação, auto-realização e 

melhor resistência à doença (Frasquilho, 2003). 

 

De acordo com a mesma autora, quando o stress se torna excessivo, pode causar efeitos 

negativos, como alterações no comportamento, sintomas emocionais, sintomas 

psicológicos (falta de optimismo, baixa auto-estima e auto-eficácia, percepção de perda 

de controlo, desconfiança, antecipações negativas), sintomas cognitivos de défice de 

memória, cognição e julgamento, incapacidade de decisão e um conjunto vasto de 

sintomas físicos que podem traduzir-se em conflitualidade com a necessidade de 

cumprir eficazmente os diversos papéis sociais. Para Schmith (1997), esta dimensão 

designada por disstress, pode culminar na desorganização da pessoa e na privação de 

um relacionamento harmonioso com o meio. 

 

Segundo Santos e Castro (1998) o stress é uma condição que resulta, quando as 

transacções pessoa/meio levam a pessoa a sentir uma discrepância, entre as exigências 
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de uma determinada situação e os recursos a nível biológico, psicológico ou social. A 

adaptação segue os princípios da economia de funções, da minimização de esforços e do 

bem-estar, ocorrendo stress quando estes princípios não são respeitados. 

 

O conceito de stress foi evoluindo ao longo de mais dois mil anos. Heraclito foi o 

primeiro a sugerir que um estado estático, sem mudança, não era uma condição natural, 

mas antes que a capacidade para sofrer mudanças constantes, era intrínseca a todas as 

coisas. Mais tarde, Empédodes sugeriu que toda a matéria consistia em elementos e 

quantidades, numa oposição ou aliança dinâmicas uns com os outros, e que esse 

equilíbrio ou harmonia era condição necessária para a sobrevivência dos organismos 

vivos. Cem anos mais tarde, Hipócrates comparou a saúde a um equilíbrio harmonioso 

dos elementos e qualidades da vida e comparou a doença a uma desarmonia sistemática 

desses elementos. Os termos «discrasia» e «idiossincrasia» derivam do conceito 

hipocrático de saúde e doença que traduzem respectivamente, uma mistura peculiar dos 

elementos (Chrousos & Gold, 1992). 

 

Claude Bernard, fisiologista francês do século XIX, contribuiu para a ampliação do 

conceito de stress ampliando a noção de harmonia e estado de equilíbrio. Segundo este 

teórico, as ameaças físicas à integridade de um organismo evocam respostas da parte 

deste que contrariam esta ameaça. A vida está assim dependente da forma crítica, da 

capacidade do ser vivo manter constante o meio interno perante qualquer modificação 

do meio externo, sendo que, os que estão melhor equipados para se defenderem são 

aqueles que apresentam maior probabilidade de sobreviverem (Vaz Serra, 2002). 

 

Walter Cannon (século XIX), no seguimento das ideias do fisiologista francês, procurou 

investigar os mecanismos específicos de resposta do organismo às modificações do 

ambiente externo. Cannon deu origem ao conceito de homeostasia (Santos & Castro, 

1998). Deste modo, o organismo perante uma ameaça tenta manter o 

equilíbrio/homeostasia e para tal reage naturalmente a ameaças externas, seja pela fuga, 

seja pela luta, sendo essas respostas mediadas pelo sistema simpaticomedular. 

 

Mais tarde, nos meados do século XX, Hans Selye, médico e investigador, foi o 

primeiro a introduzir o conceito de stress de uma forma sistemática, dedicando-lhe 

quase 50 anos de estudo, ficando o seu nome ligado para sempre a esta área de 
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investigação. Este autor referiu-se ao stress como uma resposta a uma situação de tensão 

conceptualizando-a como um fenómeno essencialmente biológico e orgânico. Esta 

perspectiva fisiológica defende assim, que o stress é uma resposta fisiológica, 

inespecífica e generalizada do organismo, com actividade particular do sistema 

hipotálamo-hipófise-suprarrenais (Vaz Serra, 2002). 

 

Uma perspectiva distinta em relação ao conceito de stress foi introduzida através dos 

trabalhos de Holmes e Rahe (1967), os quais referem a existência de dois pontos 

importantes. Um deles é que existem acontecimentos que têm maior probabilidade de 

induzirem stress no ser humano; o outro é o de que os acontecimentos penosos 

influenciam o estado de saúde do indivíduo. Com o contributo destes autores o stress 

passou a ser estudado não em termos de resposta biológica, mas em função das 

circunstâncias antecedentes que o determinam (Vaz Serra, 2002). 

 

Uma perspectiva igualmente diferente foi desenvolvida por Richard Lazarus e seus 

colaboradores na década de 60. Constituindo-se como uma das principais referências 

teóricas no âmbito da perspectiva psicológica do estudo do stress, esta perspectiva 

atribui ao indivíduo um grande protagonismo em termos de controlo e gestão do stress. 

Esse protagonismo traduz-se no desempenho de um papel activo, extensível a dois 

níveis: na avaliação da situação em que se encontra e na avaliação dos seus recursos 

para gerir a situação de ameaça. Assim, perante uma determinada situação (ameaça 

potencial), o indivíduo será confrontado com uma sequência processual que tem início 

na percepção da situação em causa, na sua avaliação e no desencadeamento de 

estratégias de adaptação para lhe fazer face. Neste âmbito, o stress é encarado como um 

processo e traduz-se numa resposta multidimensional que se estende a vários níveis – 

fisiológico, cognitivo, emocional e comportamental na sequência de uma avaliação 

cognitiva (Machado & Lima, 1998). 

 

Esta perspectiva constitui-se como um passo diferenciador. Introduz a dimensão pessoal 

e subjectiva, ou seja, a interacção recíproca entre a pessoa e o meio. Desta forma, não 

será a situação em absoluto que é stress ou induzirá stress, mas é a pessoa através do 

modo como percepciona os estímulos e os recursos para os ultrapassar, bem como o 

modo como pensa, sente a realidade e lida com as situações, que faz a diferença. 
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Actualmente, os conceitos de stress apoiam-se em algumas das ideias defendidas por 

estes autores. Apesar da utilização vaga, persistente e vulgarizada, não há uniformidade 

do conceito, sendo a perspectiva psicológica a melhor aceite para a definição e estudo 

do stress, por defender que ele é parte constituinte e reflecte um processo de interacção 

entre a pessoa e o seu ambiente. Quando estudado, o stress pode ser inferido a partir da 

existência de inter-relações problemáticas entre a pessoa e o ambiente e pode ser 

medido o nível de processos cognitivos e de reacções emocionais que acompanham 

estas interacções (Sacadura-Leite & Uva, 2007). 

 

Quando o estado de homeostasia é ameaçado, o stressor produz no organismo um 

conjunto de efeitos que não são mais do que as repercussões do stress na pessoa (Vaz 

Serra, 2002). 

 

 

1.1 1.1 1.1 1.1 –––– Efeitos do stress no indivíduo Efeitos do stress no indivíduo Efeitos do stress no indivíduo Efeitos do stress no indivíduo    

 

Quando a pessoa é confrontada com um acontecimento stressante ocorre um processo 

que envolve todo o organismo. O stress induz emoções, altera o comportamento 

observável e interfere com os mecanismos biológico e cognitivo. Estas mudanças são 

tanto mais acentuadas quanto mais intenso e prolongado o stress for (Vaz Serra, 2002). 

Embora se especifique cada um dos efeitos, deve ter-se em conta que estes efeitos 

ocorrem de forma concomitante e se influenciam mutuamente. 

 

Porém, deve ter-se também em consideração, que os seres humanos pela sua 

individualidade reagem de maneira diferente perante o stress. Vellucci (1997) refere que 

o perfil de respostas que cada indivíduo manifesta depende de diversos factores, 

nomeadamente: 

� do tipo, gravidade e duração do stress; 

� da constituição genética do indivíduo; 

� do balanço hormonal existente na ocasião; 

� das experiências prévias que atravessou; 

� do apoio social que pode ter; 

� da forma como lida coma os acontecimentos. 
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Esta multiplicidade de influências leva a compreender porque é que dois indivíduos 

diferentes reagem de modo diverso perante os mesmos estímulos e ainda porque é que o 

mesmo indivíduo nem sempre reage com igual intensidade aos acontecimentos a que é 

sensível. 

 

 

1.1.1 – Repercussões biológicas 

 

A resposta do organismo perante o stress é de natureza catabólica e envolve estruturas 

dos sistemas nervoso central (SNC) e vegetativo, as glândulas endócrinas, os processos 

metabólicos em geral e o sistema imunitário. As estruturas encefálicas são o ponto 

terminal das sensações corporais recebidas que, uma vez descodificadas, vão suscitar o 

início de todo o processo. O sistema nervoso vegetativo, os mensageiros químicos e o 

sistema endócrino regulam funções corporais internas que se alteram durante o stress. O 

sistema imunitário, que desempenha uma função de vigilância, defendendo o organismo 

dos agentes patogénicos, fica prejudicado na sua acção em situações de stress 

prolongado (Vaz Serra, 2002). 

 

Assim, em termos biológicos, perante um estímulo que capta a nossa atenção, o SNC 

vai agir: a entrada sensorial passa pelo tálamo que canaliza a informação para o córtex. 

O Córtex pré-frontal confere significado a essa informação – memória factual. O 

conteúdo emocional é dado pelo sistema límbico, bem como os impulsos e o 

comportamento emocional subsequente. 

 

Na amígdala vão-se cruzar as entradas sensoriais, as interpretações e a formação 

subsequente de respostas vegetativas e endócrinas. Pelas suas conexões com o 

hipotálamo, colabora no desencadear da resposta fisiológica do stress. Liberta o 

neuropéptido CRF (Corticotrophin Releasing Factor), que actua sobre a dor, aliviando-

a, e o sistema hormonal hipofisário, induzindo a cascata de reacções hormonais e a 

resposta vegetativa simpática, expressa no aumento da frequência cardíaca (FC), tensão 

arterial e frequência respiratória, maior tensão muscular, lentificação da digestão, 

alteração dos glícidos e lípidos, dos factores de coagulação e leucócitos, com 

descompensação da resposta imunitária. Esta é a resposta universal da resposta ao stress 

(Frasquilho, 2003). 
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Porém, quando falamos dos efeitos biológicos do stress, não podemos deixar de falar de 

Selye (1956) que se destacou por estudar a partir da década de 40 a resposta induzida 

pelo stress no organismo. Para o mesmo autor, o stress é um estado manifestado por 

uma síndrome, que consiste no conjunto de alterações não específicas que ocorrem 

quando o sistema biológico é exposto a estímulos adversos. Os sintomas manifestados 

pareciam ser sempre do mesmo tipo e tradutores da adaptação do organismo. O stress é 

deste modo tratado como uma variável dependente, correspondendo a uma resposta não 

específica e generalizada, uma resposta a um «ataque». 

 

Essa síndrome é denominada de Síndrome Geral de Adaptação (SGA). Síndrome, 

porque envolvia um conjunto de manifestações coordenadas e relativamente 

independentes, geral, porque eram afectados grandes departamentos orgânicos e de 

adaptação e porque parecia ter como finalidade última reactivar defesas que ajudam a 

repor o equilíbrio perturbado. Este autor, referiu que o SGA decorre em três etapas: 

reacção de alarme, estádio de resistência e fase de exaustão.  

 

O primeiro estádio do SGA é semelhante à resposta de ataque ou fuga de Cannon. A sua 

função primordial é a de mobilizar todos os recursos do organismo. A reacção de alarme 

caracteriza-se pela activação do eixo simpático-medular. No primeiro momento desta 

reacção, o despertar orgânico e a estimulação descem abaixo dos valores normais por 

momentos, para depois subirem rapidamente acima dos valores de referência. Este 

incremento rápido da estimulação orgânica resulta da libertação de hormonas pelo 

sistema endócrino. A hipófise produz e liberta para o sangue ACTH 

(adenocorticotrofinas), que por sua vez vão provocar uma elevada secreção por parte 

das glândulas suprarrenais, de cortisol. As suprarrenais são também responsáveis pela 

elevação dos níveis de adrenalina e noradrenalina na circulação sanguínea, por 

influência do sistema nervoso simpático (Vaz Serra, 2002). 

 

No final deste estádio, o organismo está totalmente mobilizado para fazer face o agente 

stressor, lutando ou fugindo. Contudo, o organismo não pode manter a intensa 

estimulação orgânica da reacção de alarme por muito tempo. Alguns indivíduos que 

experienciam uma fase de reacção de alarme contínua e sem quebras perante um factor 

de stress extremamente forte ou intenso, morreram em horas ou dias (Santos & Castro, 

1998). 
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Se o agente indutor de stress se mantiver activo, mas não é suficientemente severo para 

causar a morte, as reacções fisiológicas entram na denominada fase de resistência. Este 

estádio é posto em marcha pela activação do eixo hipotálamo – hipófise – suprarrenais e 

surge com objectivos reparadores. É nesta fase que o organismo se tenta adaptar ao 

factor causador de stress. Apaziguam-se muitas das modificações induzidas na fase 

anterior e o indivíduo prepara-se para lidar e se adaptar à situação perturbadora. A 

estimulação fisiológica diminui significativamente, mas continua acima dos parâmetros 

normais. Apesar desta contínua estimulação fisiológica, o organismo pode apresentar 

poucos sinais exteriores de stress. 

 

A capacidade para resistir e enfrentar novas situações de stress pode ficar comprometida 

por longos períodos de tempo. De acordo com Selye (1956), um exemplo claro desse 

comprometimento de funções ou diminuição de capacidades, é o facto do organismo se 

ir tornando progressivamente vulnerável a problemas de saúde. O mesmo autor chamou 

doenças de adaptação a este tipo de problemas de saúde, que inclui úlceras, hipertensão 

arterial (HTA), asma e doenças que surgem por comprometimento ou diminuição da 

função imunitária. 

 

Se o ser humano não consegue lidar nem adaptar-se à situação que induz stress, segue-

se a fase de exaustão. A estimulação fisiológica prolongada, com os seus níveis 

continuamente elevados de stress é muito dispendiosa para o organismo, podendo 

causar-lhe danos imparáveis. Enfraquece o sistema imunitário e esgota as suas reservas 

energéticas até ao ponto onde a capacidade de resistência se torna muito baixa. Se os 

factores de stress continuam a influenciar o organismo, então é bastante provável que as 

doenças e as lesões fisiológicas e psicológicas comecem a aumentar, podendo a morte 

ocorrer como fim último deste processo. 

 

 

1.1.2 – Alterações cognitivas 

 

Perante uma situação indutora de stress a actividade intelectual desorganiza-se. Para 

Herd (1991), a resposta varia em função da intensidade do esforço mental exercido para 

ir ao encontro dos problemas colocados pela situação. 
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A percepção do meio ambiente torna-se distorcida e o indivíduo é levado a fazer 

interpretações incorrectas do que lhe ocorre. Sente-se incapaz de se manter 

intelectualmente activo. A tolerância à frustração diminui. O indivíduo irrita-se com 

maior facilidade e torna-se ansioso. E se a ansiedade se mantiver cria um “curto-

circuito” interno de pensamentos, que lhe vão prejudicar a capacidade de atenção, de 

concentração e de memória. Desta forma, os erros e distracções que o indivíduo comete 

quando se encontra em stress propiciam a ocorrência de acidentes. O stress intenso 

interfere de tal forma com os processos cognitivos, que o indivíduo sente-se 

impossibilitado de reunir a informação de que precisa para poder compreender as 

relações de causa-efeito e ser capaz de escolher a alternativa mais adequada para uma 

tomada de decisão (Vaz Serra, 2002). 

 

No que respeita à memória, o indivíduo apresenta dificuldade em reter informação sobre 

factos recentes e em interpretar o significado dos acontecimentos, quando é preciso a 

este respeito relembrar informação que esteja armazenada. A atenção também fica 

prejudicada. Uma pessoa em stress tem mais dificuldade em detectar erros nas tarefas 

que exigem uma atenção contínua e comete maior número de erros nas respostas a 

tarefas simples, quando há uma concomitância de vários estímulos, implicando 

prejuízos com grandes implicações práticas a nível do trabalho, sobretudo de 

rendimento e eficácia (Santos & Castro, 1998). 

 

Assim, a interpretação das ocorrências é-lhe difícil, pela dificuldade que sente em 

recorrer à informação armazenada em memória ou em prestar atenção aos 

acontecimentos que decorreram. Por isso não se pode esperar muito, em termos de 

fiabilidade do que vê, interpreta e relembra. A pessoa fica incapacitada para 

compreender e recordar toda a informação relevante, necessária para uma resolução 

óptima dos seus problemas. Mostra-se propensa a tomar decisões prematuras, 

impulsivas, para se poder libertar rapidamente do que a incomoda, sem considerar 

outras alternativas possíveis, eventualmente mais vantajosas. 
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1.1.3 – As emoções 

 

As emoções desempenham um papel muito importante em relação ao stress. O stress, as 

emoções e o coping (desenvolvido no capítulo seguinte) são processos interdependentes 

e que mutuamente se influenciam. Segundo Lazarus (1999, p.36) “não podemos tratar o 

stress e a emoção como dois campos separados (…). Há mais oportunidades comuns do 

que divergências, pelo modo como afectam o bem-estar psicológico, o funcionamento 

do indivíduo e a saúde física”. 

 

Para o mesmo autor (1993), as emoções são reacções psicofisiológicas organizadas 

perante a informação e o conhecimento sobre o significado do bem-estar que a pessoa 

experimenta nas suas relações com o ambiente. A qualidade e a intensidade dependem 

da avaliação subjectiva de como a pessoa se conta sair no que respeita aos seus 

compromissos para com os objectivos a curto e a longo prazo e as tendências para 

actuar, que são geradas por estas avaliações como parte da reacção emocional. Izard, 

Hembree, Dougherty e Spizzirri (1998), corroboram com esta ideia, afirmando que as 

emoções são evocadas em função das relações que o indivíduo estabelece com o 

ambiente. Indicam como a pessoa avalia o que lhe está acontecer, sendo que uma 

determinada emoção predispõe a pessoa a agir de determinada maneira. 

 

De acordo com Lazarus (1999) existem 15 tipos de emoções que podem ocorrer durante 

uma situação de stress, que são: cólera, inveja, ciúme, ansiedade, medo, culpabilidade, 

vergonha, alívio, esperança, tristeza, felicidade, orgulho, amor, gratidão e compaixão. 

 

Para este autor, cada emoção tem o seu significado próprio sendo que as emoções que 

costumam surgir em situações de dano, ameaça ou desafio, correspondem usualmente a 

emoções negativas como por exemplo cólera, vergonha ou ansiedade. No entanto, nas 

situações de stress podem aparecer igualmente emoções de tonalidade positiva, 

particularmente quando uma situação desagradável termina, ou quando o indivíduo 

pensa que algo de bom possa ainda acontecer, dentro de um contexto que parece mau. 

Neste caso, revela um estado emocional de esperança. 

 

Dado que cada emoção predispõe a pessoa a pensar e a agir de determinada maneira, 

podemos afirmar que as emoções têm grande importância no desenvolvimento de uma 
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personalidade estável, de competência social e do eventual aparecimento de 

psicopatologias. 

 

 

1.1.4 – Modificações do comportamento observável 

 

Como já foi referido, o stress pode repercutir-se negativamente nas funções intelectuais, 

nomeadamente na percepção, memória, atenção e capacidade de tomar decisões. Estas 

alterações quando são muito marcadas e associadas aos estados emocionais que o stress 

provoca perturbam o comportamento observável. 

 

Os efeitos do stress em relação ao comportamento humano variam em função da 

circunstância adversa a que a pessoa é sensível e dos recursos e aptidões que tem para 

lidar com ela. Quanto mais intenso e prolongado é o stress, mais notórias são as 

alterações do comportamento que induz. 

 

Os comportamentos adoptados pelas pessoas numa situação de stress têm repercussões 

sociais. A irritabilidade manifestada pelo ser humano, associada à menor tolerância aos 

acontecimentos, pode gerar mal-estar não só a nível familiar, mas igualmente na 

interacção com os outros, quer no meio social que a pessoa frequenta, quer no ambiente 

de trabalho. Quando a fonte de stress se localiza no meio laboral, podem ocorrer 

conflitos, atritos, mal-estar e absentismo. Contudo, quanto maior for o tempo de 

ausência, mais difícil é o reingresso e mais custosa se torna a readaptação. A somar a 

todas estas complicações existem ainda os custos económicos ligados ao absentismo, ao 

consumo de bens de saúde ou eventuais modificações no estilo de vida (Vaz Serra, 

2002). 

 

 

1.1.5 – Stress e doença física 

 

Actualmente há um vasto número de trabalhos que comprovam a associação de factores 

de stress com diversas doenças físicas. Das situações clínicas de maior relevância 

salientam-se as doenças cardiovasculares, a diabetes, as doenças do sistema imunitário e 

a asma. 
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Segundo Bohus e Koolhaas (1993), a exposição a tipos diferentes de circunstâncias 

indutoras de stress, tem demonstrado que é muito rápida a reactividade do coração às 

modificações do meio ambiente, induzindo alterações na FC. Dos estudos 

desenvolvidos nesta área, salientam-se os estudos da reactividade cardiovascular que 

verificaram o aumento da pressão arterial desencadeada pelo stress, principalmente 

como resposta a stressores psicossociais (Kamarck & Lovalo, 2003; Fritz, Nagurney & 

Helgeson, 2003). Um estudo brasileiro realizado por Lipp (2005) veio também provar 

que o hipertenso desenvolve níveis tensionais mais elevados quando submetido a 

sessões experimentais de stress. Para além do aumento da pressão arterial e das 

alterações na FC, está também estudado que o stress pode levar à vasoconstrição das 

artérias coronárias (Rozanski, Blumenthal & Kaplan, 1999) e à formação de coágulos, 

uma vez que produz o aumento de cotecolaminas, o que aumenta a probabilidade de 

dano ou lesão do endotélio arterial levando ao desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares (Ogden, 2004). 

 

A estimulação provocada pelo stress a nível cardiovascular está amplamente 

comprovada. Os estudos realizados alertam para a importância de reduzir o stress 

emocional no controlo da HTA e na prevenção de patologias associadas, como arritmias 

e doença vascular (Lipp, 2007). 

 

No que se refere à diabetes mellitus, o stress é uma condição supostamente capaz de 

iniciar uma diabetes em estado latente nos indivíduos predispostos e, de agravar o 

estado de saúde de um diabético. O stress pode estar implicado de várias formas, no 

estádio inicial de desenvolvimento da diabetes tipo I. As mudanças na função imunitária 

relacionadas com o stress podem aumentar a probabilidade de doença vírica ou 

bacteriana com atingimento das células β pancreáticas (Silva, 2006). Por outro lado, 

existem estudos que relacionam o stress como factor de descompensação glicémico em 

diabéticos tipo II, uma vez que o stress condiciona um conjunto de reacções hormonais 

que provocam o aumento da glicemia (Spencer, Kieffer & Sinco, 2006; Nakahara, 

Yoshiuchi & Kumano, 2006). 

 

Outra área importante que tem sido investigada diz respeito ao sistema imunitário. 

Elevados níveis de stress diminuem a função imunitária através do aumento das 

catecolaminas e corticosteróides, tornando o indivíduo mais susceptível a infecções 
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(Ogden 2004). Na área oncológica, também se verifica existir relação entre stress e 

cancro. Iwmitsu, Shimoda, Abe, Tani, Komoda e Okawa (2003) afirmam que o stress é 

por si só um factor de mau prognóstico para o aparecimento, desenvolvimento e 

reincidência de cancro. No entanto, segundo estes autores, há evidência clínica 

suficiente que demonstra que os factores psicológicos influenciam o decurso de diversas 

afecções mediadas pelo sistema imunitário. A influência das situações indutoras de 

stress depende da sua intensidade e repetição, das estratégias usualmente utilizadas pelo 

indivíduo para lidar com elas e dos recursos ou apoio social que possa obter. 

 

Outra patologia que se encontra muito ligada ao stress é a asma brônquica. As doenças 

infecciosas e o stress ambiental são capazes de induzir alterações a nível da célula 

epitelial susceptíveis de modificar a sua resposta a estimulações futuras, nomeadamente 

a ampliar a resposta a outras agressões infecciosas (Pinto & Todo-Bom, 2008). Os 

factores psicológicos ganham assim importância no desencadear das crises. Contudo, 

não se pode afirmar que a asma está ligada estritamente a factores psicológicos, mas que 

resulta de uma combinação de múltiplos factores, dos quais também fazem parte os 

factores psicológicos. 

 

 

1.1.6 – Stress e doença psíquica 

 

A primeira vez que o stress foi considerado oficialmente como uma causa determinante 

de uma doença psiquiátrica ocorreu em 1980, por intermédio da 3ª revisão do Manual 

Estatístico Diagnóstico das Doenças Mentais, da associação de Psiquiatria Americana, 

usualmente designada por DSM-III. Este manual, ao contrário do que tinha acontecido 

até então, introduziu uma classificação multiaxial dos transtornos psiquiátricos. Ao eixo 

I correspondia o diagnóstico da entidade clínica, ao eixo II os distúrbios de 

personalidade, ao eixo III as condições médicas gerais e ao eixo IV a gravidade dos 

acontecimentos sociais indutores de stress. Foi então a partir de 1980 que as 

circunstâncias indutoras de stress são definitivamente aceites como factores 

precipitante, de agravamento e de manutenção de transtornos psiquiátricos, podendo 

nalguns caso constituir o centro da abordagem terapêutica (Vaz Serra, 2002). 
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Glue, Nutt e Coupland (1993), referem que não há nenhuma circunstância indutora de 

stress que seja específica na sua relação com o aparecimento de determinado tipo de 

sintomas. Em resposta ao stress, podem ocorrer várias manifestações psiquiátricas, 

desde sintomas de natureza depressiva ou ansiosa até alterações de comportamento, 

ilusões ou alucinações. Embora existam situações de stress que têm aparecido com 

frequência ligadas a certas entidades nosológicas é, contudo, aceite que não há uma 

especificidade absoluta da relação, podendo ocorrências semelhantes estar na origem de 

diferentes quadros psiquiátricos. 

 

As circunstâncias indutoras de stress, em termos de consequências, podem ter 

repercussões breves ou duradouras. Os transtornos breves correspondem a 

manifestações transitórias de uma perda de equilíbrio emocional, acompanhadas por 

alterações de vária ordem, emocionais ou cognitivas que, uma vez resolvida a situação 

desaparecem. As alterações mais duradouras, num sentido psicopatológico, 

correspondem aos quadros psiquiátricos a que podem dar origem. Quando o stress é 

intenso e perturbador pode propiciar o aparecimento de quadros reactivos imediatos 

(Vaz Serra, 2002). 

 

Assim, no que respeita à relação entre o stress e determinado quadro psiquiátrico poder-

se-á dizer que é aceite uma perspectiva idêntica aquela que existe em relação às doenças 

físicas: a doença manifesta-se quando existem vulnerabilidades prévias que assim o 

permitem. O stress é considerado como o factor precipitante. A vulnerabilidade, o 

predisponente. 

 

 

1.2 – Recursos e estratégias para lidar com o stress 

 

As pessoas durante a sua vida, vivenciam situações de stress e tentam lidar com essas 

realidades de diversas maneiras. A tensão emocional e física que acompanha o stress é 

bastante desconfortável e provoca grandes incómodos. É desta maneira que as pessoas 

sentem que têm de fazer algo para reduzir o stress. Para tal, utilizam estratégias para 

lidar com as situações indutoras de stress: os chamados mecanismos de coping ou de 

adaptação ao stress (Sarafino, 1994). 
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Segundo Lazarus e Folkman (1984), o coping representa os esforços cognitivos e 

comportamentais realizados pelo indivíduo para lidar com as exigências específicas, 

internas ou externas, que são avaliadas como ultrapassando os seus recursos. Desta 

forma, o stress envolve uma discrepância entre as exigências de uma determinada 

situação e os recursos do sujeito perante essa situação.  

 

Para os mesmos autores, os mecanismos de coping são, assim, processos através dos 

quais os indivíduos tentam gerir essa discrepância, entre as exigências a que são 

submetidos e os recursos que possuem em situações de stress. É um esforço para 

neutralizar os efeitos ou causas, avaliando as situações, diminuindo as preocupações de 

determinada pessoa sobre as discrepâncias referidas. 

 

Estas estratégias têm modalidades diferentes. Algumas são orientadas pelo indivíduo 

para a resolução directa do problema, outras vezes para a atenuação das emoções 

sentidas e em determinadas situações para a busca de apoio social. Podem surgir de 

forma isolada ou concomitante. Se têm êxito o stress reduz-se. Se são ineficazes, o 

stress mantém-se. Não há estratégias modelares em relação às quais se possa referir que 

são forçosamente eficazes ou ineficazes. O grau de eficácia é determinado pelo tipo de 

recursos que o indivíduo apresenta bem como, pelo tipo de problema com que se 

defronta. Não obstante, há estratégias de coping que são superiores a outras desde que 

sejam utilizadas no momento exacto, pela pessoa adequada, tendo em conta a 

circunstância específica que induz o stress (Vaz Serra, 2002). 

 

As estratégias de coping podem ser orientadas para dois objectivos diferentes: a 

resolução do problema ou o controlo das emoções. No primeiro caso, o indivíduo 

orienta os seus esforços para resolver a situação que lhe induziu stress. Implica uma 

abordagem e confronto com o problema. Este tipo de estratégia visa estabelecer um 

plano de acção que é seguido até eliminar de vez a causa de stress. Evita que se 

prolongue um estado que é desagradável e que pode ser prejudicial para a sua saúde e 

bem-estar. As estratégias focadas na resolução do problema são sempre aconselháveis 

pois removem de uma vez só a fonte de perturbação. O indivíduo tende a utilizá-las 

quando o stress é sentido como pouco intenso e a situação tida como controlável e 

resolúvel (Lazarus & Folkman, 1984). 

. 
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De acordo com os mesmos autores, quando o stress se torna mais grave, os esforços são 

mais canalizados para reduzir o estado de tensão emocional. As emoções a que o stress 

dá origem são o que mais incomoda o indivíduo. São geradas em função da maneira 

como o ser humano interpreta o acontecimento e desempenham um papel importante na 

motivação. São responsáveis pela forma como o indivíduo lida com a circunstância que 

o perturba. Quando atingem uma intensidade grande, são difíceis de tolerar, 

desorganizando a pessoa e o seu bem-estar. Há vários tipos de estratégias que a pessoa 

utiliza para reduzir a tensão emocional que sente. Algumas vezes a pessoa tenta falar do 

seu problema com alguém, outras vezes tenta fugir. Há indivíduos que procuram fugir 

no tempo e no espaço organizando uma viagem que o afaste temporariamente do 

problema. Outras pessoas, tentam actuar directamente sobre a emoção, fumando, 

ingerindo bebidas alcoólicas ou alimentos em excesso, praticar ioga ou ingerir 

medicação com regularidade. 

  

Nesta tentativa imediata de esbater as emoções, há processos que são benéficos, tais 

como ouvir música, praticar ioga ou fazer exercício físico e outros prejudiciais capazes 

de se constituírem como fonte secundária de stress devido às complicações físicas, 

sociais ou psicológicas que podem trazer. São exemplo disso, o consumo de drogas e de 

álcool ou uma alimentação desequilibrada (Vaz Serra, 2002). 

 

As estratégias para lidar com o stress focadas na interacção social referem-se à forma 

como a pessoa lida e mantém o relacionamento social com as outras pessoas em 

situações de stress (Delogis & Newth, 1998). Independentemente dos recursos da rede 

social onde o indivíduo esteja inserido, é muito valorizado, a qualidade de apoio 

recebido. Nas situações de conflito inter-pessoal, tem grande importância o que é 

reconhecido como resposta empática. O indivíduo tenta arranjar por este processo 

alguém com quem possa expor os seus problemas e encontrar compreensão. Este tipo de 

interacção torna-se mais eficaz quando através dele são clarificados elos de conexão 

entre os efeitos que a pessoa sente e as causas que os motivaram e igualmente propicia 

que aí nasça uma alternativa adequada de acção (Vaz Serra, 2002). 
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1.3 – Stress no trabalho  

 

A actividade profissional pode ter aspectos positivos e negativos. Quando o ser humano 

gosta do seu trabalho, este constitui uma fonte de crescimento psicológico e de 

realização pessoal. Quando desempenha bem o seu trabalho, a pessoa sente-se 

competente e perante os outros é apreciada que trabalho que faz. O trabalho, além de 

constituir uma fonte de rendimento económico, liga-se também a aspectos psicológicos 

importantes que ajudam a enriquecer a auto-estima. No entanto, a trabalho pode 

revestir-se igualmente de aspectos negativos, pelas características do trabalho que a 

pessoa desempenha, constituindo uma fonte de stress que gradualmente a desgasta (Vaz 

Serra, 2002). 

 

Segundo a European Agency for safety ad health at work (2000), 28% dos trabalhadores 

da União Europeia declararam sentir-se afectados pelo stress relacionado com o 

trabalho. Este número diz respeito a mais de 40 milhões de trabalhadores, em que as 

mulheres parecem ser ligeiramente mais afectadas que os homens. As causas mais 

comuns são a falta de segurança no emprego, o controle sobre o trabalho e a sobrecarga 

de trabalho. Sabe-se que 50% do absentismo se deve ao stress no trabalho e que este 

problema custa à União Europeia pelo menos 20 milhões de euros por ano, em custos 

económicos e humanos. 

  

O stress relacionado com o trabalho que também é designado por stress profissional ou 

stress ocupacional é definido pela National Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH, 2006) como uma consequência do desequilíbrio entre as exigências do 

trabalho e as capacidades/recursos ou necessidades do trabalhador.  

 

De acordo com a European Commision (1999), o stress relacionado com o trabalho é 

um padrão de uma reacção emocional, cognitiva, comportamental e fisiológica a 

componentes deletérias e adversas do conteúdo do trabalho. 

 

Cooper e Kahn (1993), definiram-no como um problema de natureza perceptiva, 

resultante da incapacidade de lidar com as fontes de pressão no trabalho, tendo com 

consequência problemas na saúde física, mental e na satisfação no trabalho, afectando o 

indivíduo e as organizações. 
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Na actualidade, a perspectiva melhor aceite para a definição e estudo do stress refere-se 

àquele como um estado psicológico, o qual é parte constituinte e reflecte um processo 

de interacção entre a pessoa e o seu meio ambiente, nomeadamente o ambiente de 

trabalho. Diversas variantes desta perspectiva psicológica dominam a teoria mais 

contemporânea do stress no trabalho, das quais se destacam as teorias interaccionais e as 

transaccionais (Jex & Spector, 1996; Johnson, 1996; Bosma & Marmot, 1997). 

 

Para estes autores, as teorias interaccionais baseiam-se nas características estruturais da 

interacção da pessoa com o seu ambiente de trabalho. A teoria da adequação entre o 

indivíduo e o seu trabalho, considera que o stress ocorre quando as atitudes e as 

capacidades dos trabalhadores não acompanham as exigências da actividade 

profissional ou quando esta não corresponde às necessidades do trabalhador. É sempre 

fundamental considerar o modo como o trabalhador avalia a sua situação de trabalho e 

não considerar apenas os stressores profissionais. 

 

Outra teoria interaccional diz respeito ao modelo exigências no trabalho-controlo, 

inicialmente definido por Karasec (1979) a que posteriormente Johnson (1996) 

adicionou uma outra dimensão relacionada com o suporte social no trabalho. Este 

modelo pretende caracterizar o trabalho em função da combinação entre as exigências 

do trabalho e a capacidade de controlo por parte do trabalhador (Karasec, 1998). 

 

No entanto, as teorias interaccionais foram criticadas por não considerarem as 

características individuais dos trabalhadores. Pelo contrário, as teorias transaccionais 

baseiam-se nos processos cognitivos e nas reacções emocionais que acompanham a 

interacção do indivíduo com o seu meio. Esta perspectiva vem na sequência das 

conclusões de Lazarus (1993), para quem a validação cognitiva de determinada situação 

ou estímulo é determinante para a resposta emocional subsequente. Este autor refere-se 

ao stress como a relação que se estabelece entre a carga sentida pelo ser humano e a 

resposta fisiológica e psicológica que o indivíduo desencadeia, de acordo com a sua 

percepção relativamente às exigências do meio e da avaliação que faz das suas 

capacidades para enfrentar tais exigências. 

 

De acordo com os modelos transaccionais, o stress é um estado psicológico negativo, 

envolvendo não só aspectos cognitivos implicados na avaliação, como também aspectos 
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emocionais, pelo que se verifica uma variabilidade na forma e na intensidade das 

reacções entre os indivíduos, embora as diferenças individuais sejam maiores em 

presença dos pequenos acontecimentos do que em presença dos grandes acontecimentos 

(Vaz Serra, 2002). 

 

Os modelos transaccionais contemplam a existência de diferenças individuais na 

experiência de stress, nos processos de coping e ainda na relação entre stress e saúde. 

As pessoas diferem na percepção das exigências da sua actividade profissional, na 

capacidade de lidar com essas exigências, na percepção das suas capacidades e no 

controlo que possuem e percepcionam. Diferem igualmente em relação à sua 

necessidade de suporte social e à percepção de suporte social disponível (European 

Agency For Safety And Health At Work, 2000). 

 

De acordo com Vaz Serra (2005), a vulnerabilidade ao stress está relacionada com 

factores biológicos, psicológicos, de personalidade e sociais. O comportamento tipo A é 

referido na bibliografia como um estilo de comportamento aprendido, um padrão de 

coping ou um traço de personalidade. Uma das características desse comportamento está 

relacionada com um envolvimento e um compromisso com o trabalho muito elevados a 

que se associa um esforço intenso para atingir objectivos por si seleccionados, muitas 

vezes mal definidos. Outras características são a forte competição, o desejo de prestígio 

e de reconhecimento e um sentido desenvolvido de urgência temporal, pelo que o 

indivíduo se encontra num estado de activação fisiológica permanente e elevada. 

 

Além das diferenças individuais, poderão existir diferenças entre grupos, conduzindo à 

noção de grupos vulneráveis. Levi (1984); Davidson e Earnshow (1991) identificaram 

como possíveis grupos vulneráveis, trabalhadores jovens, trabalhadores idosos, 

trabalhadores emigrantes e mulheres. A vulnerabilidade pode estar dependente de 

diversos outros factores nomeadamente, o estatuto social, o estilo de comportamento, as 

competências e as capacidades, o estado de saúde, a existência de problemas não 

relacionados com o trabalho e ainda factores diversos de natureza social e demográfica 

(Kasl, 1992). 

 

No entanto, e apesar do stress no trabalho poder ser influenciado pela personalidade do 

individuo e por outros factores individuais, existe suficiente evidência de que 
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determinadas condições de trabalho em que se desenvolve a actividade podem constituir 

circunstâncias indutoras de stress para a maioria dos indivíduos (NIOSH, 2009). 

 

Cox e Griffiths (1995), definiram alguns factores de natureza psicossocial como os 

aspectos da organização, da gestão, do contexto social, do ambiente de trabalho, ou da 

própria actividade como tendo potencial para causar efeitos adversos físicos ou 

psicológicos no trabalhador, através da experiência de stress. 

 

De salientar que, as situações de trabalho são vivenciadas como indutoras de stress 

quando são percebidas como envolvendo exigências que não condizem com o 

conhecimento do trabalhador ou com as suas necessidades, especialmente quando os 

trabalhadores têm a percepção de suporte social ou controlo insuficientes. 

 

Para alguns autores, como Kasl, 1992; Cox e Cox, 1993; Ung e Kua (2001) existem 

características do ambiente de trabalho e da organização do mesmo, capazes de 

constituírem factores de risco para a ocorrência de stress, nomeadamente: 

� Aspectos relacionados com a cultura da organização e com a função, como 

sendo uma comunicação deficiente, um baixo nível de suporte para a resolução 

de problemas e para o desenvolvimento pessoal e a falta de definição de 

objectivos; 

� A ambiguidade de papel, a qual está especificamente relacionada com a 

informação inadequada sobre uma função; 

� O conflito de papeis, que ocorre quando um trabalhador tem de efectuar tarefas 

que entram em conflito com os seus valores ou quando tem de exercer vários 

papeis incompatíveis; 

� Funções atribuídas insuficientes, em que a organização não utiliza por completo 

as capacidades e/ou competências do trabalhador; 

� A responsabilidade por pessoas, pode ser responsável por exaustão emocional, 

despersonização e falta de realização pessoal; 

� A insegurança no trabalho, os aspectos relacionados com a evolução na carreira, 

o sentido de injustiça em relação ao próprio salário e o atraso promocional 

podem interferir com a satisfação no trabalho e estar na génese de experiências 

de stress; 
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� A falta de participação na tomada de decisão relativamente ao trabalho do 

próprio, no que respeita ao planeamento do seu trabalho, ao controlo da sua 

carga de trabalho e às decisões relativamente aos problemas considerados 

prioritários; 

� As deficientes relações interpessoais com os superiores, subordinados ou com os 

colegas; 

� A exposição à violência no trabalho; 

� O inter-face casa-trabalho relacionada com os papéis, profissional e familiar e a 

disponibilidade limitada a nível de horas de lazer para o próprio; 

� O trabalho por turnos e o trabalho nocturno. 

 

Vaz Serra (2002), faz também referência a alguns factores como a sobrecarga de 

trabalho, em que inclui o duplo emprego, o trabalho por turnos, conflitos e 

ambiguidades de papéis, condições físicas (ruído, temperatura, iluminação, ventilação), 

relações interpessoais, carreira profissional e clima organizacional, como sendo capazes 

de gerar stress no trabalhador. 

 

Assim, a experiência de stress no trabalhador está relacionada com a percepção que os 

trabalhadores têm relativamente às dificuldades em lidar com aspectos da sua situação 

de trabalho. Esta engloba a exposição a factores de risco de natureza física e de natureza 

psicossocial relacionados com as condições de trabalho e também com a própria 

actividade. A experiência de stress está habitualmente acompanhada de tentativas para 

lidar com um problema subjacente (processo de coping) e por alterações cognitivas, 

comportamentais e fisiológicas. Muitas vezes, essas alterações são adaptativas, mas a 

longo prazo podem causar efeitos negativos na saúde do trabalhador com consequências 

evidentes no seu desempenho profissional. 

 

 

1.4 – Estratégias de gestão de stress 

 

Os programas de gestão podem ser individuais ou organizacionais. O programa 

individual destina-se a ajudar as pessoas que já estão a sofrer de stress, enquanto que o 

organizacional actua numa perspectiva mais preventiva, reduzindo os stressores, reais 

ou potenciais. As estratégias de gestão são classificadas pela sua diferenciação ao nível 
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da intervenção (primária, secundária ou terciária). Os programas organizacionais 

enquadram-se normalmente nas intervenções primárias, enquanto que os programas 

individuais se dividem pelas intervenções secundárias e terciárias, podendo haver uma 

sobreposição já que não existe uma exclusividade de categoriais. 

 

Quadro 1 – Classificação dos programas de gestão de stress no trabalho (Bicho & Pereira, 

2007) 

Nível de intervenção Locus de intervenção 

Primárias 

Secundárias 

Terciárias 

Organizacionais 

Individuais 

 

As intervenções primárias têm um carácter organizacional e orientam-se pelo princípio 

de que as consequências negativas do stress podem ser combatidas através da 

eliminação, ou redução, das fontes de stress do ambiente de trabalho, minimizando as 

pressões colocadas sobre os trabalhadores. Para melhor satisfação das necessidades dos 

trabalhadores, a importância das intervenções primárias é colocada na mudança do 

ambiente físico ou sócio político. Exemplo dessas intervenções tem a ver com a 

reestruturação de unidades organizacionais, onde as mudanças no processo de tomada 

de decisão contam com maior participação dos trabalhadores, o enriquecimento 

funcional (permitindo maior autonomia e controlo dos trabalhadores sob o desempenho 

das suas tarefas), a reorganização das linhas de autoridade e o estabelecimento de um 

sistema de compensação com maior equidade (Bicho & Pereira, 2007). No entanto, 

existem algumas intervenções primárias mais dirigidas aos trabalhadores 

individualmente ou em grupo, como o desenvolvimento de programas orientados para a 

gestão individual do stress ou programas de promoção da saúde. São exemplos, o 

desenvolvimento de espaços de lazer e comunicação na empresa, consultas médicas 

regulares, o suporte social, como as técnicas de grupos de partilha de emoções, 

programas de relaxamento e programas de assistência ao trabalhador com problemas 

específicos (consumo de álcool e de drogas) (Sacadua-Leite & Uva, 2007). 

 

As intervenções secundárias são dirigidas aos trabalhadores, individualmente ou em 

grupo e destinam-se a reduzir o impacto dos stressores organizacionais, e não, a reduzir 

os stressores. As técnicas utilizadas nesta categoria passam pelo treino do relaxamento, 
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meditação, desenvolvimento de capacidades de gestão de tempo ou da resolução de 

conflitos. Não sendo uma solução preventiva, este tipo de intervenções apresenta 

algumas vantagens, nomeadamente na rapidez da sua implementação, no 

desenvolvimento de uma maior flexibilidade dos trabalhadores e de novas competências 

para lidar com os stressores que não podem ser eliminados em contexto de trabalho. A 

grande desvantagem passa pela possibilidade de se tornar apenas um atenuamento em 

situações de stress estrutural, sem que as causas sejam realmente analisadas, reduzidas e 

eliminadas. Com o tempo, os riscos de exaustão ou esgotamento mantêm-se, com a 

agravante de implicarem a passagem de uma parte significativa da responsabilidade 

para os trabalhadores, retirando-a da organização. 

 

As intervenções terciárias têm uma perspectiva de tratamento e não de prevenção e, 

dirige-se a pessoas com problemas de saúde e de bem-estar, em resultado do stress 

ocupacional. Recorre-se normalmente a programas de assistência aos trabalhadores, que 

tipicamente envolvem aconselhamento individualizado, em termos de identificação dos 

stressores e estratégias de coping, bem como o diagnóstico de potenciais efeitos 

negativos noutras facetas da vida, nomeadamente a familiar. As intervenções terciárias 

são cada vez mais subcontratadas a consultores externos à organização, garantindo por 

isso a confidencialidade e a protecção da privacidade do trabalhador (Bicho & Pereira, 

2007). 

 

As causas do stress ocupacional poderão encontrar-se em grande número nas 

organizações contemporâneas, com as suas exigências em termos de aumentos de 

produtividade, redução de custos, relações de trabalho e estrutura política, horários 

irregulares e articulação entre vida pessoal e vida profissional. Outras fontes de pressão, 

relacionadas com a vida pessoal, poderão interferir e aumentar a vivência de stress. 

Estas causas são, contudo, intermediadas por um conjunto de características pessoais e 

situacionais, que podem amortecer ou, pelo contrário, acentuar os sintomas de pressão, 

tais como características de personalidade ou os vários tipos de apoio social disponível 

ao indivíduo. Entre as principais consequências negativas, são de salientar os problemas 

físicos, psicológicos e comportamentais. Como seria de esperar, as organizações 

ressentem-se igualmente com o stress, principalmente em termos de produtividade, do 

aumento das taxas de erros e acidentes de trabalho, e da menor flexibilidade para 

responder atempadamente aos desafios da envolvente externa. 
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De acordo com Domingos (2005), face a estes custos, diversas estratégias de gestão de 

stress no trabalho têm sido desenvolvidas e implementadas. Com estes programas 

específicos de prevenção e intervenção é possível atingir uma melhoria e manutenção da 

qualidade de vida no trabalho e respectiva performance dos colaboradores. 
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A enfermagem, enquanto profissão, teve início na Inglaterra, no século XIX, com o 

trabalho de Florence Nightingale, recrutando e treinando um grupo de mulheres para 

colaborarem nos cuidados aos soldados feridos durante a Guerra da Criméia (1854-

1856). Nessa época e, também com Florence Nightingale, surgiu a ideia de classificar os 

doentes de acordo com o grau de dependência, dispondo-os nas enfermarias de tal 

maneira que os mais graves ficassem próximos à área de trabalho dos enfermeiros, para 

maior vigilância e maior atendimento (Nishide, Malta & Aquino, 2001). 

 

Com o avanço dos procedimentos cirúrgicos, a necessidade de se prestar melhores 

cuidados ao doente, durante o período do pós-operatório imediato, levou ao 

desenvolvimento das unidades especiais de cuidados. Inicialmente, o tratamento era 

realizado em salas especiais, adjacentes às cirurgias, sendo o acompanhamento 

conduzido pelo cirurgião e, posteriormente, pelo anestesista. Com o evoluir do tempo, 

foi atribuída aos enfermeiros a responsabilidade directa pela observação e tratamento 

clínico dos doentes em risco. 

 

De acordo com Weil, Planta e Rackow (1992), as UCI evoluíram com a criação das 

salas de recuperação, na década de 20, para a assistência a doentes de neurocirurgia no 

Hospital de Johns Hopkins e, em 1930, em Tubingen na Alemanha, com a assistência 

intensiva pós-operatória. Em 1940 surgiram as salas de recuperação cirúrgica em 

Rochester, Minnesota, Nova Iorque e em Nova Orleães. 

 

Em 1950, em Los Angeles, foi desenvolvida a primeira unidade de choque, com a 

introdução de monitorização cardiovascular invasiva em pacientes em estado crítico e 

politraumatizados. Com a década de 50 veio também o desenvolvimento da ventilação 

mecânica e a necessidade de agrupar no mesmo local os doentes ventilados. 
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Contudo, a enfermagem só se desenvolveu no contexto de cuidados intensivos à menos 

de 40 anos. Anteriormente, era exercida onde quer que existissem doentes em estado 

crítico. O desenvolvimento de novas tecnologias e intervenções resultaram num 

reconhecimento crescente de que a enfermagem era importante na monitorização e 

vigilância destes doentes. 

 

À medida que a tecnologia sofisticada começava a servir de base a intervenções 

médicas mais elaboradas, os hospitais começam a organizar unidades separadas para 

tornar mais eficiente o uso do equipamento e dos profissionais especializados. Os 

enfermeiros começavam a ter muitas responsabilidades e funções até aí reservadas à 

equipa médica e assumiam uma nova responsabilidade em virtude dos seus 

conhecimentos e competências (Urden & Stacy, 2008). 

 

 

2.1 – Características de uma Unidade de Cuidados 

Intensivos 

  

Para Amorim e Silvério (2003), uma UCI é um conjunto de elementos funcionalmente 

agrupados, que se destina ao atendimento de doentes/utentes graves ou de risco que 

necessitam de assistência médica e de enfermagem continuamente, além de 

equipamentos e recursos humanos especializados. A tecnologia está presente em todos 

os sectores colocando um grande desafio aos profissionais de saúde. 

 

Nascendo da necessidade de oferecer suporte avançado de vida a doentes em estado 

crítico, as UCI são unidades complexas dotadas de monitorização contínua onde os 

doentes admitidos em estado grave ou com descompensação de um ou mais sistemas 

orgânicos têm a possibilidade de se recuperarem com suporte e tratamento intensivos. 

Trata-se de um ambiente reservado e único no hospital, já que o tipo de doentes 

admitidos requer monitorização e vigilância de todos os parâmetros vitais 

continuamente. 

 

À semelhança de outros serviços, para que seja possível o bom funcionamento de uma 

UCI são necessários recursos humanos e materiais e espaço físico adequado. Os 
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recursos humanos de uma organização são sem dúvida os mais importantes. Um dos 

maiores desafios na administração destes recursos é a colocação das pessoas no lugar 

certo, pois esta forma de actuar propiciará um ambiente no qual a pessoa contribuirá 

com a sua criatividade, talento e motivação, o que indirectamente contribuirá para o 

alcançar dos objectivos da organização (Nishide et al., 2001). 

 

Segundo Murtha e Regueiro (1992), as UCI foram criadas para concentrar três 

componentes: doentes em estado grave; equipamentos altamente sofisticados e pessoal 

com conhecimento e experiência que saibam utilizar tais equipamentos no tratamento 

destes doentes. 

 

A qualidade da assistência prestada ao doente e à sua família envolve a cooperação de 

uma equipa multidisciplinar e interdisciplinar, embora seja atribuída a maior parcela de 

responsabilidade aos médicos e aos enfermeiros. Assim, a equipa é geralmente formada 

por: 

� Médicos intensivistas; 

� Enfermeiros generalistas; 

� Enfermeiros especialistas; 

� Fisioterapeutas; 

� Nutricionista; 

� Farmacêutico; 

� Assistente social; 

� Administrativo; 

� Auxiliar de Acção médica; 

� Capelão. 

 

Para Nishide et al. (2001), a actuação em equipa é melhor quando todos trabalham para 

um objectivo comum, devendo o papel de cada membro da equipa estar bem delineado. 

Os profissionais de enfermagem e o médico intensivista encontram-se presentes na 

unidade 24 horas por dia. Os médicos efectuam 24 horas de trabalho e os enfermeiros 

trabalham em rollement, ou seja, alternam entre manha, tarde ou noite. Os restantes 

profissionais trabalham em regime de horário fixo, somente com turnos diurnos.  
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Para os mesmos autores, proporcionar qualidade no atendimento representa um desafio 

para a administração hospitalar, dado que, a diferença entre uma UCI “boa e outra de 

excelente assistência” depende da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados nas 

24 horas. Ainda para os mesmos autores, o número de enfermeiros a prestar cuidados 

está relacionado com o padrão de qualidade de assistência planeada para estes doentes. 

Devem ser considerados factores como: características da unidade, estrutura física, 

número de camas, gravidade do paciente e ainda qualidade e quantidade de 

equipamento. Desta forma, numa UCI com níveis complexos de cuidados que 

necessitam de formação especializada, médicos treinados, equipamentos sofisticados, 

avaliação clínica contínua e compromisso adicional com formação e investigação nas 

áreas médica e de enfermagem, o rácio mínimo enfermeiro/doente é de 1:2, com 

capacidade de aumento para 1:1 ou 2:1, se a gravidade dos casos assim o exigir. 

 

Os recursos materiais são uma preciosa ajuda para monitorizar os doentes e para 

auxiliar a equipa de saúde. Dadas as melhorias tecnológicas na área da medicina 

intensiva, existe uma enorme variedade de equipamentos disponíveis no mercado. Os 

profissionais devem ser treinados quando é adquirido equipamento novo, de forma a 

saberem utilizá-lo correctamente e a identificar possíveis problemas. O uso correcto da 

tecnologia disponível melhora directamente os cuidados prestados e reduz a 

possibilidade de ocorrências relacionadas com os aparelhos. 

 

De entre os materiais existentes salientam-se: 

� Equipamento de monitorização: monitor e respectivos cabos1; 

� Central de monitorização2; 

� Ventiladores; 

� Pacemakeres; 

� Máquinas perfusoras; 

� Camas eléctricas; 

� Equipamento para hipo e hipertermia; 

� Electrocardiógrafo; 

                                                           
1 Permite avaliar: electrocardiograma, pressão arterial invasiva e não invasiva, pressão venosa central, saturações periféricas, de 
oxigénio, temperatura, pressão intracraneana (…) 

 

2 Consiste num computador central onde estão ligados os monitores de cada doente, concentrando assim, os parâmetros que estão a 
ser monitorizados de cada doente. A concentração de dados nesta área única possibilita o controle de cada doente, mantém registos e 
alarmes e ainda possibilita uma supervisão contínua e segura à distância 
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� Máquina para realizar gasimetrias; 

� Máquina diálise; 

� Rampas de vácuo, ar e oxigénio (2 de cada em cada unidade); 

� Medicação; 

� Material clínico descartável: seringas, agulhas, lancetas, sistemas macrogotas de 

sangue e para máquinas perfusoras, mascaras de oxigénio, ambús, máscaras 

faciais, nebulizadores, material para aspiração de secreções, sondas 

nasogástricas, cateteres periféricos, fios de sutura; 

� Material para procedimentos como colocação de cateteres, traqueostomia, dreno 

torácico, diálise peritoneal, entubação oro ou naso traquaeal, algaliação, 

toracocentese, tratamento de feridas; 

� Carro de emergência com desfibrilhador e pace-maker externo. 

 

Para além dos recursos humanos e materiais, a estrutura física da unidade é outro dos 

factores que também contribui para o sucesso de uma UCI. Cada unidade deve ser 

quanto possível, uma área geográfica distinta dentro do hospital, com acesso controlado, 

sem trânsito para outros serviços. A sua localização deve permitir o acesso rápido e 

directo a um elevador, bloco operatório, urgência, laboratório e serviço de imagiologia. 

Dadas as características de uma UCI, é fundamental que no serviço existam espaços 

onde os profissionais que lá trabalham possam estudar, ler, pesquisar e descansar, bem 

como uma copa para os funcionários e casas de banho equipadas. 

 

 

2.2 – Funções do enfermeiro intensivista 

 

O trabalho em UCI é complexo e intenso, devendo o enfermeiro estar preparado para a 

qualquer momento prestar cuidados a doentes com alterações hemodinâmicas 

importantes, as quais requerem conhecimento específico e grande habilidade para tomar 

decisões e implementá-las em tempo útil. Assim, o enfermeiro necessita de estar 

preparado, de forma a exercer actividades de maior complexidade, para as quais é 

necessária a autoconfiança e conhecimento científico para conduzir o atendimento ao 

doente crítico em segurança, uma vez que a preparação adequada destes profissionais 

constitui um importante instrumento para o sucesso e qualidade no atendimento 
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prestado, uma vez que também são eles que acompanham o doente durante 24 horas 

(Gratton, 2000). 

 

Segundo Nishide et al. (2001), o enfermeiro intensivista assume a responsabilidade de 

cuidar do doente tanto nos casos de emergência como no apoio à vida, devendo por isso, 

estar apto independentemente do diagnóstico ou do contexto clínico utilizando uma 

abordagem ampla onde a experiência deve ser aliada do conhecimento técnico e 

científico. 

 

O enfermeiro actua de acordo com a metodologia científica de trabalho: identifica, 

planeia, executa e avalia os cuidados prestados, tendo por base o estabelecimento de 

prioridades. Por ser um ambiente diferente e com características próprias, existem 

particularidades no trabalho desenvolvido pelo enfermeiro intensivista, que passo a 

referir (Urden & Stacy, 2008): 

� Acolhimento do utente /família na unidade; 

� Colheita dados, que poderá ser feita através do processo clínico, folha de 

colheita de dados; entrevista o utente/família/outras pessoas significativas; 

� Monitorização do estado de consciência e avaliação segundo escalas de Glasgow 

ou Ramsay; 

� Monitorização e vigilância de parâmetros vitais como: temperatura corporal, 

electrocardiograma, pressão arterial, pressão venosa central, pressão da artéria 

pulmonar, pressão intracraneana;  

� Administração de fluidoterapia endovenosa (periférica e/ou central); 

� Administração de terapêuticas especiais como sedativos, anticoagulantes, 

antiarritmicos, aminas simpacomiméticas e em geral todas as composições cujo 

mecanismo de acção é predominantemente a nível cardiopulmonar; 

� Aspiração de secreções (incluindo doentes com traqueostomia fenestrada ou não 

fenestrada, com cuff ou sem cuff, ou com entubação oro ou nasotraqueal); 

� Vigilância dos parâmetros ventilatórios e adaptação do doente ao modo 

ventilatório; 

� Extubação e Cinesiterapia respiratória; 

� Vigilância de drenagens (torácica, vesical, gástrica e outras); 
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� Observação: mobilidade; integridade, hidratação e coloração do tegumento e 

mucosas, status das incisões e pensos cirúrgicos e dos locais de inserção dos 

cateteres; 

� Colheitas de especímenes para análise (urina, fezes, secreções, produtos de 

drenagem e zaragatoas de feridas operatórias e mucosas); 

� Cuidado a doentes com diálise peritoneal, hemofiltração, ou hemodiafiltração 

venovenosa; 

� Colaboração com a equipe médica em técnicas cirúrgicas como: desbridamentos, 

colocação/remoção de drenos torácicos, colocação de cateteres venosos centrais, 

arteriais ou de pressão intracraneana, toracocenteces, pericardiocenteses, etc.; 

� Registo de todos os parâmetros monitorizados e intervenções realizadas na folha 

de vigilância intensiva. 

 

Para além destas actividades ligadas à assistência directa ao doente, o enfermeiro tem 

também como função a coordenação da equipa de enfermagem, sendo que não se trata 

da distribuição de tarefas, mas do conhecimento de si mesmo e das individualidades de 

cada elemento da equipa. O trabalho em equipa torna-se assim valioso, pois os esforços 

direccionam-se para um objectivo comum que é a assistência de qualidade. Outra área 

da sua competência é o de assumir o papel de elo de ligação entre o doente/família e a 

equipa multiprofissional coordenando toda a dinâmica da UCI (Vargas & Braga, 2009). 

 

Assim, ao enfermeiro intensivista compete cuidar do indivíduo nas diferentes situações 

críticas, de forma integrada e contínua com os membros da equipa de saúde, pensando 

criticamente, analisando os problemas e encontrando soluções para os mesmos, com 

base nos princípios éticos e bioéticos da profissão. Actuando no limiar entre o humano e 

o tecnológico, o enfermeiro ocupa um papel importante nos momentos de fragilidade e 

dependência física e emocional do doente, tendo de dispor de habilidades e 

competências que lhe permitam desenvolver eficazmente as suas funções. 

 

 

2.3 – Stress e a profissão de enfermagem 

 

O stress disfuncional manifesta-se essencialmente em atitudes e comportamentos no 

trabalho, claramente negativos: menor produtividade, maior absentismo por 
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incapacidade, abandono da profissão, problemas familiares, mortes prematuras 

(nomeadamente suicídio), maior taxa de acidentes de trabalho, maior número de erros 

no desempenho da actividade e insatisfação com reflexo directo na qualidade dos 

serviços prestados (Calhoun, 1980; Greenberg, 1987; Lindstrom, 1992; Gunnardsdóttir 

& Rafnsson, 1995). É actualmente um problema de saúde, responsável por custos 

directos e indirectos assinaláveis, a nível de saúde e qualidade de vida das pessoas, com 

impacto nos gastos globais com a saúde e na produtividade em geral. No entanto, o 

sector da saúde tem recebido menos atenção por parte dos investigadores em relação a 

outros sectores, apesar das profissões de saúde serem consideradas de alto risco em 

termos de stress ocupacional (Mcintyre, Mcintyre & Silvério, 1999). 

 

A crença de que os profissionais de saúde estão imunes à doença pelo facto de deterem 

conhecimentos, encontra-se na base de muitas ideias em relação à capacidade de 

resistência destes profissionais. Contudo, o conhecimento não substitui a necessidade de 

apoio, principalmente quando se trata de lidar com emoções, com sofrimento e até com 

a morte. A multiplicidade e a complexidade dos aspectos que caracterizam esta actuação 

em contexto hospitalar, em que se colocam situações como o aumento do fluxo de 

doentes, de novas situações de doença, de cargas horárias elevadas e muitas vezes de 

relações interpessoais intensas podem conduzir a um processo de doença (Mcintyre et 

al., 1999). Por outro lado, os próprios profissionais de saúde, tendem a minimizar os 

riscos, não só de natureza física e química, como biológica e psicossocial, decorrentes 

das suas condições de trabalho nos hospitais e demais instituições de saúde (Estêvão & 

Estêvão, 2006). 

 

Estudos revelam que as instituições de saúde constituem ambientes de trabalho 

particularmente stressantes, contendo características organizacionais geralmente 

associadas com o stress, como níveis múltiplos de autoridade, heterogeneidade de 

pessoas, interdependência das responsabilidades e especialização profissional (Rodrigo, 

1995). De todos os grupos profissionais da área da saúde, Vaz Serra (2002) refere que 

os enfermeiros são os profissionais de saúde que têm condições de stress superiores aos 

outros profissionais, salientando que, estas provêm em grande parte, da atenção e dos 

cuidados que têm de prestar continuadamente aos doentes, conflitos de equipa, 

sobrecarga de trabalho, insegurança e falta de autonomia. Refere ainda que, este grupo 

profissional é afectado por transtornos psicopatológicos superiores aos da população em 
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geral, que quando em stress, se encontra associada ao consumo excessivo de álcool, 

drogas ilícitas e psicofármacos. 

 

No que se refere a estudos realizados, até 1999, os países que se debruçaram mais no 

conhecimento deste fenómeno foram a Finlândia, Noruega, Inglaterra e Estados Unidos. 

Em contrate com esses países, poucos foram os estudos feitos sobre o stress e os 

profissionais de saúde em Portugal (Mcintyre et al., 1999). Num estudo realizado a 201 

enfermeiros de um hospital público em Espanha, sobre stressores laborais e bem-estar 

psicológico, verificou-se que, os factores mais stressantes foram a sobrecarga de 

trabalho e o facto de os enfermeiros terem de lidar com a morte e com o sofrimento dos 

pacientes (Aguir, Pons & Echegaray, 2000). Os factores encontrados por estes autores 

foram também identificados em três outros estudos. Um diz respeito a um estudo que 

durou 5 anos e que se realizou nos hospitais públicos e privados da Tailândia. Através 

da aplicação da Nurse Stress Índex (NSI) a 207 enfermeiros, verificou-se que os 

factores considerados mais stressantes foram a sobrecarga de trabalho, o envolvimento 

em situações de morte e a pressão de ser obrigado a executar tarefas fora das suas 

competências (Tyson & Pongruengphant, 2004). Outro dos estudos, diz respeito a uma 

pesquisa realizada nas Filipinas a 51 enfermeiros onde os factores indutores de stress 

encontrados dizem respeito: sobrecarga de trabalho, situações de morte, conflitos com 

os médicos, problemas com os pares supervisores, inadequada preparação, incerteza 

relativa ao tratamento, descriminação e problemas familiares (Andal, 2006). Na África 

do Sul, um estudo sobre o stress e as estratégias de coping utilizadas por enfermeiros de 

vários serviços entres os quais, medicina, cirurgia, obstetrícia, trauma, urgência e UCI, 

mostra que numa amostra de 150 indivíduos, a sobrecarga de trabalho e a relação com a 

morte foram igualmente os factores principais indutores de stress (Makie, 2006). Num 

outro estudo realizado no Japão a 1551 enfermeiros, em que se pretendia estudar a 

relação entre os factores geradores de stress e os sintomas físicos e psicológicos, foram 

identificados como fontes de stress: a sobrecarga de trabalho, as relações interpessoais, 

o ambiente de trabalho, o controlo do trabalho, a capacidade de tomada de decisão, estar 

apto e o apoio de colegas, superiores hierárquicos e família (Kawano, 2008). 

 

No que se refere a Portugal, salienta-se um estudo realizado por Queirós (2003) que 

inquiriu 181 enfermeiros que se encontravam a realizar o Complemento de Formação 

em Enfermagem na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, o que era 
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percepcionado como indutor de stress. Através da aplicação de um questionário com 

perguntas fechadas e abertas obteve um conjunto de respostas que agrupou em 

categorias e subcategorias com base nas categorizações clássicas de stress ocupacional. 

Os resultados obtidos demonstraram que as características do trabalho, de que salienta 

as características das tarefas, a sobrecarga de trabalho, o trabalho por turnos, o ritmo de 

trabalho e as novas tecnologias e exigências, foram as mais referenciadas pelos 

enfermeiros, seguindo-se a estrutura e clima organizacionais de que salienta as 

exigências organizacionais de interacção e o trabalho em equipa e em terceiro lugar os 

factores extrínsecos ao trabalho. 

 

Quando se pretende conhecer melhor este fenómeno em enfermeiros que trabalham em 

UCI, verificamos que, os estudos efectuados são em menor número, sobretudo em 

Portugal. A nível nacional salienta-se um estudo realizado por Fernandes (1996), que 

avaliou os níveis de stress dos enfermeiros de cuidados intensivos, num estudo 

comparativo com os enfermeiros de medicina e de cirurgia geral de um hospital público 

de Coimbra. Verificou que os níveis de stress eram maiores em enfermeiros do sexo 

feminino, que faltavam mais e que tinham duplo emprego. O factor stressante apontado 

pela autora diz respeito ao apoio e envolvimento organizacionais. Segundo a mesma, os 

enfermeiros não participam na tomada de decisão e têm pouco feedback do desempenho 

no seu dia-a-dia de trabalho. Num estudo realizado nos Estados Unidos da América a 

135 enfermeiros intensivistas em que se pretendia estudar quais os stressores e os 

respectivos mecanismos de coping associados, verificou-se que os factores mais 

stressantes foram a falta de recursos humanos e as questões relativas a paciente e seus 

familiares. Ao contrário de outros estudos os menos stressantes foram o ruído e 

ambiente de trabalho, a exposição à morte e ao morrer e os sentimentos de inadequação 

(Hays, All, Mannahan, Cuaderes & Wallace, 2006). 

 

A nível do Brasil existem alguns estudos, no entanto a metodologia aplicada é, na 

maioria das vezes, qualitativa ou então estudos de natureza qualitativa, mas com 

amostras muito pequenas. No entanto, salienta-se um estudo realizado a 263 

enfermeiros intensivistas, o qual demonstrou que as principais fontes de stress estavam 

relacionadas com a gestão do pessoal e com as condições de trabalho, nomeadamente, a 

participação em reuniões eventos e comissões, ambiente físico, ruído, actividades 

burocráticas e a realização de actividades em tempo mínimo (Guerrer & Bianchi, 2007). 



Enfermagem de cuidados intensivosEnfermagem de cuidados intensivosEnfermagem de cuidados intensivosEnfermagem de cuidados intensivos    

 39 

Ainda no Brasil e em contexto de cuidados intensivos, um estudo realizado por 

Carvalheiro, Júnio e Lopes (2008) identificou como fontes principais de stress a 

insatisfação dos enfermeiros e as situações críticas dos doentes. 

 

Assim, e de acordo com os estudos mencionados, conclui-se que a UCI é um serviço 

onde os níveis de stress são elevados, existindo diversos factores que o induzem, sendo 

por isso de fundamental importância a atenção dada a estes profissionais tendo em vista, 

a necessidade de encontrar meios que venham promover a sua saúde. 
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1 1 1 1 –––– METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO    

 

 

A metodologia torna-se imprescindível em qualquer trabalho de Investigação, pois é 

através dela que se estudam, descrevem e explicam todas as etapas que se vão processar. 

Este espaço vai representar uma importante e decisiva fase de trabalho de investigação, 

pois constitui o elo de ligação entre a teoria e a prática. A este respeito, Neto (2003) 

refere que a metodologia consiste no caminho para atingir um objectivo e compreende 

um conjunto de actividades sistemáticas e racionais, que permitem economizar recursos 

humanos e materiais, dando ao mesmo tempo a orientação necessária para percorrer 

esse caminho e alcançar o objectivo pretendido. 

 

Segundo Barañano (2004), a metodologia refere-se à análise sistemática e critica dos 

pressupostos, princípios e procedimentos lógicos que modelam a investigação de 

determinado problema. É através da metodologia que se define a estratégia da 

investigação, pressupondo uma série de regras, através das quais o conhecimento é 

produzido. 

 

Foi com base nestas e noutras reflexões que se desenvolveu o presente capítulo, ao 

longo do qual se descreverá a metodologia que foi desenvolvida para atingir os 

objectivos definidos. Esta será apresentada através de um conjunto de sub-capítulos, 

entre os quais o tipo de estudo, o desenho de investigação, as variáveis, as hipóteses, a 

amostra e o instrumento de recolha. 

 

 

1.1 – Tipo de estudo 

 

São inúmeros os conceitos sobre estudo, no entanto, importante será referir que o seu 

objectivo principal é descobrir respostas para os problemas através de procedimentos 

científicos. A este propósito, Fortin (2003, p.133) refere que “a cada tipo de estudo 
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corresponde um desenho que especifica as actividades que permitirão obter respostas 

fiáveis às questões de investigação ou hipóteses”, ou seja, é a questão de investigação 

que dita o método apropriado ao estudo de um fenómeno. Também para Gil (2007, 

p.42) um estudo é, um “processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico”.  

 

Questão de investigação 

 

De que forma as variáveis sócio-demográficas, as variáveis relacionadas com os 

aspectos físicos do serviço e as variáveis relacionadas com o contexto de trabalho 

influenciam os níveis de stress dos enfermeiros intensivistas que trabalham nos 

Hospitais Centrais do Porto? 

 

No sentido de dar resposta à questão de investigação formulada e de acordo com os 

objectivos propostos, desenhou-se um estudo de carácter descritivo, exploratório e 

transversal. Trata-se de um estudo descritivo, uma vez que tem como objectivo 

discriminar os factores determinantes ou conceitos que, eventualmente, possam estar 

associados ao fenómeno em estudo, procurando as relações entre os conceitos, a fim de 

obter um perfil geral do fenómeno (Fortin, 2009). Assim, o estudo descritivo é aquele 

em que o investigador observa, regista, analisa e correlaciona os factos ou fenómenos. 

Neste tipo de investigação não há interferência do investigador, isto é, ele não manipula 

o objecto da pesquisa. Tem como meta principal a confirmação ou a descoberta de 

factos, exigindo a conceptualização do fenómeno a ser estudado. Pelo facto de não 

haver manipulação das variáveis, é aplicada em estudos relacionados com a conduta 

humana. 

 

Por outro lado, assume determinadas características que o aproximam de um estudo 

exploratório, uma vez que, os factores organizacionais geradores de stress em 

enfermeiros encontram-se pouco estudados, especialmente quando falamos em 

ambiente de cuidados intensivos. 

 

Este estudo é ainda transversal, uma vez que a recolha de dados foi feita num único 

instante no tempo, obtendo um recorte momentâneo do fenómeno investigado (Iatros, 

2002). 
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Entendemos ainda, que o método quantitativo é o que melhor se adequa à compreensão 

do fenómeno estudado, uma vez que, segundo Reidy e Mercier (2003, p.322) “... 

constitui um processo dedutivo pelo qual os dados numéricos fornecem conhecimentos 

objectivos no que concerne às variáveis em estudo, visando assegurar uma 

representação da realidade, de modo a que estes dados sejam generalizados a outras 

populações”. 

 

 

1.2 – Variáveis 

 

Variável é tudo aquilo que pode assumir diferentes valores ou diferentes aspectos, 

segundo os casos particulares ou as circunstâncias (Gil, 2007). O mesmo autor refere 

ainda que “... variável é qualquer coisa que pode ser classificada em duas ou mais 

categorias” (p.61). A este respeito, Cervo e Bervian (2002), referem que as variáveis são 

aspectos, propriedades ou factores reais que podem ser mensuráveis através dos valores 

que assumem e podem ser definidos num objecto de estudo. Desta forma, pode dizer-se 

que variável corresponde a uma componente mensurável ou potencialmente mensurável 

de um objecto, que pode variar em quantidade, de um objecto ou de indivíduo para 

outro. 

 

Segundo Polit e Hungler (1995), antes de se avançar num estudo, o investigador deve 

definir as variáveis, devendo esta definição especificar a maneira como a variável será 

observada e mensurada. Este processo de operacionalização das variáveis indica as 

operações a serem realizadas e os mecanismos a serem executados para verificarmos a 

relação existente entre a variável independente e dependente. As variáveis necessitam 

de uma definição conceptual para que possam ser entendidas e compreendidas por todos 

da mesma forma. No entanto, a sua operacionalização permite decompor a variável de 

forma a torná-la o mais clara possível para ser trabalhada com o máximo de rigor 

uniformizando os critérios, isto é, tornando-a passível de ser medida (Cervo & Bervian, 

2002). Gil (2007) acrescenta que, no processo lógico de operacionalização de uma 

variável complexa é necessário enumerar as suas dimensões e posteriormente os seus 

indicadores, para desta forma se conhecer o valor da variável. 

 

Seguidamente passaremos a apresentar as variáveis deste estudo. 
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Variável dependente 

 

Na opinião de Polit e Hungler (1995), variável dependente é aquela que o investigador 

tem interesse em compreender, explicar ou prever, enquanto que para Fortin (2009), a 

variável dependente é a que sofre o efeito esperado da variável independente: é o 

comportamento, a resposta, ou resultado predito pelo investigador. 

  

Deste modo, variável dependente é o fenómeno em estudo, é o que pretendemos 

investigar, ou seja, aquilo que é o objecto de estudo. No presente estudo a variável 

dependente é o nível de stress nos enfermeiros intensivistas. Esta variável relaciona-se 

com os níveis de pressão causados pelo trabalho. Para a avaliar foi utilizada a escala 

NSI já aplicada em enfermeiros portugueses por Fernandes (1996), num estudo que 

pretendia avaliar o stress destes profissionais em UCI. Esta escala encontra-se 

operacionalizada e é descrita em pormenor no subcapítulo instrumento de recolha de 

dados. 

 

Variáveis independentes 

 

Para Andrade (1995), as variáveis independentes são as que influenciam as 

dependentes, isto é, são aquelas que afectam outras variáveis e que explicam um dado 

conhecimento ou resultado. A este propósito, Fortin (2009) refere que a variável 

independente surge como contributo, causa ou elemento determinante da variável 

dependente, permitindo descrever ou explicar as suas características. 

 

De um modo geral, variável independente é qualquer característica ou propriedade do 

meio físico ou social, que pode ser manipulada ou controlada pelo investigador, numa 

tentativa de assegurar a reacção do factor com um fenómeno observado ou a ser 

descoberto, para observar a influência exercida sobre um eventual resultado. Nesta linha 

de pensamento, apresentam-se as variáveis independentes identificadas para o estudo 

(quadro 2). 
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Quadro 2 – Variáveis independentes 

 Variável Definição teórica Operacionalização 

 

Sexo 

Conjunto de caracteres anatomofi-

siológicos que distinguem o homem da 

mulher. 

Engloba as seguintes opções: masculino e 

feminino. 

 

Idade 

Intervalo de tempo que decorre entre a 

data de nascimento (dia, mês e ano) até à 

data de referência. 

Idade dos indivíduos em anos. 

 

Estado civil 

Situação jurídica da pessoa composta pelo 

conjunto das qualidades definidoras do 

seu estado pessoal face às questões 

familiares que constam obrigatoriamente 

do registo civil. 

Engloba as seguintes opções: solteiro, 

casado, união de facto, divorciado e 

viúvo. 

V
ar
iá
ve
is
 s
óc
io
-d
em
og
rá
fi
ca
s 

Habilitações 

académicas 

Grau académico. Engloba as seguintes opções: bacharelato, 

licenciatura, mestrado e doutoramento. 

 

Ruído 

Som ou conjunto de sons desagradáveis 

e/ou perigosos, capazes de alterar o bem-

estar fisiológico das pessoas; de provocar 

lesões auditivas que podem levar à surdez 

e de prejudicar a qualidade e quantidade 

do trabalho. 

Esta variável admite duas respostas: sim e 

não. 

Luz natural 
Luz recebida directamente pelo sol e pelo 

céu após difundida na atmosfera. 

Esta variável admite duas respostas: sim e 

não. 

V
ar
iá
ve
is
 r
el
ac
io
n
ad
as
 c
om

 o
s 
as
p
ec
to
s 

fí
si
co
s 
d
o 
se
rv
iç
o 

 

Estrutura 

física 

Relaciona-se com a existência e 

adequação de espaços destinados aos 

trabalhadores tendo em conta as suas 

necessidades. 

Esta variável admite duas respostas: sim e 

não. 

 

Categoria 

profissional 

Definida de acordo com o decreto-lei n.º 

437/91 de 8 de Novembro, I Série, n.º 

257, que define a carreira de enfermagem 

à época da realização do estudo. 

Engloba as seguintes opções: enfermeiro, 

enfermeiro graduado e enfermeiro 

especialista. 

V
ar
iá
ve
is
 r
el
ac
io
n
ad
as
 c
om

 o
 

co
n
te
xt
o 
d
e 
tr
ab
al
h
o 

 

Tipo de 

vínculo 

Relacionado com o tipo de ligação laboral 

existente entre o trabalhador e a entidade 

patronal. 

Engloba as seguintes opções: prestação de 

serviços; contrato individual de trabalho 

com termo; contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado; 

contrato administrativo de provimento e 

nomeação definitiva. 
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(Continuação do quadro 2) 

Experiência 

profissional 

em Cuidados 

Intensivos 

Tempo de exercício profissional em 

cuidados intensivos, contados desde o 

primeiro dia de prestação de serviços, até 

ao dia de aplicação do instrumento de 

colheita de dados. 

Número de anos de exercício profissional. 

Acumulação 

de funções 

Situação laboral que consiste na aquisição 

de dois empregos na área de enfermagem. 

Esta variável admite duas respostas: sim e 

não. Se a resposta for afirmativa, é 

solicitado ao inquirido que refira o 

número de horas acumuladas. 

Tipo de 

horário 

Relaciona-se com o tipo de turnos 

praticados pelos enfermeiros. 

Inclui os parâmetros: horário fixo1 e 

trabalho por turnos2. 

Absentismo Ausência no local de trabalho. Número de dias que o indivíduo falta por 

ano. 

 

Incentivo 

Estímulo fornecido ao individuo pela 

organização. 

Esta variável admite duas respostas: sim e 

não. Se a resposta for afirmativa, é 

solicitado ao inquirido que refira qual. 

V
ar
iá
ve
is
 r
el
ac
io
n
ad
as
 c
om

 o
 c
on
te
xt
o 
d
e 
tr
ab
al
h
o 

 

Relações 

interpessoais 

Percepções que cada um tem de si e do 

outro resultante das diferentes 

interacções.  

É avaliada através da “Escala das 

Relações Interpessoais no Trabalho” 

descrita no instrumento de recolha de 

dados. 

 

 

                                                           
1 Horário fixo – realização somente de turnos diurnos: só manhãs, só tardes ou manhãs e tardes em dias diferentes 
2 Trabalho por turnos – prestação de trabalhos em 3 períodos diários (manhã, tarde, noite) rotativamente 
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Figura 1 – Representação esquemática da relação prevista entre as variáveis estudadas 
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Categoria profissional 
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Experiência profissional 
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1.3 – Hipóteses 

 

Segundo Polit e Hungler (1995) uma hipótese é uma explicação da relação entre duas ou 

mais variáveis. As hipóteses surgem frequentemente de forma directa a partir de um 

marco teórico e podem validar uma teoria. A sua construção implica o aumento de 

conhecimentos, induz o pensamento crítico e consequentemente promove a 

compreensão. 

 

Para Fortin (2009), uma investigação exige sempre a formulação de hipóteses ou seja, a 

elaboração de enunciados formais das relações previstas entre duas ou mais variáveis: a 

hipótese, tal como a questão de investigação inclui duas variáveis em estudo, a 

população e o tipo de investigação a realizar, no entanto diferenciam-se pelo facto de a 

hipótese predizer resultados do estudo, os quais induzem se a mesma é confirmada ou 

infirmada. 

 

Tendo por base os objectivos deste estudo, formularam-se as seguintes hipóteses de 

investigação: 

 

HA - Existe relação significativa das variáveis socio-demográficas (Sexo, Idade, Estado 

civil, Habilitações académicas), com o nível de stress dos enfermeiros intensivistas dos 

Hospitais Centrais do Porto? 

 

HB - Existe relação significativa das variáveis relacionadas com os aspectos físicos do 

serviço (Ruído, Luz natural e Estrutura física) com o nível de stress dos enfermeiros 

intensivistas dos Hospitais Centrais do Porto? 

 

HC - Existe relação significativa das variáveis relacionadas com o contexto de trabalho 

(Categoria Profissional, Tipo de vínculo, Absentismo, Experiência profissional em 

Cuidados Intensivos, Acumulação de funções, Tipo e horário, Incentivos, Relações 

interpessoais), com o nível de stress dos enfermeiros intensivistas dos Hospitais 

Centrais do Porto? 

 

HD - Existe associação significativa entre a carga de trabalho dos enfermeiros 

intensivistas e o nível de stress por eles apresentados? 
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HE - Existe associação significativa entre a relação interpessoal dos enfermeiros 

intensivistas e o nível de stress por eles apresentados? 

 

 

1.4 – População/Amostra 

 

Quando se deseja colher informação sobre um ou mais aspectos de um grupo torna-se 

necessário seleccionar a população a estudar. De acordo com Polit e Hungler (1995, 

p.143), “a população alvo é toda a população em que está interessado o pesquisador” 

(…) “e que atendem a um conjunto eleito de critérios” (p16). Para Lakatos e Marconi 

(2006), a população deve apresentar pelo menos uma característica em comum, ou seja, 

as características da população definem o grupo de indivíduos que serão incluídos no 

estudo e determinam os critérios de selecção. No entanto, a população abrange um 

grande número de elementos verificando-se ser praticamente impossível fazer um 

levantamento da sua totalidade, sendo frequente trabalhar-se com uma amostra. Esta, é 

um subconjunto do universo ou da população, através da qual se estabelecem ou 

estimam as características da população (Gil, 2007). 

 

De acordo com os objectivos desta investigação, definiu-se como população alvo, todos 

os enfermeiros que trabalham nas UCI de adultos do Hospital de São João, EPE e do 

Centro Hospitalar do Porto, EPE. Desta forma, do universo de 319 enfermeiros, foram 

obtidos 235 questionários, a que corresponde uma amostra de 67,39% da população. Foi 

definido como critério de exclusão, os enfermeiros com experiência profissional inferior 

a 6 meses, por se considerar que o tempo médio de integração numa UCI é de 6 meses. 
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1.5 – Instrumento de recolha de dados 

 

A investigação pode incidir sobre uma variedade de fenómenos, o que implica o acesso 

a diversos métodos de colheita de dados. A natureza do problema de investigação 

determina o tipo de recolha de dados a utilizar. 

 

Antes de empreender uma recolha de dados, o investigador deve perguntar-se se a 

informação que quer colher com a ajuda de um instrumento de medida em particular é 

exactamente a que tem necessidade para responder aos objectivos da sua investigação 

(Fortin, 2009). A este respeito, Barañano (2004) refere que a escolha do método de 

recolha de dados constitui um passo importante numa investigação e depende de vários 

aspectos: o tipo de questões de investigação enunciadas, o grau de controlo que o 

investigador tem sobre os eventos que irão ser observados e do facto do foco da 

investigação estar dirigido a eventos contemporâneos ou a factos históricos. Tendo em 

conta a metodologia científica e os objectivos do estudo optamos por utilizar um 

instrumento constituído por um questionário e duas escalas (Anexo I). 

 

A aplicação de um questionário permite uma maior sistematização dos resultados 

fornecidos, maior facilidade de análise, bem como, redução do tempo necessário para 

recolher e analisar os dados. Este método apresenta ainda vantagens relacionadas com o 

custo, sendo este menor. No entanto, à semelhança de outros instrumentos, apresenta 

também algumas desvantagens que se prendem com a dificuldade de concepção, pois é 

necessário ter em conta vários parâmetros, tais como: a quem se vai aplicar, o tipo de 

questões a incluir, o tipo de respostas que se pretende e o tema abordado. Dado ser 

preenchido pela população sem a interferência do investigador, existe a probabilidade 

de uma elevada taxa de não-respostas (Fortin, 2009). 

 

O instrumento de recolha de dados é constituído por duas partes, a primeira diz respeito 

a um questionário de auto preenchimento, constituído por 22 questões. A sua construção 

foi desenvolvida com a finalidade de podermos avaliar as variáveis sócio-demográficas, 

as variáveis relacionadas com os aspectos físicos do serviço e algumas variáveis 

relacionadas com o contexto de trabalho. Relativamente à pergunta número 8 que 

pretende avaliar o tipo de unidade onde trabalha, salientamos o facto de as UCI estarem 

agrupadas tendo em conta o tipo de cuidados prestados (quadro 3). 
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Quadro 3 – Serviços envolvidos no estudo/tipo de UCI 

Hospitais envolvidos no 

estudo 

Hospital S. João, EPE Centro Hospitalar do Porto, EPE 

UCI – Urgência UCI Polivalente  

UCI – Polivalente Serviço de Cuidados Intensivos 

UCI – Cirurgia Torácica 

UCI – Infecciosas 

UCI – Queimados  

 

 

 

Serviços 

UCI – Neurocríticos  

 

Serviço de Cuidados Intensivos Pós-

Cirúrgicos 

 

� UCI Urgências: engloba somente a UCI da Urgência do Hospital de São João, EPE 

� UCI Polivalente: abrange os serviços – UCI Polivalente dos dois hospitais e o Serviço de Cuidados Intensivos do Centro 

Hospitalar do Porto, EPE. 

� UCI Especialidades: engloba os serviços de UCI de Cirurgia Torácica, Queimados, Neurocríticos e Infecciologia do 

Hospital de São João, EPE e o Serviço de Cuidados Intensivos Pós-Cirúrgicos do Centro Hospitalar do Porto, EPE. 

 

A segunda parte do instrumento de recolha de dados é constituída por duas escalas. 

Uma permite avaliar as relações interpessoais e é denominada de “Escala das relações 

interpessoais no trabalho” (ERIT) (Apóstolo & Loureiro, 2002). Tem na sua 

constituição 17 itens e apresenta uma estrutura tipo Likert de 1 a 6 pontos em que 1 

corresponde a completamente em desacordo e 6 completamente de acordo. Deste modo, 

o score máximo possível é de 102, sendo que quanto maior for o score obtido, melhor é 

a relação interpessoal. Os itens estão relacionados com duas dimensões: a sociabilidade 

e o sentimento de si. O item 16 da dimensão sociabilidade encontra-se invertido. A 

sociabilidade é uma dimensão que diz respeito a aspectos comportamentais do 

relacionamento interpessoal no trabalho desenvolvido com os pares de trabalho e o 

sentimento de si é uma dimensão que diz respeito a sentimentos intrapessoais, sobre as 

relações desenvolvidas com os pares de trabalho. Esta escala mostrou ter uma boa 

fiabilidade. Os seus autores obtiveram um alpha de Cronbach de 0.866 para a dimensão 

sociabilidade e 0,72 para a dimensão sentimento de si numa amostra de 213 enfermeiros 

e uma correlação teste-reteste para um intervalo mínimo de 4 semanas. Uma análise 

factorial com rotação ortogonal do tipo varimax, revelou a existência de 2 factores com 

raízes latentes superiores a 1, que explicam 44,52% da sua variância. 

 

Factor 1 - Constituído pelos 10 itens (1,3,4,5,7,8,12,13,16,17) referentes à dimensão 

sociabilidade e explica 28,44% da variância. 



Metodologia de investigaçãoMetodologia de investigaçãoMetodologia de investigaçãoMetodologia de investigação    

 52 

Factor 2 - Constituído pelos 7 itens (2,6,9,10,11,14,15) referentes à dimensão 

sentimento de si e explica 16,08% da variância. 

 

No nosso estudo foi obtido um alpha de Cronbach de 0,866 para a escala na totalidade 

(cf tabela 1), sendo que a dimensão sociabilidade obteve um alpha de Cronbach de 

0,848 e dimensão sentimento de si um alpha de Cronbach de 0,840 (cf tabela 2). 

 

Tabela 1 – Alpha de Cronbach para a ERIT 

 Média dp1 Correlation2 α
3 

1. É fácil manter relações estreitas com os meus colegas de trabalho 
2. Os conflitos com os meus colegas de trabalho fazem-me sentir mal 
    comigo mesmo 
3. Estabeleço com facilidade relações com os meus colegas de 
     trabalho 
4. Os meus colegas de trabalho estão dispostos a ouvir-me quando 
    tenho necessidade de desabafar 
5. Eu e os meus colegas de trabalho compreendemos bem os 
    problemas uns dos outros 
6. Preocupo-me com a possibilidade dos meus colegas de trabalho não 
    gostarem de mim 
7. Os meus colegas de trabalho demonstram ter confiança no meu 
    desempenho profissional 
8. Sinto que posso contar com os meus colegas de trabalho 
9. O meu desempenho profissional é influenciado pelas opiniões dos 
    meus colegas de trabalho  
10. Sinto-me mais confiante e seguro quando trabalho em equipa 
11. Sou muito sensível às críticas que os meus colegas de trabalho me 
      fazem 
12. Sinto-me contente com o relacionamento que mantenho com os 
      meus colegas de trabalho  
13. Sinto que sou querido pela maioria dos meus colegas de trabalho 
14. É difícil para mim quando me sinto rejeitado pelo meu grupo de 
      trabalho  
15. Sou facilmente influenciado pelas opiniões dos outros 
16. É muito difícil para mim confiar nos meus colegas de trabalho 
17. O relacionamento com os meus colegas de trabalho reflecte a 
      forma como me relaciono comigo mesmo 
 
Soma dos 17 Itens – Escala das Relações interpessoais no trabalho 

4,47 
4,15 
 

4,97 
 

4,43 
 

4,07 
 

3,80 
 

4,90 
 

4,51 
3,32 
 

4,60 
3,69 
 

4,72 
 

4,58 
3,95 
 

2,63 
4,35 
3,23 

1,17 
1,39 
 

1,01 
 

1,18 
 

1,20 
 

1,40 
 

0,90 
 

1,05 
1,49) 

 
1,30 
1,35 
 

0,99 
 

0,96 
1,55 
 

1,26 
1,21 
1,46 

0,497 
0,410 

 
0,526 

 
0,589 

 
0,559 

 
0,569 

 
0,320 

 
0,612 
0,535 

 
0.514 
0,612 

 
0,580 

 
0,536 
0,550 

 
0,341 
0,175 
0,447 

0,858 
0,862 

 
0,857 

 
0,854 

 
0,855 

 
0,854 

 
0,864 

 
0,854 
0,856 

 
0,857 
0,852 

 
0,855 

 
0,857 
0,856 

 
0,865 
0,871 
0,861 
 
 

0,866∗∗∗∗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 dp – desvio padrão;  
2 Correlação entre cada questão e o total sem item;  
3 Alpha de Cronobach se o item for apagado;  
∗ α - Alpha de Cronbach global dos 17 itens 
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Tabela 2 – Alpha de Cronbach para cada dimensão da ERIT 

Sub-Escala das Relações interpessoais no trabalho: 

Sociabilidade – 10 Itens Média dp1 Correlation2 α
3 α 

1. É fácil manter relações estreitas com os meus colegas de 

     trabalho 

3. Estabeleço com facilidade relações com os meus colegas 

    de trabalho 

4. Os meus colegas de trabalho estão dispostos a ouvir-me 

     quando tenho necessidade de desabafar 

5. Eu e os meus colegas de trabalho compreendemos bem os 

    problemas uns dos outros 

7. Os meus colegas de trabalho demonstram ter confiança 

    no meu desempenho profissional 

8. Sinto que posso contar com os meus colegas de trabalho 

12. Sinto-me contente com o relacionamento que mantenho 

      com os meus colegas de trabalho  

13. Sinto que sou querido pela maioria dos meus colegas de 

       trabalho 

16. É muito difícil para mim confiar nos meus colegas de 

       Trabalho 

17. O relacionamento com os meus colegas de trabalho 

      Reflecte a forma como me relaciono comigo mesmo 

4,45 

 

4,96 

 

4,43 

 

4,05 

 

4,89 

 

4,50 

4,74 

 

4,58 

 

4,34 

 

3,21 

1,18 

 

1,02 

 

1,17 

 

1,20 

 

0,91 

 

1,05 

(0,99) 

 

0,96 

 

1,21 

 

1,47 

 

0,598 

 

0,635 

 

0,650 

 

0,682 

 

0,541 

 

0,735 

0,756 

 

0,708 

 

0,199 

 

0,276 

 

0,830 

 

0,828 

 

0,825 

 

0,827 

 

0,836 

 

0,818 

0,818 

 

0,822 

 

0,866 

 

0,868 

0,848 

Sentimento de Si – 7 Itens 

2. Os conflitos com os meus colegas de trabalho fazem-me 

    sentir mal comigo mesmo 

6. Preocupo-me com a possibilidade dos meus colegas de 

     trabalho não gostarem de mim 

9. O meu desempenho profissional é influenciado pelas 

     opiniões dos meus colegas de trabalho 

10. Sinto-me mais confiante e seguro quando trabalho em 

      equipa 

11.Sou muito sensível às críticas que os meus colegas de 

      trabalho me fazem 

14. É difícil para mim quando me sinto rejeitado pelo meu 

       grupo de trabalho 

15. Sou facilmente influenciado pelas opiniões dos outros 

 

4,15 

 

3,80 

 

3,31 

 

4,59 

 

3,69 

 

3,94 

 

2,63 

 

1,39 

 

1,40 

 

1,49 

 

1,30 

 

1,35 

 

1,55 

 

1,26 

 

0,485 

 

0,644 

 

0,648 

 

0,480 

 

0,730 

 

0,625 

 

0,548 

 

0,835 

 

0,810 

 

0,809 

 

0,834 

 

0,797 

 

0,814 

 

0,825 

 

0,840 

 

A outra escala é a escala NSI, Versão 1.1 de Cooper, Harris, Hingley (1988) traduzido 

para português por Fernandes (1996). Optámos por este instrumento por ser uma escala 

construída especialmente para avaliação de enfermeiros que lidam com aspectos de alto 

                                                           
1 dp – desvio padrão 
2 Correlação entre cada questão dentro de cada domínio  
3 Alfa de Cronbach para cada domínio tendo em conta  as questões que o compõem  
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risco, nos quais estão incluídos os cuidados intensivos. A NSI consiste em 30 itens 

acompanhados de uma escala de classificação de 5 pontos, tipo Likert, assim definida: 

 

1 - Não me causa pressão; 

2 - Causa-me uma ligeira pressão; 

3 - Causa-me uma pressão moderada; 

4 - Causa-me uma pressão considerável 

5 - Causa-me uma pressão extrema. 

 

A NSI está subdividido em seis sub-escalas definindo cinco fontes essenciais (major) de 

stress no trabalho em enfermeiros: 

 

1 - Gestão da carga de trabalho - (MW1 e MW2) 

Estas duas sub-escalas avaliam a pressão sentida relativamente ao tempo e recursos 

insuficientes para completar tarefas. A sobrecarga de trabalho pode resultar do facto de 

o tempo ser gerido por crises ou pela execução de tarefas triviais (não inerentes a 

enfermagem), mais do que o planeamento profissional, ocasionando exigências 

conflituantes de dificuldades no estabelecimento de prioridades. Esta dimensão é 

avaliada pelas questões: MW1-1,7,13,19,25 e MW2 - 2,8,14,20,26. 

 

2 - Apoio organizacional e envolvimento - (OSI) 

Esta sub-escala define as pressões sentidas pela falta de envolvimento no planeamento e 

decisão da execução e ainda questões relativas à falta de feedback adequado no trabalho. 

É constituída pelos itens: 3,9,15,21,27. 

 

3 - Lidar com doentes e familiares - (DPR) 

São identificados principalmente três problemas: a ambivalência dos enfermeiros de 

como lidar com a morte e os moribundos, a relação enfermeiro - doente e a violência 

crescente na enfermagem. Inclui os itens: 4,10,16,22,28. 

 

4 - Conflitos casa/trabalho - (HWC) 

Avalia os problemas que resultam das exigências conflituantes da casa e do trabalho. A 

inibição das perspectivas de carreira ocasionada pelas responsabilidades domésticas ou 
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a pressão sentida sempre que estas obrigam à ausência do trabalho. É constituído pelos 

itens: 5,11,17,23,29. 

 

5 - Confiança e competência no desempenho - (CCR) 

Inclui as dificuldades sentidas no desempenho tais como o processo de mudança 

organizacional stressante, ter falta de confiança nas suas capacidades, ou a incerteza 

sobre a área ou grau da sua responsabilidade. É avaliada pelos itens: 6,12,18,24,30. 

 

Os resultados obtidos permitem-nos conhecer os scores de stress. Quanto maior for o 

score obtido, maiores serão os níveis de stress. O estudo da validade e fidelidade da NSI 

foi realizado em Inglaterra por Cooper e Mitchell (1990) em 117 enfermeiros a 

trabalharem em serviços como: UCI, Cuidados Coronários, Oncologia, Cuidados 

especiais ao recém-nascido e Psiquiatria. O cálculo do coeficiente de fidelidade interna 

(Alpha de Cronbach) para cada uma das sub-escalas, em relação à amostra de 117 

elementos mostrou os seguintes resultados: 

 

Tabela 3 – Alpha de Cronbach para cada dimensão da NSI (Cooper & Mitchell, 1990) 

Sub-escalas Itens Alpha 

MW1 - Gestão da carga de trabalho 1 

MW2 - Gestão da carga de trabalho 2 

OSI - Apoio oganizacional e envolvimento 

DPR - Lidar com doentes e familiares 

HWC - Conflitos casa/trabalho 

CCR - Confiança e competência no desempenho 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0,745 

0,6841 

0,7864 

0,7859 

0,5605 

0,6658 

 

Os autores concluíram que a NSI é uma medida fidedigna e de razoável validade de 

constructo, para usar com enfermeiros na fronteira do cuidado ao doente, 

particularmente aqueles que lidam com a morte e o morrer e com os doentes críticos. 

Para conhecer a integridade das sub-escalas da NSI na estrutura subjacente da amostra, 

procederam à análise factorial que sugeriu poderem ser criadas sub-escalas levemente 

diferentes para diferentes grupos de enfermeiros (Cooper & Mitchell, 1990). 

 

No nosso estudo, obtivemos um alpha de Cronbach de 0,919 para a escala em geral 

(tabela 4). Em relação às sub-escalas foram obtidos os seguintes valores de alpha de 

Cronbach: gestão da carga de trabalho 0,823, apoio e envolvimento organizacional 
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0,738, lidar com pacientes difíceis 0,717, conflitos casa/trabalho 0,726 e confiança e 

competência no desempenho 0,648 conforme mostra a tabela 5. 

 

Tabela 4 – Alpha de Cronbach para NSI 

N= 235 Média dp1 Correlation2 α
3 

Tarefas triviais interferem com o meu desempenho profissional 

Há um conflito entre as minhas funções administrativas e as de enfermagem 

A administração não compreende as reais necessidades do meu desempenho 

Contactos com os familiares   

Necessito de me ausentar do meu trabalho para tratar de problemas domésticos 

Falta de formação especializada para tarefas presentes 

Passo o meu tempo a “apagar fogos” em vez de trabalhar segundo um plano 

A chefia espera que eu interrompa o meu trabalho quando surge outra prioridade 

Só obtenho feedback quando o meu desempenho é insatisfatório  

Envolvimento com situações de vida e morte 

Exigências domésticas/familiares prejudicam a promoção 

Lidar com novas tecnologias  

Tenho muito pouco tempo para fazer o que se espera de mim 

Flutuações na cara de serviço  

Relacionamento com os superiores hierárquicos  

Pacientes difíceis 

Os meus superiores não dão valor às minhas pressões familiares 

Tarefas para além da minha competência 

As exigências dos outros no meu tempo de trabalho estão em conflito 

Escassez de recursos essenciais 

Decisões ou mudanças que me afectam são tomadas “superiormente” sem o meu 

conhecimento ou envolvimento 

Inexistência de aconselhamento 

Excesso de envolvimento emocional 

Incertezas sobre o nível ou área da minha responsabilidade  

Pressão de tempo e prazos a cumprir 

Decidir prioridades  

Falta de apoio do staff superior 

Dificuldade em lidar com pessoas agressivas 

Exigências domésticas versus exigências do trabalho 

Mudanças operadas no staff da organização 

1,66 

2,30 

2,90 

2,23 

2,28 

2,94 

2,70 

2,77 

3,17 

3,28 

2,05 

1,84 

2,68 

2,85 

2,42 

2,65 

2,11 

2,92 

2,49 

2,94 

3,44 

 

2,88 

2,89 

2,85 

3,14 

2,27 

3,04 

2,95 

2,27 

2,53 

0,89 

1,04 

1,18 

1,05 

1,43 

1,17 

1,13 

1,13 

1,28 

1,16 

1,11 

1,00 

1,01 

1,09 

1,21 

(1,14) 

1,07 

1,18 

1,02 

1,13 

1,14 

 

0,98 

1,01 

1,10 

1,05 

1,03 

1,11 

1,17 

1,12 

0,97 

0,353 

0,387 

0,479 

0,326 

0,307 

0,471 

0,451 

0,557 

0,526 

0,435 

0,509 

0,417 

0,551 

0,516 

0,475 

0,472 

0,539 

0,566 

0,651 

0,578 

0,470 

 

0,661 

0,589 

0,582 

0,644 

0,509 

0,502 

0,542 

0,516 

0,563 

0,918 

0,918 

0,916 

0,918 

0,920 

0,916 

0,917 

0,915 

0,916 

0,917 

0,916 

0,917 

0,915 

0,916 

0,916 

0,916 

0,915 

0,915 

0,914 

0,915 

0,916 

 

0,914 

0,915 

0,915 

0,914 

0,916 

0,916 

0,915 

0,916 

0,915 

Soma dos 30 Itens - Escala da NSI - - - 0,919∗∗∗∗ 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 dp – desvio padrão  
2 Correlação entre cada questão e o total sem esse item 
3 Alpha de Cronobach se o item for apagado 

 
∗ α Alpha de Cronbach global dos 30 itens 
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Tabela 5 – Alpha de Cronbach para cada dimensão da NSI 

 Média dp1 Correlation2 α
3 α 

Sub-escala NSI      

Gestão da carga de trabalho (MW1 e MW2) – 10 itens 

ns1 

ns7 

ns13 

ns19 

ns25 

ns2 

ns8 

ns14 

ns20 

ns26 

 

1,67 

2,67 

2,67 

2,48 

3,12 

2,30 

2,76 

2,84 

2,92 

2,27 

 

0,88 

1,13 

1,02 

1,02 

1,07 

1,04 

1,14 

1,10 

1,13 

1,03 

 

0,293 

0,444 

0,547 

0,612 

0,625 

0,434 

0,561 

0,543 

0,534 

0,471 

 

0,826 

0,814 

0,803 

0,797 

0,795 

0,815 

0,801 

0,804 

0,804 

0,811 

 

 

 

 

 

0,823 

Apoio e envolvimento organizacional (OSI) – 5 itens 

ns3 

ns9 

ns15 

n21 

ns27 

 

2,91 

3,16 

2,42 

3,44 

3,04 

 

1,18 

1,28 

1,21 

1,14 

1,11 

 

0,465 

0,571 

0,479 

0,459 

0,528 

 

0,705 

0,663 

0,700 

0,707 

0,683 

 

 

 

0,738 

Lidar com pacientes e familiares (DPR) – 5 Itens 

ns4 

ns10 

ns16 

ns22 

ns28 

 

2,23 

3,26 

2,64 

2,88 

2,95 

 

1,05 

1,17 

1,14 

0,99 

1,18 

 

0,371 

0,546 

0,504 

0,454 

0,505 

 

0,709 

0,640 

0,658 

0,679 

0,658 

 

 

 

0,717 

Conflitos casa/trabalho (HWC) – 5 itens 

ns5 

ns11 

ns17 

ns23 

ns29 

 

2,27 

2,05 

2,11 

2,88 

2,25 

 

1,42 

1,11 

1,07 

1,02 

1,12 

 

0,454 

0,578 

0,454 

0,380 

0,595 

 

0,703 

0,644 

0,691 

0,716 

0,637 

 

 

 

0,726 

Confiança e competência no desempenho (CCP) – 5 

Itens 

ns6 

ns12 

ns18 

ns24 

ns30 

 

 

2,94 

1,84 

2,93 

2,85 

2,53 

 

 

1,17 

1,01 

1,17 

1,10 

0,98 

 

 

0,332 

0,330 

0,439 

0,489 

0,427 

 

 

0,631 

0,627 

0,576 

0,552 

0,586 

 

 

 

0,648 

 

                                                           
1 dp – desvio padrão 
2 Correlação entre cada questão dentro de cada domínio 
3 ⍺ - Alpha de Cronbach para cada domínio tendo em conta as questões que o compõem 
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1.6 – Procedimentos éticos inerentes à recolha de 

dados 

 

Para que fosse possível a aplicação do instrumento de recolha de dados, foram 

elaborados por escrito pedidos de autorização aos Conselhos de Administração do 

Hospital de São João, EPE e Centro Hospitalar do Porto, EPE, tendo-se obtido resposta 

afirmativa (Anexo II). Após aprovação, e antes de e proceder à recolha dados, foram 

tidos em consideração alguns aspectos éticos. Foram contactados os enfermeiros chefes 

de cada serviço, os quais foram elucidados sobre os objectivos e relevância do estudo. 

Foi também garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados e a participação no 

estudo foi de carácter voluntário, tendo cada enfermeiro fornecido um consentimento 

autorizado sobre a sua participação. Os dados foram recolhidos no período 

compreendido entre Maio e Agosto de 2009. 

 

 

1.7 – Tratamento estatístico dos dados 

 

Para descrever os participantes do estudo foram aplicadas metodologias de análise 

descritiva, nomeadamente, gráficos e medidas sumário, apropriadas. As variáveis 

categóricas foram descritas através de frequências absolutas (n) e relativas (%), as 

variáveis contínuas foram descritas utilizando medianas, percentis 25 e 75 (Amplitude 

Inter-Quartil (AIC)), uma vez que a distribuição destas é assimétrica. 

 

Para verificar a normalidade das variáveis contínuas foram analisados o respectivo 

histograma e aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov tendo-se verificado que estas 

não seguem uma distribuição normal. 

 

Foi usado o teste de independência do Qui-quadrado para analisar a associação entre 

variáveis categóricas. Quando a frequência esperada de alguma célula da tabela de 

contingência relativa à análise de associação de duas categóricas foi inferior a 5, 

utilizou-se o teste exacto de Fisher.  
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Foram utilizados o Teste t-Student e One-Way ANOVA, para se comparar a média de 

variáveis contínuas (Índice de Stress nos Enfermeiros) entre dois ou mais que dois 

grupos independentes, respectivamente, quando a distribuição das variáveis contínuas é 

simétrica. Quando falhou alguma das condições do teste One-Way ANOVA aplicou-se 

o teste de Kruskal-Wallis. 

 

Foram utilizados o Teste de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis, para se 

comparar a distribuição de variáveis contínuas entre dois ou mais que dois grupos 

independentes, respectivamente, quando a distribuição das variáveis contínuas é 

assimétrica. 

 

De forma a estudar as associações entre variáveis contínuas foi calculado o coeficiente 

de correlação de Spearman, que por convenção, Pestana e Gageiro (2005) sugerem que: 

r<0,2 -associação muito baixa 

0,2≤r≤0,39 – associação baixa 

0,4≤r≤0,69 – associação moderada 

0,7≤r≤0,89 – associação alta 

0,9≤r≤1 – associação muito alta 

 

Foi utilizado um nível de significância de 0,05 para todos os testes de hipótese. Todos 

os dados foram inseridos e a análise foi efectuada utilizando o programa de análise 

estatística SPSS® v.17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) (Anexo III). 
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2 2 2 2 –––– APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS    

 

 

Os resultados que seguidamente serão apresentados referem-se às análises estatísticas 

dos dados recolhidos na amostra e serão organizados com o objectivo de dar resposta à 

questão de investigação e testar as hipóteses formuladas. Este capítulo encontra-se 

organizado em dois subcapítulos. O primeiro tem a ver com a análise descritiva dos 

dados e o segundo com a análise inferencial dos resultados. 

 

 

2.1 – Análise descritiva 

 

Para melhor sistematização da informação e facilidade de interpretação, os dados serão 

antecedidos de um breve comentário e apresentados através de quadros e gráficos, onde 

omitiremos a fonte dos mesmos, pelo facto de estes se referirem sempre a este estudo: 

 

� Os quadros, por permitirem a síntese dos dados observados, tornando-os, 

logicamente, mais compreensíveis;  

� Os gráficos, dado que estes permitem uma descrição imediata do fenómeno, 

facilitando a visão do conjunto apenas com uma observação (Lakatos & 

Marconi, 2006). 

 

Começo por referir que, dos 235 profissionais de enfermagem inquiridos, 166 (71%) 

exercem funções na EPE do Hospital de São João e 69 (29%) na EPE do Centro 

Hospitalar do Porto como se pode constatar pela análise do gráfico1. 

 

 

 

 



Apresentação e análise dApresentação e análise dApresentação e análise dApresentação e análise dos resultadosos resultadosos resultadosos resultados    

 61 

Gráfico 1 – Distribuição dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente ao hospital onde exercem funções 

Hospital onde exerce funções

(n=235)

71%

29%

Hospital de S.João, EPE

Centro Hospitalar do
Porto, EPE

 

 

2.1.1 – Caracterização sócio-demográfica 

 

A maioria dos inquiridos pertence ao sexo feminino, 180 (77%), e é solteiro, 141 (60%), 

a média de idade é de 29 anos, sendo que a maioria tem licenciatura, 223 (95%), 7 (3%) 

tem mestrado e 5 (2%) refere ter bacharelato (gráfico 2, 3 e 4). 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente ao sexo 

Sexo
(n=235)

77%

23%

Feminino Masculino
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Acresce dizer que no que diz respeito ao hospital de proveniência, verificamos que 

relativamente ao Hospital de S. João, EPE, 78% são mulheres e 22% são homens, 

valores idênticos ao do Centro Hospitalar do Porto, EPE, em que 74% são mulheres e 

26% são homens. No que se refere à idade, foi obtida uma idade mediana também 

semelhante, 29 anos no Hospital de João, EPE, e 28 anos no Centro Hospitalar do Porto, 

EPE. Quando analisadas as habilitações académicas, as semelhanças mantêm-se. O 

hospital de S. João, EPE apresenta 96% dos enfermeiros com licenciatura, 2% com 

bacharelato e 2% com mestrado. O Centro Hospitalar do Porto, EPE apresenta 

igualmente uma elevada percentagem de enfermeiros licenciados (93%), sendo 3% com 

bacharelato e 4% com mestrado. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente ao estado civil 
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Gráfico 4 – Distribuição dos profissionais de enfermagem participantes no estudo 

(n=235) relativamente às habilitações académicas 

2%

95%

3% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento

 

 

2.1.2 – Caracterização das variáveis relacionadas com o contexto de 

trabalho 

 

Relativamente à categoria profissional, 152 (65%) são enfermeiros, 60 (26%) são 

graduados e 23 (10%) especialistas (gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Distribuição dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente à categoria profissional 

Categoria profissional
(n=235)

65%

26%

10%
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20%
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Enfermeiro Enfermeiro graduado Enfermeiro
especialista
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Dos 23 (10%) enfermeiros especialistas, 1 (4%) é enfermeiro especialista em Saúde 

Materna e Obstétrica, 2 (9%) são especialistas em Saúde Comunitária, 3 (14%) são 

especialistas em Saúde Infantil e Pediátrica, 4 (19%) são especialistas em Enfermagem 

de Reabilitação e a maioria, 12 (54%), são especialistas em Enfermagem Médico-

Cirúrgica (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6 – Distribuição dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente às especialidades em enfermagem. 
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Em relação ao tipo de Vínculo com a instituição, 1 enfermeiro encontra-se em regime 

de prestação de serviços, 18 (8%) com contrato administrativo de provimento, 27 (11%) 

com contrato individual de trabalho com termo, 82 (35%) com nomeação definitiva e 

107 (46%) com contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. A idade 

mediana de experiência em cuidados intensivos é de 4 anos trabalhando a maioria dos 

enfermeiros em UCI de especialidades, 140 (60%). Os restantes encontram-se 

distribuídos em UCI polivalente, 70 (30%) e UCI urgência, 25 (11%) (tabela 6). 
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Tabela 6 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente às variáveis tipo de vínculo, experiência profissional em UCI e tipo 

de UCI 

Tipo de vínculo N % 

Prestação de serviços 

Contrato individual com termo 

Contrato individual por tempo indeterminado 

Contrato administrativo de provimento 

Nomeação definitiva 

1 

27 

107 

18 

82 

0 

11 

46 

8 

35 

Número de anos de experiência em cuidados intensivos, med (P25-P75) 4 2-8 

UCI onde trabalha 

Polivalente 

Urgência 

Especialidades 

 

70 

25 

140 

 

30 

11 

60 

med – mediana; P – Percentile. 

 

Os aspectos laborais estão directamente relacionados com o trabalhador, a instituição e 

o ambiente organizacional que o rodeia. Relativamente à acumulação de funções noutra 

instituição, 146 (62%) trabalham apenas no hospital e 88 (38%) acumulam funções fora 

da instituição numa média de 18 horas/semana. A maioria dos profissionais de 

enfermagem trabalham por turnos (213; 91%) e referem não existir incentivo 

profissional (212; 91%). Dos 22 (9%) enfermeiros que responderam ter incentivo, a 

formação académica (9; 43%) e a formação em serviço (4; 19%) foram os aspectos mais 

focados (cf tabela 7). 
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Tabela 7 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente às variáveis acumulação de funções, tipo de horário e incentivos 

Acumulação de funções noutro serviço/instituição N % 

Não 

Sim 

Se sim, quantas horas semanais, med (P25-P75) 

146 

88 

18 

62 

38 

38 

Horário praticado   

Horário fixo (manhã e/ou tarde) 

Trabalho por turnos 

22 

213 

9 

91 

Presença de incentivos   

Não 

Sim 

Se sim, qual o tipo de incentivos* 

Fazer parte de uma equipa de transplantes 

Formação académica 

Formação em serviço 

Funções de gestão 

Monetária – SIGIC 

Prémio de assiduidade 

Convite para congressos 

Formador de vários cursos 

Horário fixo 

212 

22 

 

1 

9 

4 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

91 

9 

 

5 

43 

19 

5 

14 

14 

5 

5 

5 

 

*Percentagens calculadas em função de 21 respostas, dos 22 que indicaram presença de incentivos. Pelo que no total as 

percentagens em coluna nesta questão não somam 100%. 

 

 

Relativamente à presença de conflitos, a maioria dos enfermeiros (149, 63%) afirma 

existirem conflitos, sendo os mais referenciados a nível das relações interpessoais (39, 

31%), e especificamente na relação enfermeiro-médico 34 (27%).  

 

Tendo em conta a relação estabelecida entre os enfermeiros intensivistas e outros 

profissionais de saúde, concretamente os médicos, os auxiliares de acção médica e as 

chefias, que são os profissionais que se relacionam mais directamente e durante mais 

tempo com os enfermeiros, de uma forma geral a relação entre ambos é boa, sendo que 

os enfermeiros estabelecem melhor relação com os colegas de profissão (94%), seguido 

dos auxiliares de acção médica (82%) e chefias (71%) e por último com os médicos 

(60%). Quando questionados sobre a importância da sua opinião, a maioria (161, 69%) 

responde que a sua opinião não é tida em conta em decisões importantes. No que se 

refere ao absentismo e à adaptação às novas tecnologias, a maioria dos enfermeiros não 
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falta ao trabalho (206, 90%) e não tem dificuldade em se adaptar às novas tecnologias 

(194, 83%) (cf tabela 8). 

 

Tabela 8 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente à relação profissional com outros profissionais de saúde, opinião, 

absentismo e adaptação às novas tecnologias 

 N % 

Relação profissional com enfermeiros 

Má 

Razoável 

Boa 

Muito boa 

 

0 

14 

137 

84 

 

0 

6 

58 

36 

Relação profissional com auxiliares de acção médica 

Má 

Razoável 

Boa 

Muito boa 

 

1 

42 

157 

35 

 

0 

18 

67 

15 

Relação profissional com Médicos 

Má 

Razoável 

Boa 

Muito boa 

 

10 

83 

127 

15 

 

4 

35 

54 

6 

Relação profissional com as chefias 

Má 

Razoável 

Boa 

Muito boa 

 

8 

59 

149 

19 

 

3 

25 

63 

8 

A sua opinião é tida em conta em decisões importantes 

Sim 

Não 

 

74 

161 

 

31 

69 

Em média quantos dias faltam por ano 

1 

2 

3 

4 

10 

20 

 

7 

13 

1 

1 

1 

1 

 

29 

54 

4 

4 

4 

4 

Relativamente à utilização de novas tecnologias 

Não tem dificuldades em se adaptar 

Tem algumas dificuldades em se adaptar 

Tem bastantes dificuldades em se adaptar 

 

194 

40 

1 

 

83 

17 

0 
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2.1.3 – Caracterização das variáveis relacionadas com os aspectos físicos 

do serviço 

 

No que diz respeito aos aspectos físicos, a maioria dos serviços tem luz natural. Dos 235 

enfermeiros inquiridos, 167 (71%) referem que o ruído interfere nas actividades que 

desenvolvem, provocando desconcentração (73; 54%), maior irritabilidade (23; 17%), 

aumento de stress (20; 15%) e cansaço (20; 15%). Em relação à estrutura física, tendo 

em conta as necessidades do trabalhador, a maioria dos enfermeiros (126; 54%) refere 

ser desadequada (cf tabela 9). 

 

Tabela 9 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente às variáveis relacionadas com os aspectos físicos do serviço 

 N % 

Luz natural no serviço 

Sim 

Não  

 

210 

25 

 

89 

11 

Interferência do ruído nas actividades 

Não 

Sim 

Se sim, de que forma* 

Ansiedade 

Aumenta o stress 

Cansaço 

Cefaleias  

Desconcentração 

Desconfortável 

Dificuldade em estabelecer uma relação terapêutica com o doente 

Diminuição da atenção 

Diminuição da tolerância 

Falta de privacidade 

Impaciência 

Impede uma comunicação eficaz 

Impede a realização das tarefas mais rapidamente 

Interfere com o humor 

Perturba o raciocínio 

Provoca maior Irritabilidade 

Sobrecarga sensorial 

 

68 

167 

 

2 

20 

20 

4 

73 

1 

1 

14 

2 

1 

2 

7 

1 

2 

2 

23 

2 

 

29 

71 

 

1 

15 

15 

3 

54 

1 

1 

10 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

17 

1 

A estrutura física do seu serviço é: 

Adequada 

Desadequada 

 

108 

126 

 

46 

54 

*Percentagens calculadas em função de 135 respostas, dos 167 que indicaram interferência do ruído nas actividades. Pelo que no 

total as percentagens em coluna nesta questão não somam 100%.
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2.1.4 – Caracterização dos resultados na ERIT e na escala NSI 

 

Analisando as respostas obtidas na escala das relações interpessoais no trabalho obteve-

se um valor mínimo de 31 e um valor máximo de 99 sendo a mediana 71. Se 

analisarmos separadamente cada dimensão da escala verificamos na dimensão 

sociabilidade um valor máximo de 60 e valor mínimo de 18, sendo a mediana de 45. Na 

dimensão sentimento de si, o valor máximo foi de 40, o mínimo de 7 e a mediana de 26 

(cf tabela 10). 

 

Tabela 10 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente à ERIT e suas sub-escalas 

 n  dp min P25 med P75 max 

ERIT 

 

Sub-Escala da ERIT: sociabilidade 

 

Sub-Escala da da ERIT: Sentimento de Si 

231 

 

234 

 

232 

70 

 

44 

 

26 

12 

 

7 

 

7 

31 

 

18 

 

7 

63 

 

41 

 

22 

71 

 

45 

 

26 

79 

 

48 

 

32 

99 

 

60 

 

40 

dp – Desvio padrão; min - mínimo; max - máximo; P- Percentile; med -  mediana           

 

A escala NSI contempla 5 sub-escalas sendo o valor máximo mais elevado, obtido na 

sub-escala gestão da carga de trabalho (43). O valor mínimo mais baixo foi obtido nas 

sub-escalas apoio e envolvimento organizacional, lidar com pacientes e familiares, 

conflitos casa/trabalho e confiança e competência no desempenho (5). A nível do índice 

de stress nos enfermeiros foi obtido um valor máximo de 135, um valor mínimo de 32 

sendo a mediana 79 (cf tabela 11). 

 

Tabela 11 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente à escala e sub-escalas NSI 

 n  dp min P25 med P75 max 

Apoio e envolvimento organizacional 

Lidar com pacientes e familiares 

Conflitos casa/trabalho 

Confiança e competência no desempenho 

Gestão da carga de trabalho 

Índice de stress nos Enfermeiros 

234 

234 

234 

233 

233 

228 

15 

14 

12 

13 

26 

79 

4 

4 

4 

4 

7 

18 

5 

5 

5 

5 

11 

32 

12 

12 

8 

11 

21 

64 

15 

14 

11 

13 

26 

79 

18 

17 

14 

15 

30 

92 

25 

24 

23 

23 

43 

135 

dp – Desvio padrão; min - mínimo; max - máximo; P- Percentile; med -  mediana    
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2.2 – Análise inferencial 

 

A análise inferencial tem como objectivos analisar a relação entre as variáveis sócio-

demográficas, as variáveis relacionadas com os aspectos físicos do serviço e as 

variáveis relacionadas com o contexto de trabalho com o nível de stress nos enfermeiros 

intensivistas que exercem a profissão nos Hospitais Centrais do Porto. 

 

Sendo assim e, analisando muito resumidamente as diferenças existentes ente o Hospital 

de São João, EPE e o Centro Hospitalar do Porto, EPE, no que diz respeito às variáveis 

sexo, idade, categoria profissional, interferência do ruído, acumulação de funções, tipo 

de horário e presença de incentivos, podemos dizer que não existem diferenças 

significativas. Em ambos os hospitais, a maior dos enfermeiros são do sexo feminino, 

com a categoria de enfermeiro e com uma idade mediana de 29 anos. O ruído é fonte de 

interferência nas actividades desenvolvidas, grande parte dos enfermeiros não acumula 

funções noutra instituição, trabalham por turnos e não recebem incentivos. Quando 

questionados acerca do número de horas que trabalham por semana, os enfermeiros do 

Centro Hospitalar do Porto, EPE trabalham na sua maioria 40 horas, ao contrário do 

Hospital de São João, EPE em que a percentagem de enfermeiros que trabalha 35 ou 40 

horas semanais é praticamente a mesma, no entanto, os resultados do Teste de 

Independência do Qui-quadrado mostram não existir diferença estatisticamente 

significativa (p=0,117) (cf tabela 12). 

 

No que se refere à presença de luz natural no serviço, os enfermeiros do Centro 

Hospitalar do Porto trabalham em serviços com mais luz natural, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa (p=0,003). 
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Tabela 12 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente ao sexo, idade, categoria profissional, luz natural, interferência do 

ruído, horário praticado, acumulação de funções e incentivos por hospital onde 

exercem funções 

Hospital onde exerce funções  

Total (n= 235) Hospital S. João, 

EPE 

(n=166) 

Centro Hospitalar 

do Porto, EPE 

(n=69) 

 

 

n % n % n % p 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

180 

55 

 

77 

23 

 

129 

37 

 

78 

22 

 

51 

18 

 

74 

26 

0,531* 

Idade 

med (P25-P75) 

 

29 

 

26-33 

 

29 

 

26-34 

 

28 

 

26-32 
0,415§ 

Categoria profissional 

Enfermeiro 

Enfermeiro graduado 

Enfermeiro especialista 

 

152 

60 

23 

 

65 

26 

10 

 

106 

44 

16 

 

64 

27 

10 

 

46 

16 

7 

 

67 

23 

10 

 

0,868* 

Luz natural no serviço 

Sim 

Não  

 

210 

25 

 

89 

11 

 

142 

24 

 

86 

14 

 

68 

1 

 

99 

1 

 

0,003* 

Interferência do ruído nas actividades 

Sim 

Não 

 

167 

68 

 

71 

29 

 

120 

46 

 

72 

28 

 

47 

22 

 

68 

32 

 

0,521* 

Habitualmente quantas horas trabalha por 

semana 

35 horas 

40 horas 

Mas 40 horas 

 

 

93 

109 

33 

 

 

40 

46 

14 

 

 

72 

70 

24 

 

 

43 

42 

14 

 

 

21 

39 

9 

 

 

30 

57 

13 

 

 

0,117* 

Acumulação de funções noutro serviço/ 

instituição 

Sim 

Não  

 

 

88 

146 

 

 

38 

62 

 

 

61 

104 

 

 

37 

63 

 

 

27 

42 

 

 

39 

61 

 

 

0,756* 

Horário praticado 

Horário fixo (M e/ou T) 

Trabalho por turnos 

 

22 

213 

 

9 

91 

 

17 

149 

 

10 

90 

 

5 

64 

 

7 

93 

 

0,473* 

Presença de incentivos 

Sim 

Não 

 

22 

212 

 

9 

91 

 

13 

153 

 

8 

92 

 

9 

59 

 

13 

87 

 

0,198* 

med – mediana; P-Percentil; *Teste de Independência do Qui-quadrado; §Teste de  Mann-Whitney. 

 

Em relação à presença de conflitos, em ambos os hospitais os enfermeiros afirmaram 

em maioria que estes existem. Relativamente à relação estabelecida entre os enfermeiros 

e alguns profissionais de saúde, os resultados não foram muito diferentes. De um modo 
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geral, os enfermeiros estabelecem uma boa relação com todos os profissionais, sendo 

melhor a relação entre os próprios colegas de profissão e com os auxiliares de acção 

médica. O único aspecto a salientar é o facto de os enfermeiros do Centro Hospitalar do 

Porto, EPE estabelecerem melhor relação com os médicos do que os enfermeiros do 

Hospital de São João, EPE, sendo essa diferença estatisticamente significativa 

(p=0,032) (cf tabela 13). 

 

Tabela 13 – Caracterização dos profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

relativamente à existência de conflitos e relação profissional com outros 

profissionais por hospital onde exercem funções 

Hospital onde exerce funções  

Total (n= 235) Hospital S. João, 

EPE 

(n=166) 

Centro Hospitalar 

do Porto, EPE 

(n=69) 

 

 

n % n % n % p 

Na sua organização existem conflitos 

Sim 

Não 

 

149 

86 

 

63 

37 

 

106 

60 

 

64 

36 

 

43 

26 

 

62 

38 

 

0,824* 

Relação profissional com Enfermeiros 

Má/Razoável 

Boa/ Muito boa 

 

14 

221 

 

6 

94 

 

10 

156 

 

6 

94 

 

4 

65 

 

6 

94 

 

1,000** 

Relação profissional com Auxiliares de 

Acção Médica 

Má/Razoável 

Boa/ Muito boa 

 

 

43 

192 

 

 

18 

82 

 

 

29 

137 

 

 

17 

83 

 

 

14 

55 

 

 

20 

80 

 

0,611* 

Relação profissional com Médicos 

Má/Razoável 

Boa/ Muito boa 

 

93 

142 

 

40 

60 

 

73 

93 

 

44 

56 

 

20 

49 

 

29 

71 

 

0,032* 

Relação profissional com as chefias 

Má/Razoável 

Boa/ Muito boa 

 

67 

168 

 

29 

71 

 

47 

119 

 

28 

72 

 

20 

49 

 

29 

71 

 

0,917* 

*Teste de Independência do Qui-quadrado; **Teste Exacto de Fisher 

 

Tendo por base os objectivos deste estudo e, as hipóteses por nós formuladas, vamos de 

seguida, enunciar as relações obtidas entre as várias variáveis. 

 

HA: Existe relação significativa das variáveis socio-demográficas (sexo, idade, estado 

civil, habilitações académicas) com o nível de stress dos enfermeiros intensivistas dos 

Hospitais Centrais do Porto? 

 



Apresentação e análise dApresentação e análise dApresentação e análise dApresentação e análise dos resultadosos resultadosos resultadosos resultados    

 73 

O estudo da variável sexo, com o nível de stress nos enfermeiros, foi feito através da 

utilização do teste t-Student, observando-se que as mulheres têm níveis de stress mais 

elevados ( =80; dp=19). No entanto, as diferenças não são estatisticamente 

significativas, pois p=0,267, ou seja, os níveis de stress são independentes do sexo (cf 

tabela 15). Analisando cada dimensão do NSI e a relação existente com o sexo, 

verificamos existir diferença estatisticamente significativa entre o sexo e a dimensão 

“Lidar com pacientes e familiares” (p=0,010). 

 

Para verificar se a idade se associou com o índice de stress nos enfermeiros, utilizámos 

o Coeficiente de Correlação de Spearman,  que revelou não existir associação 

estatisticamente significativa entre as variáveis descritas (r=-0,013; p=0,849), levando-

nos a inferir que a idade não influencia os níveis de stress nos enfermeiros (cf tabela 

14). 

 

Tabela 14 – Coeficiente de correlação de Spearman entre o Índice de Stress nos Enfermeiros e 

a idade 

Índice de stress nos Enfermeiros Idade 

r 

p 

- 0,013 

0,849 

 

Para estudar a variável estado civil sobre o índice de stress nos enfermeiros, utilizamos 

o teste One-Way ANOVA. A sua utilização permitiu-nos observar que os enfermeiros 

que têm níveis de stress mais elevados são os que vivem em união de facto ( =89 

dp=17), seguido dos enfermeiros que estão divorciados ( =87 dp=30), dos enfermeiros 

casados ( =78; dp=17) e por último dos que se encontram solteiros ( =79; dp=18). No 

entanto, as diferenças não são estatisticamente significativas (p=0,267), o que quer dizer 

que o índice de stress dos enfermeiros é independente do estado civil (cf tabela 15). 

Analisando cada dimensão do NSI e a relação existente com o estado civil, verificamos 

existir diferença estatisticamente significativa entre o estado civil e a dimensão “Lidar 

com pacientes e familiares” (p=0,010). Os enfermeiros que se encontram divorciados ou 

em união de facto, percepcionam a dimensão “Lidar com pacientes e familiares” como 

fonte geradora de stress. 

 

De forma a avaliar a influência das habilitações académicas sobre os níveis de stress 

dos enfermeiros, aplicámos o teste One-Way ANOVA, com o qual observámos que os 
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níveis de stress eram maiores em enfermeiros com o grau de mestre ( =87; dp=26), 

seguido dos enfermeiros com bacharelato ( dp=18) e por último dos enfermeiros 

licenciados ( =79; dp=18). Contudo, não se distinguem de forma significativa 

(p=0,560), considerando-se assim, que as habilitações académicas não influenciam os 

níveis de stress dos enfermeiros (cf tabela 15). 

 

Tabela 15 – Distribuição do índice de stress nos enfermeiros (n=228) pelas características 

sócio-demográficas dos profissionais de enfermagem participantes no estudo 

(n=235) 

Índice de stress nos Enfermeiros  

n  dp p 

Hospital onde exerce funções 

Hospital S. João, EPE 

Centro Hospitalar do Porto, EPE 

 

162 

66 

 

79 

80 

 

18 

20 

 

0,837‡ 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

175 

53 

 

80 

77 

 

19 

15 

 

0,267‡ 

Estado civil 

Solteiro 

Casado 

União de facto 

Divorciado 

 

138 

73 

12 

5 

 

79 

78 

89 

87 

 

18 

17 

17 

30 

 

0,181# 

Habilitações académicas 

Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado  

 

5 

216 

7 

 

80 

79 

87 

 

18 

18 

26 

 

0,560# 

dp-desvio padrão, P- Percentile;  ‡ Teste de t-Student; # Teste One-Way ANOVA. 

 

HB: Existe relação significativa entre os aspectos físicos do serviço (luz natural, ruído e 

estrutura física) com o nível de stress dos enfermeiros intensivistas dos Hospitais Centrais do 

Porto? 

 

Para verificar esta hipótese foi aplicado o teste t-Student. Assim, no que se refere à 

relação da variável luz natural com o índice de stress nos enfermeiros, o mesmo revela 

que os níveis de stress são mais elevados quando existe luz natural ( =80 dp=19). 

Contudo, as diferenças existentes não são estatisticamente significativas (p=0,404), pelo 

que a presença de luz natural no serviço não influencia os níveis de stress dos 

enfermeiros. No que diz respeito à relação existente entre a interferência de ruído nas 

actividades e o índice de stress nos enfermeiros, o mesmo teste permitiu-nos concluir 
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que, o ruído leva a níveis de stress mais elevados ( =81; dp=18), no entanto, as 

diferenças não são estatisticamente significativas (p=0,076). Ou seja, a presença de 

ruído é independente do índice de stress dos enfermeiros. Relativamente à relação entre 

a estrutura física e os níveis de stress nos enfermeiros, observou-se que os enfermeiros 

que trabalham numa estrutura física desadequada têm níveis de stress mais elevados 

( =83; dp=17). Estas diferenças são estatisticamente significativas (p<0,001), o que nos 

leva a inferir que a estrutura física de um serviço influencia os níveis de stress dos 

enfermeiros (cf tabela16). 

 

Tabela 16 – Distribuição do índice de stress nos enfermeiros (n=228) pelos aspectos físicos do 

serviço onde os profissionais de enfermagem participantes no estudo (n=235) 

exercem as suas funções 

Índice de Stress nos Enfermeiros  

n  dp p‡ 

Luz natural no serviço 

Sim 

Não 

 

204 

24 

 

80 

77 

 

19 

14 

 

0,404 

Interferência do ruído nas actividades 

Sim  

Não 

 

160 

68 

 

81 

76 

 

18 

18 

 

0,076 

A estrutura física do seu serviço é: 

Adequada 

Desadequada 

 

104 

123 

 

75 

83 

 

19 

17 

 

<0,001 

dp - desvio padrão;  ‡ Teste de t-Student. 

 

HC: Existe relação significativa das variáveis relacionadas com o contexto de 

trabalho (categoria profissional, tipo de vínculo, experiência profissional em UCI, 

acumulação de funções, absentismo, tipo de horário, incentivos, relações interpessoais) 

com o nível de stress dos enfermeiros intensivistas dos Hospitais Centrais do Porto? 

 

O estudo da variável categoria profissional com o nível de stress dos enfermeiros foi 

realizado através da aplicação do tese One-Way ANOVA com o qual observámos que 

os enfermeiros com a categoria profissional “enfermeiro” têm níveis de stress mais 

elevados ( =81; dp=17) relativamente aos enfermeiros graduados ( =79; dp=19) ou aos 

enfermeiros especialistas ( =70; dp=18). As diferenças observadas são estatisticamente 

significativas (p=0,020), considerando-se que, os enfermeiros com uma categoria 

profissional mais baixa, têm níveis de stress maiores (cf tabela18). 
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De forma a averiguar a relação existente entre a experiência profissional e o nível de 

stress, aplicamos o Coeficiente de Correlação de Spearman, que revelou não existir 

associação estatisticamente significativa entre as variáveis experiência profissional e 

índice de stress dos enfermeiros (r=-0,023; p=0,727), pelo que consideramos as 

variáveis descritas independentes entre si (cf tabela 17). 

 

O estudo da relação entre o absentismo e os níveis de stress dos enfermeiros foi 

realizado através da aplicação do Coeficiente e Correlação de Spearman, que revelou 

não existir associação estatisticamente significativa entre estas variáveis (r=-0,224; 

p=0,305), pelo que consideramos que não existe relação entre o absentismo e os níveis 

de stress dos enfermeiros (cf tabela 17). 

 

Tabela 17 – Coeficiente de correlação de Spearman entre a experiência profissional em 

cuidados intensivos e o absentismo, com o Índice de Stress nos Enfermeiros  

 Número de anos de experiência 

em cuidados intensivos 

Em média quantos dias falta por 

ano 

Índice de stress nos Enfermeiros 

r 

p 

 

-0,023 

0,727 

 

-0,224 

0,305 

 

Com o objectivo de estudar a relação entre o tipo de vínculo e os níveis de stress, foi 

aplicado o teste Kruskal-Wallis observando-se que os enfermeiros em regime de 

prestação de serviços têm níveis de stress maiores ( =88; dp=88-88), seguindo-se os 

enfermeiros com contrato individual por tempo indeterminado ( =80; dp=64-95), os 

enfermeiros com contrato administrativo de provimento ( =79; dp=72-85), os 

enfermeiros com nomeação definitiva ( =77; dp=63-91) e por último os enfermeiros 

com contrato individual de trabalho com termo( =76; dp=66-85). Contudo, as 

diferenças encontradas não são estatisticamente significativas (p=0,471), pelo que 

podemos inferir que não existe relação entre o tipo de vínculo e os níveis de stress dos 

enfermeiros (cf tabela 18). 

 

O estudo da variável acumulação de funções com o índice de stress dos enfermeiros foi 

feito através da utilização do teste t-Student observando-se que os enfermeiros que não 

acumulam funções têm níveis de stress mais elevados ( dp=18). No entanto, as 
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diferenças encontradas não são estatisticamente significativas (p=0,745), o que indica 

que as variáveis descritas são independentes entre si (cf tabela 18). 

 

Para analisar a relação entre a presença de incentivos e o stress, aplicamos o teste t-

Student. A sua utilização permitiu-nos observar que os enfermeiros que não têm 

incentivos, têm níveis de stress mais elevados ( =80; dp=18). Contudo, os resultados 

encontrados não são estatisticamente significativos (p=0,441), o que permite afirmar 

que a presença de incentivos não influencia os níveis de stress dos enfermeiros (cf 

tabela 18). No entanto, estabelecem-se algumas diferenças significativas relativamente à 

sub-escala “Apoio e envolvimento organizacional” (p=0,013) para os enfermeiros que 

não têm incentivos. 

  

Com o objectivo de estudar a relação entre o tipo de horário e os níveis de stress, 

aplicamos o teste t-Student observando-se que os enfermeiros que trabalham por turnos 

( =80; dp=18) têm níveis de stress mais elevados. No entanto, as diferenças 

encontradas, não são estatisticamente significativas (p=0,139), pelo que podemos inferir 

que as variáveis em questão são independentes entre si (cf tabela 18). Analisando cada 

dimensão do NSI verificamos existir diferença estatisticamente significativa entre o 

horário por turnos e o e a dimensão “Gestão da carga de trabalho” (p=0,004). 
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Tabela 18 – Distribuição do índice de stress nos enfermeiros pelas variáveis independentes: 

categoria profissional, acumulação de funções, tipo de horário, incentivos e tipo 

de vínculo laboral 

Índice de stress nos Enfermeiros  

n  dp p 

Categoria Professional 

Enfermeiro 

Enfermeiro graduado 

Enfermeiro especialista 

 

147 

58 

23 

 

81 

79 

70 

 

17 

19 

18 

 

0,020# 

Acumulação de funções noutro serviço/instituição 

Sim 

Não  

 

88 

139 

 

79 

80 

 

19 

18 

 

0,745‡ 

Horário praticado 

Horário fixo (M e/ou T) 

Trabalho por turnos 

 

20 

208 

 

74 

80 

 

17 

18 

 

0,139‡ 

Presença de incentivos 

Sim 

Não 

 

21 

206 

 

77 

80 

 

22 

18 

 

0,441‡ 

Tipo de vinculo, mediana (P25-P75) 

Prestação de serviços 

Contrato individual com termo 

Contrato individual por tempo indeterminado 

Contrato administrativo de provimento 

Nomeação definitiva 

 

1 

25 

105 

17 

80 

 

88 

76 

80 

79 

77 

 

88-88 

66-85 

64-95 

72-85 

63-91 

 

0,471£ 

dp-desvio padrão, P- Percentile;  ‡ Teste de t-Student; # Teste One-Way ANOVA; £ Teste de Kruskal-Wallis. 

 

HD: Existe associação significativa entre a carga de trabalho dos enfermeiros 

intensivistas e o nível de stress por eles apresentados? 

 

Para validar se a carga e trabalho se associou com o índice de stress nos enfermeiros, 

utilizámos o Coeficiente de Correlação de Spearman, que revelou existir uma 

associação forte e positiva entre as variáveis descritas, estatisticamente significativa (r=-

0,905; p= <0,001) levando-nos a inferir que quanto maior é a carga de trabalho mais 

elevados são os níveis de stress nos enfermeiros. É de salientar que de entre as 

dimensões que constituem a NSI, a carga de trabalho é aquela que se encontra mais 

associada aos níveis de stress dos enfermeiros (cf tabela 19). 
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Tabela 19 – Coeficiente de correlação de Spearman entre a NSI e as sub-escalas: carga de 

trabalho (MW1 e MW2), apoio e envolvimento organizacional (OSI), lidar com 

pacientes e familiares (DPR), conflitos casa/trabalho (HWC) e confiança e 

competência no desempenho (CCR) 

 
OSI DPR HWC CCR 

MW1 e 

MW2 

Índice de stress 

nos enfermeiros 

OSI 

r 

p  

 

1,000 

- 

 

0,502** 

<0,001 

 

0,466** 

<0,001 

 

0,604** 

<0,001 

 

0,661** 

<0,001 

 

0,789** 

<0,001 

DPR 

r 

p 

 

0,502** 

<0,001 

 

1,000 

- 

 

0,507** 

<0,001 

 

0,656** 

<0,001 

 

0,614** 

<0,001 

 

0,766** 

<0,001 

HWC 

r 

p 

 

0,466** 

<0,001 

 

0,507** 

<0,001 

 

1,000 

- 

 

0,610** 

<0,001 

 

0,577** 

<0,001 

 

0,740** 

<0,001 

CCR 

r 

p 

 

0,604** 

<0,001 

 

0,656** 

<0,001 

 

0,610** 

<0,001 

 

1,000 

- 

 

0,760** 

<0,001 

 

0,867** 

<0,001 

MW1 e MW2 

r 

p 

 

0,661** 

<0,001 

 

0,614** 

<0,001 

 

0,577** 

<0,001 

 

0,760** 

<0,001 

 

1,000 

- 

 

0,905** 

<0,001 

Índice de stress  

nos enfermeiros 

r 

p 

 

 

0,789** 

<0,001 

 

 

0,766** 

<0,001 

 

 

0,740** 

<0,001 

 

 

0,867** 

<0,001 

 

 

0,905** 

<0,001 

 

 

1,000 

- 

** Coeficiente de Correlação é significante para um nível de confiança de 0,01. 

 

HE: Existe associação significativa entre a relação interpessoal dos enfermeiros 

intensivistas e o nível de stress por eles apresentados? 

 

De forma a verificar esta hipótese foi aplicado o teste de Correlação de Spearman que 

demonstrou existir uma associação negativa baixa entre a relação interpessoal no 

trabalho e os níveis de stress (r=-0,331; p<0,001), no sentido de que quando a relação é 

pior, os níveis de stress são mais elevados (cf tabela 20). Ainda em relação à relação 

interpessoal verificamos através do teste t-Student, que os 66 enfermeiros que 

estabelecem má/razoável relação com as chefias percepcionam a dimensão”Apoio e 

envolvimento organizacional” como fonte geradora de stress (p<0,001). 
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Tabela 20 – Coeficiente de correlação de Spearman entre o Índice de Stress nos Enfermeiros e 

a ERIT e suas sub-escalas  

 
ERIT 

Sub-Escala ERIT: 

Sociabilidade 

Sub-Escala ERIT: 

Sentimento de Si 

Índice de stress nos 

Enfermeiros 

r 

p 

 

 

-0,331** 

<0,001 

 

 

-0,035 

0,597 

 

 

0,303** 

<0,001 

** Coeficiente de Correlação é significante para um nível de confiança de 0,01. 
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3 3 3 3 –––– DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DISCUSSÃO DOS RESULTADOS    

 

 

A discussão dos resultados é uma etapa fundamental num processo de investigação, 

dado permitir colocar em relevo os dados mais significativos que foram encontrados e 

confrontá-los com os contributos teóricos que dão suporte ao estudo em causa, 

comparando os dados deste estudo com resultados de estudos semelhantes. É nesta fase 

que se discutem também as interferências tornadas possíveis após a aplicação dos testes 

estatísticos, constituindo-se um momento enriquecedor de conhecimento científico. 

 

O stress surge, frequentemente, como um aspecto importante a inclui na profissão de 

enfermagem. Alguns autores salientam a ideia que pela sua especificidade, as UCI são 

locais de trabalho de elevado stress, pois a complexidade dos cuidados prestados ao 

doente em estado crítico, exigem a participação simultânea de um amplo grupo de 

profissionais com diferentes níveis de conhecimento, competência, experiência e 

sensibilidade. Neste sentido, o impacto das variáveis sócio-demográficas, as variáveis 

relacionadas com os aspectos físicos e as variáveis relacionadas com o contexto de 

trabalho são actualmente objecto de interesse e estudo por parte da comunidade 

científica, tornando-se importante a sua discussão. 

 

O nível de stress nos enfermeiros, obtido nos dois hospitais envolvidos no estudo, foi 

muito semelhante (Hospital S. João, EPE, =79; Centro Hospitalar do Porto, EPE, 

=80), não existindo diferenças estatisticamente significativas. Este resultado está em 

conformidade com o estudo realizado por Fernandes (1996) que verificou não existirem 

diferenças nos dois grupos de enfermeiros que estudou e que ambos os grupos 

percepcionam determinadas situações ocasionadoras de pressão no seu dia-a-dia de uma 

forma muito semelhante. 
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3.1 – Quanto aos dados sócio-demográficos 

 

No referente ao ordenamento da amostra em função do sexo, constatamos que 77% são 

mulheres e 23% são homens. Estes resultados estão em conformidade com os estudos 

de Fernandes (1996), Queirós (2003), Hays et al. (2006), Guerrer e Bianchi (2007) e 

Kawano (2008), em cujas amostras predominava o sexo feminino. Verificamos ainda 

que as mulheres apresentam níveis de stress mais elevados. No entanto, as diferenças 

não são estatisticamente significativas. Foram obtidos resultados significativos apenas 

para a dimensão “Lidar com pacientes e familiares”. No estudo realizado por Fernandes 

(1996), também as mulheres obtiveram níveis de stress mais elevados, tendo a autora 

verificado existir relação entre o sexo e os níveis de stress dos enfermeiros. 

 

A idade mediana dos inquiridos foi de 29 anos. O nosso estudo revelou não existir 

associação entre a idade e os níveis de stress dos enfermeiros. Este resultado, não se 

verificou no estudo de Carvalheiro et al. (2008), onde se verificou existir uma 

associação negativa fraca entre estas variáveis, no sentido de que quanto maior é a idade 

menor é o nível de stress. 

 

Quanto ao estado civil, a maioria dos enfermeiros são solteiros (60%), o que vai de 

encontro aos resultados obtidos no estudo de Carvalheiro et al. (2008). Contudo, no 

estudo de Fernandes (1996), a maioria dos enfermeiros eram casados (54,3%). O nosso 

estudo revelou que os enfermeiros que têm níveis de stress maiores são os que vivem 

em união de facto ( =89; dp=17), seguido dos enfermeiros que estão divorciados 

( =87; dp=30), dos enfermeiros casados  ( =78; dp=30), e por último dos que se 

encontram solteiros ( =79; dp=18). No entanto, as diferenças não são estatisticamente 

significativas, o que quer dizer que o índice de stress dos enfermeiros é independente do 

estado civil. Foram apenas encontras diferenças significativas para a dimensão “Lidar 

com pacientes e familiares”. Não foi encontrado na literatura relação entre o estado civil 

e os níveis de stress dos enfermeiros, não sendo o estado civil relevante como factor 

gerador de stress. 

 

Em relação às habilitações académicas verificámos que maioria dos enfermeiros tem 

licenciatura (95%), 3% tem mestrado e 2% refere ter bacharelato. No nosso estudo, 

observámos que os níveis de stress são mais elevados nos enfermeiros com o grau de 
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mestre ( =87; dp=26), seguido dos enfermeiros com bacharelato ( =80; dp=18) e por 

último dos enfermeiros licenciados ( =79; dp=18). Contudo, não se distinguem de 

forma significativa, considerando-se assim, que as habilitações académicas não 

influenciam os níveis de stress dos enfermeiros. Na pesquisa efectuada não foram 

encontrados estudos ou referências à influência das habilitações académicas nos níveis 

de stress dos enfermeiros. De salientar que a licenciatura em Enfermagem em Portugal é 

muito recente, entrando no mercado de trabalho os primeiros licenciados “de raiz” em 

2003. É importante ainda referir que, em muitos países o curso de enfermagem ainda 

não confere o grau académico de licenciatura, o que implica diferenças de graduação, 

impedindo-nos desta forma de fazer comparações. 

 

Esta discussão permitiu-nos demonstrar que as variáveis sócio-demográficas analisadas, 

desempenham um papel significativo para explicar a existência de diferentes níveis de 

stress da nossa amostra a nível da dimensão “Lidar com pacientes e familiares”, o que 

sugere que os enfermeiros do sexo feminino e que vivem em união de facto ou estão 

divorciados, percepcionam como fonte de stress três problemas: a ambivalência dos 

enfermeiros de como lidar com a morte e os moribundos e a relação enfermeiro - 

doente. 

 

 

3.2 – Quanto aos dados relacionados com o contexto 

de trabalho 

 

No que concerne à categoria profissional a maioria (65%) são enfermeiros, 26% são 

graduados e 10% especialistas. No nosso estudo, observámos que os enfermeiros com a 

categoria profissional “enfermeiro” têm níveis de stress mais elevados ( =81; dp=17) 

relativamente aos enfermeiros graduados ( =79; dp=19) ou aos enfermeiros 

especialistas ( =70; dp=18). As diferenças observadas são estatisticamente 

significativas, considerando-se que, os enfermeiros com uma categoria profissional mais 

baixa, têm maiores níveis de stress. Estes resultados estão em contradição com os 

resultados de Fernandes (1996), que verificou não existirem diferenças estatisticamente 

significativas entre as diferentes categorias analisadas. 
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Quanto à experiência profissional em UCI, o nosso estudo demonstrou não existir 

associação entre este factor e os níveis de stress do enfermeiro, sendo portanto, aspectos 

independentes entre si. Os mesmos resultados foram obtidos por Fernandes (1996) e por 

Guerrer e Bianchi (2007), apesar de estes últimos, apresentarem como instrumento de 

medida a Escala Bianchi de Stress. Contrariamente, o estudo realizado por Ferreira 

(1998) mostra que estes factores se encontram correlacionados de forma inversa, ou 

seja, quanto maior a experiência profissional menores são os níveis de stress. Para este 

autor, o tempo oferece subsídios para melhor adequação e avaliação da actividade 

profissional, mediando o impacto negativo do stress no trabalho. 

 

Relativamente ao absentismo, a maioria dos enfermeiros não falta ao trabalho (90%). 

No nosso estudo verificou-se não existir associação estatisticamente significativa entre o 

absentismo e os níveis de stress nos enfermeiros. De entre os enfermeiros que não 

comparecem ao trabalho (10%), os níveis de stress parecem não constituir o motivo ou 

relação desta variável. Estes resultados, contrariam os obtidos por Fernandes (1996) 

onde verificou que as médias eram mais elevadas entre os enfermeiros que tinham 

faltado, sendo essa diferença estatisticamente significativa para todas as dimensões da 

NSI excepto para a dimensão “lidar com pacientes e familiares”, tendo a autora 

atribuído as diferenças de médias a flutuações devidas ao acaso. 

 

No que se refere ao tipo de vínculo laboral, apenas 1 enfermeiro se encontra em regime 

de prestação de serviços, 8% com contrato administrativo de provimento, 11% com 

contrato individual de trabalho com termo, 35% com nomeação definitiva e 46% com 

contrato individual de trabalho por tempo indeterminado. No nosso estudo observamos 

que os enfermeiros em regime de prestação de serviços têm níveis de stress maiores, 

seguindo-se os enfermeiros com contrato individual por tempo indeterminado, os 

enfermeiros com contrato administrativo de provimento, os enfermeiros com nomeação 

definitiva e por último os enfermeiros com contrato individual de trabalho com termo. 

Contudo, as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas, pelo que não 

existe relação entre o tipo de vínculo e os níveis de stress dos enfermeiros. No estudo 

realizado por Fernandes (1996), a autora observou apenas que os elementos que não têm 

qualquer vínculo contratual com a instituição onde trabalham (4%) têm níveis de stress 

maiores. É de salientar que a gestão hospitalar tem sofrido rápidas mudanças na última 

década ocasionando a elaboração de diferentes tipos de contrato, sendo que na 
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actualidade e no sector público, quase não existem trabalhadores independentes a 

exercer funções de enfermagem. 

 

No que concerne à acumulação de funções noutra instituição, 62% trabalham apenas 

no hospital e 38% acumulam funções sendo a mediana de horas praticadas de 18 

horas/semana. Observamos que os enfermeiros que não acumulam funções têm níveis 

de stress mais elevados. No entanto, as diferenças encontradas não são estatisticamente 

significativas, o que indica que as variáveis descritas são independentes entre si. 

Também Fernandes (1996) constatou que os enfermeiros que não tinham segundo 

emprego apresentavam níveis de stress mais elevados. Estes resultados foram 

estatisticamente significativos apenas para as dimensões “Gestão da carga de trabalho” 

e “Confiança e competência no desempenho”. 

 

A maioria dos enfermeiros (91%) refere não existir incentivo profissional. Quando 

efectuada comparação verificamos que os enfermeiros que não têm incentivos 

apresentam níveis de stress mais elevados. No entanto, as diferenças encontradas não 

nos permitem afirmar que existe relação entre estas variáveis. Contudo, estabelecem-se 

algumas diferenças significativas relativamente à sub-escala “Apoio e envolvimento 

organizacional”. Desta forma, os enfermeiros que não têm incentivos percepcionam 

como fonte geradora de stress a falta de envolvimento no planeamento e decisão da 

execução e ainda questões relativas à falta de feedback adequado no trabalho. 

 

Em relação ao tipo de horário, verificámos que 91% dos enfermeiros trabalham por 

turnos, tendo estes, níveis de stress mais elevados. Porém, a diferença de médias 

encontradas não se revelou estatisticamente significativa. Verificamos apenas existir 

diferença entre o tipo de horário e a dimensão “ Gestão da carga de trabalho”, o que 

sugere que os enfermeiros que trabalham por turnos, percepcionam como fonte geradora 

de stress a falta de tempo e recursos insuficientes para completar tarefas. A sobrecarga 

de trabalho pode resultar do facto de o tempo ser gerido por crises ou pela execução de 

tarefas triviais (não inerentes a enfermagem), mais do que o planeamento profissional, 

ocasionando exigências conflituantes de dificuldades no estabelecimento de prioridades. 

Não foram encontrados dados de outros estudos que nos permitissem comparar estes 

resultados. 
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3.3 – Quanto aos dados relacionados com os aspectos 

físicos do serviço 

 

No que diz respeito aos aspectos físicos, a maioria dos serviços tem luz natural. Dos 235 

enfermeiros inquiridos, 71% referem que o ruído interfere nas actividades que 

desenvolvem, provocando desconcentração (54%), maior irritabilidade (17%), aumento 

de stress (15%) e cansaço (15%). Em relação à estrutura física, tendo em conta as 

necessidades do trabalhador, a maioria dos enfermeiros (54%) refere ser desadequada. 

 

Assim, no que se refere à relação da variável luz natural com o índice de stress nos 

enfermeiros, o mesmo revela que os níveis de stress são mais elevados quando existe 

luz natural ( =80; dp=19). Contudo, as diferenças existentes não são estatisticamente 

significativas, pelo que a presença de luz natural no serviço não influencia os níveis de 

stress dos enfermeiros. No que se refere à relação existente entre a interferência de 

ruído nas actividades e o índice de stress nos enfermeiros, constatámos que o ruído 

implica níveis de stress mais elevados ( =81; dp=18), no entanto, as diferenças não são 

estatisticamente significativas. Ou seja, a presença de ruído é independente do índice de 

stress dos enfermeiros. Relativamente à relação entre a estrutura física e os níveis de 

stress nos enfermeiros, observou-se que os enfermeiros que trabalham numa estrutura 

física desadequada têm níveis de stress mais elevados ( =83; dp=17). Estas diferenças 

são estatisticamente significativas, o que nos leva a inferir que a estrutura física de um 

serviço influencia os níveis de stress dos enfermeiros. Um estudo realizado por Queirós 

(2003) que pretendia averiguar o que causa stress nos enfermeiros, revelou que as 

condições físicas, em que se englobam a falta de espaço físico e o ruído, foram alguns 

dos aspectos mencionados pelos enfermeiros. No entanto, de entre 6 grupos de 

stressores, as condições físicas foram dos aspectos menos focados. Estes resultados 

estão de acordo com Hays et al. (2006), em que também o ruído e os aspectos que 

envolvem o ambiente físico, foram considerados pelos enfermeiros os menos 

stressantes. Segundo estes autores, este resultado poderá dever-se a mecanismos de 

adaptação em relação ao barulho produzido pelos equipamentos de uso contínuo na 

UCI. Já num estudo realizado por Guerrer e Bianchi (2007), o segundo aspecto mais 

relacionado com os níveis de stress dos enfermeiros foram as condições de trabalho, em 

que se incluem o ruído e o ambiente físico. 
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Como podemos constatar, dos aspectos físicos estudados, apenas a estrutura física do 

serviço ocupa um papel importante na explicação dos níveis de stress dos enfermeiros, 

apesar do ruído também estar referenciado. Estes resultados indicam a necessidade de 

existirem espaços adequados às necessidades dos enfermeiros de forma a proporcionar-

lhes bem-estar físico e psicológico no seu meio laboral. 

 

 

3.4 – Quanto aos dados relacionados com a escala NSI 

e ERIT 

 

De entre as dimensões que constituem a NSI, a carga de trabalho é aquela que se 

encontra mais associada aos níveis de stress dos enfermeiros. A relação de associação 

entre estas variáveis é forte e positiva, levando-nos a inferir que a associação entre a 

carga de trabalho e o níveis de stress se revelou significativa pelo que, quanto maior é a 

carga de trabalho mais elevados são os níveis de stress nos enfermeiros. Estes resultados 

apoiam os resultados obtidos por Tyson e Pongruengphant (2004), num estudo 

longitudinal realizado na Tailândia onde foi também aplicado como instrumento de 

medida a NSI. Contrariamente, Fernandes (1996) encontrou na dimensão “lidar com 

pacientes e familiares” a principal causa de stress percepcionada. Noutros estudos onde 

foram medidos os níveis de stress através de outro instrumento de medida (Nursing 

Stress Scale), também a carga de trabalho foi a principal fonte de stress (Makie, 2006; 

Aguir et al., 2000). 

 

A maior valorização outorgada à carga de trabalho pode prender-se com o tipo de 

cuidados prestados ao doente com elevado grau de dependência e sobretudo à lotação 

das UCI devido ao facto, de cada vez mais, a política hospitalar estar concentrada no 

número de camas vagas disponíveis, independentemente das especialidades aí 

exercidas. 

 

Abordando a relação interpessoal dos enfermeiros verificámos que quanto pior a 

relação interpessoal mais elevados são os níveis de stress dos enfermeiros, sendo esta 

relação estatisticamente significativa. Acresce ainda referir que a nível da relação 

interpessoal verificamos que os enfermeiros que estabelecem má/razoável relação com 
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as chefias percepcionam a dimensão ”Apoio e envolvimento organizacional” como 

fonte geradora de stress. Este resultado aponta para a importância do envolvimento no 

planeamento e tomada de decisão e ainda para as questões relativas à falta de feedback 

adequado no trabalho. 

 

Num estudo realizado por Makie (2006), as relações interpessoais foram o terceiro 

factor apontado como gerador de stress nos enfermeiros. Kawano (2008), num estudo 

que pretendia verificar a existência de sintomas associados a factores geradores de 

stress, verificou que o tipo de relação estabelecida estava associada a determinados 

sintomas. Desta forma, as relações interpessoais no trabalho, constituem-se como um 

aspecto importante a ter em conta na gestão do stress nos enfermeiros. 
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Desde a Revolução industrial até aos nossos dias, o stress tem-se tornado numa das 

principais áreas de preocupação nas sociedades industrializadas, sendo apontado como 

um dos factores responsável pela diminuição da qualidade de vida. O stress pode, desta 

forma, ter repercussões a nível individual, social e no respectivo comportamento 

organizacional, provocando avultados custos para as organizações. 

 

Os custos directos são decorrentes do absentismo, do incremento da taxa de 

rotatividade, da quebra de performance dos colaboradores, do aumento do número de 

acidentes de trabalho, do aumento dos erros no desempenho e do aumento dos custos 

em saúde. Os custos indirectos estão relacionados com a redução da motivação, 

satisfação no trabalho, degradação das relações, falhas na comunicação e tomada de 

decisão (Bicho & Pereira, 2007). 

 

As causas de stress ocupacional podem ser encontradas em vários tipos de organizações, 

no entanto, os hospitais constituem ambientes de trabalho particularmente stressantes. 

 

Os resultados obtidos neste estudo, sugerem que existem factores organizacionais 

sugestivos de desencadearem stress no enfermeiro intensivista. Os resultados foram 

significativos para as variáveis categoria profissional, estrutura física desadequada, 

gestão da carga de trabalho e relações interpessoais. Acresce ainda referir, que a nível 

da relação interpessoal, verificamos que os enfermeiros que estabelecem má/razoável 

relação com as chefias percepcionam a dimensão “Apoio e envolvimento 

organizacional” como fonte geradora de stress Os resultados mostram, ainda, existir 

relação entre o sexo e o estado civil com a dimensão “lidar com pacientes e familiares”, 

incentivos para a dimensão “Apoio e envolvimento organizacional”e tipo de horário 

para a dimensão “ Gestão da carga de trabalho” 
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Apesar do conhecimento generalizado do impacto negativo do stress no indivíduo e 

organizações, não existe por parte das organizações um esforço no sentido de perceber o 

que causa stress e as formas de reduzir esses stressores reais ou potenciais. 

 

Por esse motivo, torna-se importante sugerir formas de intervenção na gestão do stress 

ocupacional, isto é, a operacionalização e implementação de estratégias eficazes de 

combate ao stress ocupacional. De entre os vários níveis de intervenção, são as 

intervenções primárias que assumem particular importância por terem um carácter 

organizacional. Estas orientam-se pelo princípio de que as consequências negativas do 

stress podem ser combatidas através da eliminação ou redução, das fontes de stress no 

ambiente de trabalho, minimizando as pressões sobre os colaboradores. 

 

É preciso referir que as intervenções primárias devem passar por um plano de gestão 

estratégica que deve integrar todas as áreas operacionais e envolver todos os 

colaboradores. As pessoas são a essência de uma organização, e o seu pleno 

envolvimento, permite que as suas aptidões sejam utilizadas em benefício da 

organização, contribuindo desta forma para que a organização possa, também, atingir os 

seus objectivos. Para que a mensagem seja transmitida, é fundamental um canal de 

comunicação aberto e bidireccional, com participação mais efectiva dos trabalhadores 

na tomada de decisão desde a gestão de topo, passando pela gestão intermédia, até ao 

mais simples colaborador. Para além do envolvimento organizacional, e das questões 

que se prendem com a falta de feedback adequado, os dados deste trabalho, também 

apontam para a necessidade de existirem espaços físicos adequados às necessidades dos 

trabalhadores, incentivos com maior equidade e necessidade de aumentar o número de 

enfermeiros para diminuir a carga de trabalho. 

 

Apesar do esforço desenvolvido sabemos que este estudo apresenta algumas limitações 

que se prendem essencialmente com: 

- a falta de estudos direccionados para o estudo dos factores de ordem organizacional 

relacionados com o stress. A maioria dos estudos quantitativos encontrados, está 

direccionada para o aparecimento de sintomas associados ao stress, estratégias de 

coping ou factores mencionados em questionários, sem recurso ao uso de uma escala, 

além de terem também sido encontrados, bastantes estudos de natureza qualitativa, mas 

que não possibilitaram a comparação com os resultados do nosso estudo; 
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- e o facto do nosso estudo não ser dirigido também para as estratégias de gestão de 

stress. 

 

Por outro lado e, apesar das limitações, consideramos que estes resultados poderão 

fornecer um contributo importante nas áreas da formação e gestão em enfermagem. 

Estes dados apontam para a importância de se examinarem as fontes de stress, no 

sentido de prevenir reacções adversas que podem ter consequências não só na saúde e 

bem-estar dos profissionais, mas também no desempenho profissional e por isso na 

qualidade dos serviços prestados ao utente. Atendendo ao impacto crescente do stress na 

saúde, qualidade de vida e economia em geral, torna-se imperioso intervir na sua gestão, 

evitando-o, ou diminuindo as suas consequências. 
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Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I    

 Instrumento de recolha de dados 
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Pedidos de autorização para a realização do estudo    
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Matriz da base de dados 
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