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RESUMO 

NASCIMENTO, J.M.P. Sistematizando os fatores que geram estresse nos estudantes da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

Introdução: Diversos estudos estão sendo realizados, e esses apontam a enfermagem como 

uma profissão com alto nível de estresse. As pesquisas reconhecem que o estresse está 

presente no período de formação profissional, pois é o momento em que os estudantes se 

deparam com situações desafiadoras, sendo submetidos a encargos e horários cada vez mais 

exigentes durante seu período de formação. Objetivo: Identificar nas bases de dados online a 

produção cientifica sobre o estresse em acadêmicos de enfermagem - Descrever as evidências 

científicas sobre os fatores de estresse nos acadêmicos de enfermagem com base na literatura 

levantada. Método: Revisão Integrativa da literatura, sustentada por uma abordagem 

qualitativa. Como descritores: estresse and estudantes de enfermagem. Teve-se como critérios 

de inclusão: Recorte Temporal de 2002 a 2013; Idioma: Português, Inglês e Espanhol; Limite: 

Humanos, e trabalhos completos disponíveis online gratuitamente. E como critério de 

exclusão, os editoriais. Resultados: Após a busca e leitura dos artigos foram incluídos na 

pesquisa 20 estudos (N=20). Quanto à distribuição desses artigos nas bases de dados, a 

LILACS se destacou, seguido da MEDLINE, o ano de 2008 teve maior número de 

publicações, seguido do ano de 2011. A Revista Latino-Americana de Enfermagem (n=6), e 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (n=5), foram os periódicos que mais se 

destacaram. O Brasil obteve a maior concentração (n=37)  de autores. Nos países da América 

Latina destaca-se o Chile com n=7 autores. A categoria profissional que mais pesquisa e gera 

estudos científicos sobre o estresse é a de Enfermagem (n=14. Discussão: Após análise, os 

estudos foram categorizados em: I- Estresse a partir da vivência no ambiente acadêmico: os 

alunos ao ingressarem na universidade vivenciam sentimentos de realização, porém trazem 

ainda consigo inseguranças por estarem ingressando em um mundo ainda desconhecido. II- 

Fatores de estresse em campo de estágio: o início da prática de enfermagem representa para o 

aluno uma vivência difícil e frustrante, as dificuldades e angústias vivenciadas no campo 

prático, produzem efeitos negativos e positivos referentes ao primeiro contato com a prática. 

III- Percepção dos acadêmicos quanto ao cuidar de si: o cuidar de si, tem que ser visto com o 

intuito de proteção e promoção da saúde, porém os profissionais de saúde só tomam 

consciência dessa importância quando já vivenciaram situações desconfortáveis. IV- 

Construção e Validação de Intrumento para analisar os fatores de estresse: diante dos artigos 

enquadrados nesta categoria, foi possível observar que a enfermagem investe muito pouco em 

pesquisas relacionadas ao esse tema. Conclusão: Diante das categorias, os resultados 

comprovam que os alunos vivenciam situações estressoras e que estas refletem na qualidade 

da sua saúde e de sua vida.  

 

Palavras chave: estresse, estudantes, enfermagem. 

 

 

  

 

   

 



 

ABSTRACT 

NASCIMENTO, J.M.P.  Systematizing the factors that generate stress in students of 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 

Introduction: Several studies are being conducted, and these indicate nursing as a profession 

with high stress level. The research recognizes that stress is present in the training period, it is 

the time when students are faced with challenging situations, being subjected to charges and 

times increasingly demanding during their training period. Objective: To identify the 

databases online scientific production on stress in nursing students - Describe the scientific 

evidence on the stress factors in nursing students based on the literature raised. Method: 

integrative literature review, supported by a qualitative approach. As descriptors: stress and 

nursing students. It had as inclusion criteria: Temporal Cut from 2002 to 2013; Language: 

Portuguese, English and Spanish; Limit: Human, and complete works available online for 

free. And as exclusion criteria, the editorial. Results: After searching and reading the articles 

were included in the survey 20 studies (N = 20). As for the distribution of these articles in the 

databases, LILACS stood out, followed by MEDLINE, 2008 had the highest number of 

publications, followed by the year 2011. The Latin American Journal of Nursing (n = 6), and 

School Nursing, University of São Paulo (n = 5) were the journals that stood out. The Brazil 

had the highest concentration (n = 37) of authors. In Latin America Chile stands out with n = 

7 authors. The professional category that more research and generates scientific studies on 

stress is the Nursing (n = 14. Discussion: After analysis, the studies were categorized into: I 

stress from the experience in academia: students to enter the university experience feelings of 

accomplishment, but I can still bring insecurities because they are joining a still unknown 

world II- stress factors in the training field:. the beginning of nursing practice is for the 

student a difficult and frustrating experience, difficulties and anguish experienced in the 

practical field, have negative and positive effects for the first contact with the practice of 

academic III Perception as to take care of themselves:. his own care, has to be seen in order to 

protect and promote health, but professionals health only become aware of this importance 

when have experienced uncomfortable IV Construction and Validation instrument to analyze 

the stress factors:. between the articles covered by the category Construction and Instrument 

Validation, we observed that nursing invests too little in research Related to this issue. 

Conclusion: Despite the categories, the results show that students stress situations and that 

they reflect the quality of your health and your life. 

 

Keywords: stress, students, nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

  

O tema desse trabalho, Sistematizando os fatores que geram estresse nos estudantes de 

enfermagem, foi motivado através da participação como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) apoiado pela Universidade Federal Fluminense, no 

projeto intitulado “Avaliação do Estresse nos estudantes de Enfermagem da Escola Aurora de 

Afonso Costa” da já mencionada universidade. 

 A partir do projeto exposto, surgiu uma inquietação quanto aos fatores desencadeantes 

do estresse nos estudantes de enfermagem, visto que estes são submetidos a encargos e 

horários cada vez mais exigentes durante seu período de formação profissional. Observa-se a 

sensação de insegurança frente aos estágios, percepção de falta de reconhecimento ao trabalho 

prestado, sentimento de incapacidade profissional e alta exigência a respeito de conhecimento 

científico a ser aplicado, entre outros, acarretando fortes pressões físicas e emocionais nas 

condições de saúde desses estudantes. 

 De acordo com Pereira (1998), os problemas enfrentados pelos estudantes deverão ser 

entendidos em ampliadas dimensões: num primeiro instante, associados a um processo de 

transição de vida e adaptação a um novo meio acadêmico, conseguinte, problemas resultantes 

do processo de desenvolvimento pessoal, autoestima, maturidade são exemplos a serem 

considerados, e por fim, problemas específicos associados a ansiedade, rendimento escolar, 

relação com professores e colegas entre outros. 

Partindo desse pressuposto, é notório que o curso de enfermagem tem exigido dos 

estudantes uma intensa dedicação, gerando impactos negativos durante seu processo de 

ensino-aprendizagem e formação profissional (MARTINS, 2002). 

Sabemos que a formação acadêmica do graduando de enfermagem é um processo de 

desenvolvimento, no qual o aluno deve aprender a lidar: com sentimentos de vulnerabilidade; 

com o gerenciamento crescente de informações; com o planejamento da carreira profissional; 

com o estresse decorrente de certas características dos estágios práticos; com problemas 

relativos à qualidade do ensino e ao ambiente educacional; com o estresse que está vinculado 

a características individuais e situações pessoais (vulnerabilidades psicológicas, situação 

socioeconômica, problemas familiares, situações estressantes representadas pela busca de 

independência e autonomia em relação aos pais, conflitos entre os trabalhos acadêmicos e 
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lazer, conflitos ligados aos relacionamentos afetivos), além do desgaste ligado ao contato com 

pessoas doentes e com a morte (GARRO; CAMILLO; NÓBREGA, 2006). 

Diante deste cenário, destacamos os fatores de estresse no sistema de ensino 

universitário, sendo estes, as diversas avaliações, as exigências no desenvolvimento das 

práticas nos campos de estágio e nos laboratórios, a pressão dos professores, a extensa grade 

curricular do curso, entre outros. 

“A enfermagem foi classificada pela Health Education Authority como a quarta 

profissão mais estressante”, e vem tentando profissionalmente afirmar-se para obter maior 

reconhecimento social (COPPER; MITCHEL, 1990
1
 apud STACCIARINI; TRÓCCOLI, 

2001, pag 17 ). Desde o surgimento da profissão até os dias atuais, o enfermeiro tem buscado 

obter uma identidade profissional e reconhecimento profissional, porém, nesta trajetória, este 

tem enfrentado dificuldades que comprometem o desempenho do seu trabalho e que também 

repercutem no seu lado pessoal. 

Diante da complexidade deste curso, têm- se observado situações indesejáveis, tanto 

em sala de aula como nos campos de estágio como: desgaste físico, ansiedade e angústias, 

conflitos afetivos, desgaste emocional, entre outros fatores que podem desencadear o processo 

de estresse nos acadêmicos de enfermagem. O estresse uma vez instalado nesses indivíduos 

pode gerar problemas favorecendo a redução do rendimento acadêmico, além de interferir na 

qualidade da assistência prestada aos clientes em seus campos de estágio. Nesse sentido, a 

identificação dos fatores de estresse deve contribuir para a elaboração de estratégias de 

gerenciamento das situações vividas, a fim de prepara-los para enfrentar da melhor maneira 

possível os desafios como futuros profissionais. 

Apesar de ter alcançado muita popularidade atualmente, o conceito de estresse não é 

novo e às vezes se torna confuso para as pessoas. Rossi (1994, p. 13), diz que “estresse é uma 

palavra derivada do latim, que foi popularmente usada durante o século XVII para representar 

adversidade ou aflição”. Afirma ainda, que em fins do século XVIII, seu uso evoluiu para 

denotar “força”, “pressão” ou “esforço”, exercido primariamente pela própria pessoa, seu 

organismo e mente. 

Em conformidade com o contexto histórico, o estresse pode ser definido como 

qualquer evento que demande do ambiente interno ou externo que taxe ou exceda as fontes de 

adaptação de um indivíduo ao sistema social ou tissular. Os avanços teóricos no conceito e 

                                                           
1
 COOPER, Cary; MITHEL, Simon. Nursing and critically ill and dying. Hum Relations 1990; 43: 297-311. 
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abordagem do estresse se baseiam principalmente nas considerações segundo as quais o 

indivíduo tem capacidade para controlar as repercussões fisiológicas decorrentes do efeito 

desencadeado pelos estressores, utilizando-se, para isso, de estratégias de avaliação da 

situação de estresse (COSTA; LIMA; ALMEIDA, 2003). 

Assim como citado acima, na literatura encontramos fatores de estresse internos e 

externos. Os fatores internos podem ser trazidos evidenciando a relação do indivíduo com o 

meio em que vive e sua relação com dificuldades e limitações, já os fatores externos são 

considerados mais fáceis de serem observados e são eles: reação à morte, emprego, separação 

etc.  

Quando a pessoa avalia um evento como estressor, comumente busca realizar algo 

para dominar a situação e para conter suas reações emocionais. Nesta perceptiva, as 

estratégias de enfrentamento são recursos que podem auxiliar a pessoa a adaptar-se a 

situações estressantes. 

O organismo é capaz de adaptar-se após uma situação estressante, porém, se estas 

ocorrerem em grande quantidade num curto espaço de tempo ou se interpretarem de maneira 

inadequada alguns eventos, tais fatores contribuirão para um nível de estresse excessivo, 

podendo acarretar problemas físicos e psicológicos (CARVALHO E SERAFIM, 2002
2
 apud 

SEGANTIN; MAIA, 2007), nesse sentido, abordamos também as reações bioquímicas que 

ocorrem no organismo quando o estresse está presente, as quais se dão no eixo hipófise-

hipotálamo-suprarrenais com a liberação de hormônios que agem alterando o metabolismo 

para que o organismo se defenda diante do processo de estresse. Assim, este estudo nos 

remete a refletir que toda mudança que exige adaptação por parte do organismo, causa certo 

nível de estresse, sendo o modo de perceber e agir a estes acontecimentos que determina a 

reação do indivíduo frente às situações vividas.  

Segundo O´Hanlon (1998), todos estamos condicionados, como seres humanos, a 

reagir ao estresse de uma das três formas possíveis: estas são conhecidas como reações de 

fuga, medo ou luta e têm como origem uma reação psicológica desencadeada no cérebro. 

                                                           
2
 CARVALHO, Antonio Vieira de; SERAFIM, Oziléia Clean Gomes. Administração de recursos humanos. Vol. 

II. São Paulo: Ed. Pioneira, 2002.  

 

  



15 

 

 Deste modo, ao estudar o tema estresse, delimitou-se como objeto de estudo os fatores 

que geram estresse nos acadêmicos de enfermagem. 

 

As questões que norteiam o presente estudo são:  

 

 Qual a produção científica encontrada nas bases de dados online sobre o estresse nos 

acadêmicos de enfermagem? 

 Quais são as evidências científicas sobre os fatores  que geram estresse nos 

acadêmicos de enfermagem? 

 

Para dar conta dessas questões, têm-se os seguintes objetivos: 

 Identificar nas bases de dados online a produção cientifica sobre o estresse em 

acadêmicos de enfermagem. 

 Descrever as evidências científicas sobre os fatores de estresse nos acadêmicos de 

enfermagem com base na literatura levantada. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Na condição de aluna de Enfermagem da Escola Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, vivencio situações incômodas entre elas as várias provas 

em uma mesma semana,salas de aula que não comportam o número de alunos, dificuldades 

com o bandejão, entre outros, que me fazem levantar alguns pontos de indagação sobre o 

assunto. Ressaltando a necessidade de conhecer as repercussões dessas situações na qualidade 

de vida dos acadêmicos que se deparam com um contexto ainda desconhecido, destacando 

assim, não somente a saúde física, mas também a saúde emocional desses estudantes frente às 

diferentes situações vividas em determinadas circunstâncias. 

Elias e Navarro (2006) ressaltam a importância de se implantar programa de apoio à 

pesquisa sobre estresse acadêmico. Pontuam as necessidade da comunidade acadêmica e a 

importância de se fornecer apoio aos seus componentes, sendo imprescindíveis ações que 

minimizem fatores de estresse. 
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1.3 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

O estudo contribui para a pesquisa na área de enfermagem por permitir discussão 

sobre o conceito de estresse e os fatores gerados no comportamento dos profissionais de 

saúde, e por estimular pesquisas futuras, justificado pela inópia de conteúdos que abordam o 

estresse no universo dos estudantes de enfermagem. 

Além disso, tem a função de estimular a discussão no ensino e na pesquisa 

desenvolvida na linha de pesquisa de Gerenciamento de Segurança e Saúde do Trabalhador do 

Núcleo de Pesquisa em Cidadania e Gerência na Enfermagem (NECIGEN) da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 

Como parte de uma busca incessante pela melhoria da qualidade de vida, 

principalmente no que tange ao profissional de enfermagem, pretende o estudo colaborar para 

o alcance dos objetivos assinalados. 

A relevância desta pesquisa está, não somente na construção de saberes de 

enfermagem, mas também para a estimulação dos cuidados, visando reestabelecer o conceito 

de saúde para minimizar os agravos aos estudantes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O ESTRESSE 

 

Com a introdução do modelo capitalista houve mudanças significativas na forma de 

trabalho em seus múltiplos aspectos, e assim a prática do trabalho se tornou uma fonte de 

sofrimento para o indivíduo influenciando diretamente sua qualidade de vida. O foco do lucro 

financeiro gerou uma busca por redução de custos, tendo como instrumento a produção em 

massa, o que consequentemente, contribuiu para manter uma grande parcela da população 

excluída das classes mais favorecidas economicamente (MORAES; FERREIRA; ROCHA, 

2003).  

Viver com qualidade e ter qualidade de vida são assuntos que tem preocupado as 

pessoas. Conciliar trabalho e vida pessoal ainda é um dos maiores desafios das pessoas, em 

face às muitas exigências do mundo moderno. O homem não pode ser colocado no mesmo 

patamar que as máquinas para execução do trabalho. O lazer e o descanso são primordiais 

para a manutenção e equilíbrio da vida. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) aponta o estresse como a doença do século 

XX, e apesar de estarmos no século XXI, apresenta-se em evolução, estimando-se que cerca 

de vinte e cinco por cento de toda a população experimentará seus sintomas ao menos uma 

vez na vida (SILVA; YAMADA, 2008). 

 Com o mercado de trabalho em saúde, não foi diferente, este vem sofrendo 

transformações importantes determinadas pelas políticas econômicas, tecnológicas e sociais. 

Essas transformações exigem reformulações dos aparelhos formadores, para que as 

organizações profissionais de saúde atendam as novas demandas geradas. 

As exigências impostas à população pelas mudanças da vida moderna e a necessidade 

de ajustar-se a tais mudanças, acabaram por expor as pessoas a uma frequente situação de 

conflito, ansiedade, angústia e desestabilização emocional, porém, existem pessoas que têm 

dificuldades para adaptar-se a estas mudanças, surgindo nelas uma condição conhecida como 

Estresse.  

Contudo, tem se tornado aceitável as declarações da presença de estresse em 

profissionais da área de saúde, como enfermeiros, médicos, nutricionistas entre outros. 

Tal confirmação pode ser justificada devido às condições de trabalho que são impostas 

a esses profissionais, que buscam um enfretamento, ou mesmo fuga como suporte para lidar 
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com tal situação. Porém, essas situações provocam reações no organismo do ser humano, 

como tensão, sudorese, taquicardia, irritabilidade, medo, falta de concentração entre outros. A 

partir daí, podem surgir doenças associadas às reações explicitadas a cima. 

Porém, não é o estresse que causa essas doenças, mas propicia o desencadeamento de 

doenças para as quais a pessoa já tinha predisposição ou, ao reduzir a defesa imunológica, 

abre espaço para que doenças oportunistas apareçam (LIPP, 1996). 

 Salientamos assim, que o estresse por si só não é suficiente para desencadear uma 

enfermidade orgânica ou para provocar uma disfunção significativa na vida da pessoa. Para 

que isso ocorra é necessário que outras condições sejam satisfeitas, tais como a 

vulnerabilidade orgânica ou uma forma inadequada de avaliar e enfrentar a situação 

estressante. 

Já em uma visão biopsicossocial, França e Rodrigues (1996, p. 18) afirmam que o 

“estresse constitui-se de uma relação particular entre pessoa, seu ambiente e as circunstâncias 

as quais está submetida, que é avaliada como uma ameaça ou algo que exige dela mais que 

suas próprias habilidades ou recursos e que põe em perigo o seu bem estar”. 

 As profissões que exigem contato mais próximo com as pessoas carregadas de 

envolvimento afetivo tais como medicina, psicologia, enfermagem e fisioterapia, tendem a ser 

mais vulneráveis ao desenvolvimento do estresse no trabalho, pois os mesmos tem que se 

deparar com situações que exigem tomadas de decisões importantes no cuidado do paciente; a 

insegurança e a ansiedade, decorrentes desse processo, podem desencadear ou piorar o 

estresse. 

Nos tempos pós-modernos, a Enfermagem tem se deparado com um grande desafio: 

acompanhar com agilidade e espírito inovador a evolução contínua da tecnologia e, ao mesmo 

tempo, saber ouvir os sofrimentos, angústias e frustrações das pessoas que estão sob seus 

cuidados.  

Os enfermeiros, frente a essas situações encontradas em seu cotidiano, devem estar 

atentos para que toda essa carga de emoções e sentimentos que se apresentam como 

verdadeiros desafios para o exercício profissional não afete a manutenção da sua integridade 

física e psicossocial e não comprometa a qualidade da assistência prestada.  

 O estresse tem sido notado de maneira significativa também entre os estudantes de 

enfermagem, principalmente os que estão no período de formação profissional, evidenciando 

que estes se deparam com situações desafiadoras que interferem, muitas vezes, no seu 

processo de aprendizado e nas suas condições de saúde, percebe-se também um incremento de 
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nível de estresse quando os estudantes além de estudar, trabalham ou ainda apresentam 

situações pessoais que permeiam seu cotidiano familiar. 

Dentre as possíveis repercussões do estresse no ambiente acadêmico, destacam-se o 

decréscimo de atenção e da concentração, deterioração da memória, aumento do número de 

erros, dificuldade e demora na resposta a estímulos. Esses aspectos repercutem no processo de 

ensino-aprendizagem, podendo estar associado ao rendimento dos acadêmicos.  

Assim, a trajetória de um aluno na universidade e, posteriormente, sua inserção inicial 

no campo profissional dependem tanto da sua capacidade de administrar e tratar a dimensão 

de seu universo particular, quanto da capacidade de criar perspectivas para as possibilidades 

de entendimento e transformação do processo de trabalho. 

O estresse tem sido um fator danoso à vida do ser humano ainda que seja essencial 

fisiologicamente, pois, neste caso, é eficaz para preparar o organismo para enfrentar desafios.  

Porém, dependendo da predisposição orgânica do indivíduo, o estresse pode causar 

transtornos psicológicos – falta de vontade de fazer as coisas, ansiedade – até manifestações 

mais sérias como úlcera, infarto, câncer e mesmo manifestações mentais como tentativa de 

suicídio. À medida que a pessoa torna-se emocionalmente frágil, suas defesas orgânicas 

diminuem, deixando-a mais vulnerável aos diversos tipos de doenças (CAMELO E 

ANGERAMI, 2004). 

Em valor a essas repercussões, surgiram diversas abordagens a respeito de como 

adequar o trabalho a um ambiente que satisfaça o desempenho desses profissionais, visando 

uma melhor condição de vida e procurando minimizar os efeitos negativos que este vem 

causando ao coletivo. 

A vida é então um constante dar e vir, é especialmente um processo de adequação às 

circunstâncias em que subsistimos. O segredo da saúde e da felicidade, reside no ajustamento 

e participação bem sucedida às condições deste mundo, permanecendo em processo constante 

de modificação (SELYE,1965).  

Por conseguinte, há uma necessidade de criar medidas preventivas e estratégias que 

visem minimizar o estresse destes estudantes, assim como reduzir os fatores predisponentes 

ao estresse. Fundamentalmente com intuito de preparar os acadêmicos para se sentirem 

capazes de desafiar as dificuldades que certamente encontrarão ao desempenharem sua 

profissão frente ao mundo que nem sempre é capaz de fornecer o subsídio emocional 

adequado. 
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2.2 O ESTRESSE E A PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 

 

De acordo com Lima (2009) o conceito de Prática Baseada em Evidência (PBE) surgiu 

no Canadá na década de 1980. A princípio o intuito era somente avaliar e analisar publicações 

científicas, porém, com o decorrer dos anos, a Prática Baseada em Evidências veio ganhando 

espaço dentro do universo acadêmico, sendo posteriormente denominada de Medicina 

Baseada em Evidências (MBE), empregada por vários profissionais da saúde para promover e 

melhorar a qualidade da assistência prestada.  

 

A prática baseada em evidências é uma abordagem que envolve a definição de um 

problema, a busca e avaliação crítica das evidências disponíveis, implementação das 

evidências na prática e avaliação dos resultados obtidos. A competência clínica do 

profissional e as preferências do cliente são aspectos também incorporados nesta 

abordagem, para a tomada de decisão sobre a assistência à saúde (GALVAO C.M, 

2002 p.44). 

 

 

Frente ao exposto, considera-se a evidência como sendo algo que fornece provas que 

possam ser corroboradas cientificamente, visando aprimorar o planejamento do cuidado em 

virtude da necessidade de somar eficiência e qualidade dos serviços de saúde no intuito de 

reduzir os gastos operacionais. 

 O avanço tecnológico e científico, a disponibilidade de informação em bancos de 

dados informatizados, o interesse em diminuir os custos dos serviços de saúde e melhorar a 

prática clínica foram fatores que contribuíram para o fortalecimento da PBE (TOLEDO, 

2008). 

Neste momento, a PBE, contribui para esse estudo, visto que possibilita a busca de 

resultados de pesquisa que corrobore com o assunto apresentado.  Sendo assim “a qualidade 

da evidência é um aspecto crucial na prática baseada em evidências; o profissional de saúde 

deve ser capaz de fazer julgamentos reconhecendo o bom e o ruim” para não tomá-la como 

uma verdade absoluta (ibid., p. 44)
3
.  

Portanto, a utilização dessa metodologia pode incentivar uma prática de enfermagem 

alicerçada no pensamento crítico e na competência profissional dos enfermeiros, enquanto 

requisitos para o planejamento dos processos de cuidar, sustentados pela busca de melhores 

evidências científicas. 

                                                           
3
 GALVÃO; SAWADA; MENDES, ibid 
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 Os enfermeiros são constantemente desafiados na busca de conhecimento científico a 

fim de promoverem a melhoria do cuidado ao paciente. Um dos propósitos da Prática Baseada 

em Evidências (PBE) é encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto à assistência à 

saúde prestada nos diversos níveis de atenção, reforçando a importância da pesquisa para a 

prática clínica 

Da mesma forma, para Nobre e Bernardo (2007) a tomada de decisões pautadas nos 

preceitos da PBE tem influenciado de maneira positiva as diretrizes da assistência de 

enfermagem, visto que o uso dessa tecnologia preconiza uma qualidade metodológica 

apropriada aos atributos das intervenções. 

A partir dos dados evidenciados, “estima-se que aproximadamente 25% dos 

universitários apresentam estresse” (MUSSO, et al., 2008 p.805) e que o maior índice deste é 

exposto nos cursos da área da saúde, a confirmação dessa afirmativa vem sendo percebida nas 

produções literárias, que demonstram um considerável aumento nas publicações de artigos e 

pesquisas científicas em relação aos métodos de como lidar com o estresse e com grande 

preocupação na área de enfermagem (BATISTA; BIANCHI, 2006). 

Para melhor compreensão da multidimensionalidade e subjetividade do estresse é 

necessário que as pesquisas sejam bem delineadas, sendo assim é de suma importância 

discorrer sobre o primeiro pesquisador em estresse, Hans Selye, considerado o pai dessa linha 

de pesquisa que estudou o estresse a partir de 1930 e introduziu em 1936 o termo estresse nos 

mais diferentes aspectos da vida humana (CORRAL-MULATO, et al., 2011). 

 

O estresse pode ser definido como: 
 

 

Um conjunto dos efeitos não específicos de que podem agir sobre o corpo, o estado 

manifestado por uma síndrome específica constituída por todas as alterações não 

específicas produzidas num sistema biológico, em resumo, é uma reação 

inespecífica do corpo a qualquer demanda (SELYE H, 1959
4
 apud EVANGELISTA; 

HORTENSE; SOUSA, 2004 p.914). 

 

  

Em seus estudos, Selye (1959) observou que o estresse gerava reações de defesa e de 

adaptação frente ao agente estressor, a partir desse preceito foram conceituadas três fases: 

A fase de Alarme: consiste no enfrentamento ou fuga do agente estressor e possibilita 

retorno ao equilíbrio após a experiência estressante, havendo alterações hormonais sob o 

                                                           
4
 SELYE, Hans. Stress: a tensão da vida. São Paulo (SP): Ibrasa; 1959. 
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estimulo do sistema nervoso simpático. Já na fase de Resistência: se houver constância da fase 

de alerta, o organismo já se prepara pra reagir a um determinado órgão-alvo. Por fim a fase de 

Exaustão: o organismo encontra-se esgotado pelo exagero de atividades e o gasto de energia 

que lhe foi imposto, tornando-se vulnerável a doenças e disfunções (CAMELO; 

ANGERAMI, 2004). 

  Porém, no decorrer dos estudos, identificou-se outra fase do processo de estresse, “a 

essa nova fase foi dado o nome de quase exaustão” (ibid., p 16)
5
. Esta fase caracteriza-se por 

uma atenuação do cansaço do indivíduo que não está conseguindo habituar-se ao agressor.  

 Porém, segundo Paula (2005), o estresse é dividido em dois tipos, o Eustress é o que 

traz benefícios; que nos impulsiona a lutar para alimentar-nos, trabalhar e pagar as contas e o 

Distress que traz prejuízo à saúde; quando, por exemplo, ocorrem vários problemas ligados ao 

trabalho e à sobrevivência. 

 Para Nelson e Simmnons (2005), os estressores são estímulos neutros, o que vai 

determinar a resposta ao estresse será eustresse, distresse ou, mas provavelmente, uma 

combinação dos dois. O importante então é a interpretação do estressor, e não o estressor em 

si.  

Embora as pesquisas sobre estresse tenham grande foco sobre o estresse laboral, a 

importância de se avaliar o estresse entre estudantes de Enfermagem nos permite lançar um 

olhar sobre quais fatores de estresse, vivenciados de forma negativa e não adaptativa, 

interferem sobre o sucesso nas atividades acadêmicas. 

 Assim, os argumentos até aqui expostos evidenciam que o estresse implica no 

indivíduo motivações para superar seus obstáculos, porém, a presença persistida de um fator 

estressante pode esgotar as energias do mesmo. 

 

2.3 A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E O ESTRESSE 

 

Nos últimos anos, diversas pesquisas descrevem o estresse dos profissionais de 

enfermagem, destacando como fatores estressores, além dos supracitados, a estrutura 

hierárquica da instituição, a existência de normas e regulamentos extremamente rígidos, a 

falta de recursos humanos e as poucas oportunidades de carreira. Em relação ao trabalho do 

profissional enfermeiro, os principais fatores apontados como estressores são: falta de 

                                                           
5
 CAMELO; ANGERAMI, ibid 
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autonomia, falta de reconhecimento e dificuldades com o relacionamento interpessoal 

(MENZANI, 2006). 

A identificação de estressores no trabalho corresponde a um dos grandes agentes de 

mudança, uma vez que desenvolvidas as possíveis soluções para minimizar seus efeitos, estas 

podem tornar o cotidiano do enfermeiro mais produtivo, menos desgastante e, possivelmente, 

valorizá-lo mais como ser humano e profissional. Assim, o trabalho, além de possibilitar 

crescimento, transformações, reconhecimento e independência pessoal e profissional também 

causa problemas de insatisfação, desinteresse, apatia e irritação. 

Abordar este tema é de extrema importância, uma vez que os profissionais estão em 

contato direto e ininterrupto com a dor, o sofrimento, a impotência, a angústia, o medo, a 

desesperança, a perda e a morte, podendo trazer graves consequências físicas, emocionais, e 

até mesmo, afetar na qualidade do cuidar, pois muitas vezes, passam por privação de sono em 

função de extensas e múltiplas jornadas de trabalho; trabalham sob pressão; com um déficit de 

trabalhadores de enfermagem no serviço; com a insuficiência de recursos técnicos e materiais, 

a superlotação de doentes o que prejudica a identificação e a definição das necessidades 

destes, dos trabalhadores e do serviço, apontando para um efeito nocivo. 

Lembrando sempre que o cuidar, e os cuidados do ser só existem sob a égide de uma 

ampla compreensão da vida. É preciso saber por que cuidamos, para então estabelecer o como 

cuidamos, e assim, a enfermagem deve ir superarando temores, abastecendo-se com toda a 

carga dos mais nobres sentimentos, fazendo do atendimento de enfermagem algo especial, 

verdadeiro, prazeroso e indispensável. 

Sendo assim vale ressaltar que, as respostas às situações de estresse mesmo não sendo 

rotineiras e nem automatizadas, são adaptativas e requer do indivíduo certa experiência de 

trabalho e de vida. 

Para melhor compreender o universo em que os acadêmicos de enfermagem estão 

inseridos é de extrema importância e autoexplicativo nos apropriarmos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, a fim de esclarecer com 

bases em seus preceitos os motivos que levam o desencadeamento do estresse nos estudantes 

de enfermagem. 

O perfil do profissional de enfermagem é generalista, humanista, reflexivo e crítico, e 

deve ser embasado no conhecimento científico e intelectual, pautado nos princípios éticos da 

profissão. O enfermeiro deve ser capaz de conhecer e atuar sobre os problemas e situações do 
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processo saúde-doença, a fim de identificar os determinantes e as dimensões da 

problematização, assegurando resolução destes tanto a nível individual quanto coletivo. 

Desta maneira, com os componentes curriculares cursados no Bacharelado e 

Licenciatura de Enfermagem é possível dizer que as disciplinas de educação administradas 

são de extrema importância para a formação do profissional como educador em saúde, já que 

o exercício de educar e ensinar esta enraizado em sua prática, conferindo-lhe capacidade de 

desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e permanente. O enfermeiro com 

Licenciatura em Enfermagem é instrumentalizado para atuação em áreas educacionais. Deste 

modo, acredita-se que as disciplinas voltadas para a educação têm como objetivo explorar, 

lapidar e estimular o potencial deste profissional enquanto educador. 

Os cursos de enfermagem que oferecem Licenciatura precisam ter uma abordagem 

mais ampliada para a capacitação do profissional, visto que deve estar inserido o processo 

educativo presente nas relações do dia a dia do trabalho em saúde, imprimindo disposição 

para aprender constantemente. 

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em enfermagem devem contemplar 

as seguintes áreas temáticas: Ciências Biológicas e da Saúde, incluindo conteúdos de 

morfologia, fisiologia, farmacologia e patologia - Biologia Celular e Molecular, Nutrição, 

Saúde Coletiva e Saúde Ambiental/Ecologia - Ciências Humanas, incluindo conteúdos de 

Antropologia, Filosofia, Sociologia, Psicologia, Comunicação e Educação, além de incluir 

também: Fundamentos de Enfermagem, Assistência Enfermagem, Administração de 

Enfermagem e Ensino de Enfermagem (BRASIL, 2001). 

Além desses conteúdos já citados, os cursos são obrigados a incluir no currículo os 

estágios supervisionados em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidades. As atividades complementares devem ser desenvolvidas 

durante todo o curso de graduação em enfermagem, gerando mecanismos de aplicação de 

conhecimentos através de estudos e práticas presenciais (ibid., p.5)
6
. 

A estrutura do curso deve assegurar a articulação entre o ensino, pesquisa e 

extensão/assistência, as atividades teóricas e práticas presentes, a visão de educar para a 

cidadania e a participação plena na sociedade, os princípios de autonomia institucional, de 

flexibilidade, integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo, a implementação de 
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metodologia no processo ensinar-aprender entre outras que complementem a qualidade do 

ensino-aprendizagem ao acadêmico/profissional (ibid., p. 6)
7
. 

Devido a essas características curriculares o curso de enfermagem tem gerado estresse 

nos acadêmicos, que por sua vez buscam conciliar as obrigações quantos estudantes e a 

preocupação como profissional inserido futuramente no mercado de trabalho.  

O Curso de Graduação em Enfermagem está em concordância com o sistema de 

avaliação definido pelo IES (Instituto de Ensino Superior), sendo avaliado em todo seu 

processo de ensino-aprendizagem (ibid., p. 6)
8
.  
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3 MÉTODO 

 

 Trata-se de uma Revisão Integrativa da literatura, sustentada por uma abordagem 

qualitativa no tocante aos dados e informações coletadas. A pesquisa qualitativa busca 

percepções e entendimentos sobre a natureza de uma questão, para aumentar a compreensão e 

interpretação de conceitos e ideias, uma vez que aprofunda-se na experiência de vida nos 

cenários naturais em que o fenômeno de interesse ocorre e na visão dos sujeitos 

(SILVEIRA,2005).  

 A revisão integrativa é um método que tem como finalidade reunir e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou assunto, contribuindo para o 

aprofundamento do tema investigado. É a mais ampla abordagem metodológica, além de ser 

um método valioso para a enfermagem, pois permite conclusões gerais a respeito de uma 

particular área de estudo (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

 As etapas percorridas para operacionalização desta revisão contemplam: identificação 

do problema, elaboração de um protocolo de pesquisa, definição das informações a serem 

extraídas dos artigos selecionados, seleção dos estudos, análise, apresentação e discussão dos 

resultados (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). No geral, para a construção da revisão 

integrativa é preciso percorrer seis etapas distintas, similares aos estágios de desenvolvimento 

de pesquisa convencional. 

 Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de 

pesquisa para a elaboração da revisão integrativa 

 Para Mendes, Silveira e Galvão (2008) o processo de elaboração da revisão integrativa 

se inicia com a definição de um problema e a formulação de uma hipótese ou questão de 

pesquisa que apresente relevância para a saúde e enfermagem. 

 Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ 

amostragem ou busca na literatura 

 Nesta etapa, Toledo (2008) descreve que são definidos os critérios de inclusão e 

exclusão dos estudos, bem como as estratégias utilizadas na busca dos estudos nas bases de 

dados. 

 Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos  

 Para extrair os dados dos artigos selecionados, faz-se necessária a utilização de um 

instrumento previamente elaborado capaz de assegurar que a totalidade dos dados relevantes 
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seja extraída, minimizar o risco de erros na transcrição, garantir precisão na checagem das 

informações e servir como registro (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 Esta etapa é equivalente à análise dos dados em uma pesquisa convencional, na qual 

há o emprego de ferramentas apropriadas. Para garantir a validade da revisão, os estudos 

selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser realizada de forma 

crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes 

estudos, explanam Mendes, Silveira e Galvão (2008). 

 Quinta etapa: interpretação dos resultados 

 Nesta etapa, segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), a partir da interpretação e 

síntese dos resultados, comparam-se os dados evidenciados na análise dos artigos ao 

referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas do conhecimento, é possível 

delimitar prioridades para estudos futuros. 

 Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

 Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a descrição das 

etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados evidenciados da análise dos artigos 

incluídos. É um trabalho de extrema importância já que produz impacto devido ao acúmulo do 

conhecimento existente sobre a temática pesquisada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

 A revisão possibilita apontar lacunas de conhecimento que precisam ser preenchidas 

com as realizações de novos estudos, buscando saberes científicos para promover a melhoria 

do cuidado prestado ao paciente e a família. 

 O método exposto oferece aos profissionais de diversas áreas de saúde acesso aos 

resultados relevantes de pesquisas que acordam condutas ou tomadas de decisão suscitando 

um saber crítico. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2009), nenhuma pesquisa parte da estaca zero. O 

pesquisador busca fontes de pesquisas já existentes, bibliográficas e documentais. E com 

citação das principais conclusões a que outros autores chegaram, permite salientar a 

contribuição da pesquisa realizada, demonstrando contradição ou reafirmando 

comportamentos e atitudes. 

 Como diz Dencker (1998, p. 152) “qualquer que seja o método escolhido é preciso 

atuar com rigor para que os dados obtidos possuam credibilidade”. 
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 O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica em artigos científicos e a 

reformulação da pergunta de pesquisa consistiu na definição das palavras-chaves para a 

estratégia de busca dos estudos. A pergunta deve ser explícita e clara para auxiliar na 

identificação das palavras-chave, na delimitação da busca das informações, como também na 

escolha dos estudos e das informações a serem extraídas. 

 Mediante o exposto, para a seleção dos artigos pertinentes para o estudo formulou-se 

como pergunta da pesquisa: A busca de evidências científicas sobre os fatores que geram 

estresse nos estudantes de enfermagem? 

 Conseguinte, o processo de busca na literatura, fase esta que deve ser claramente 

documentada, incluindo as palavras-chave utilizadas, as bases de dados consultadas, as 

estratégias de busca e os critérios de inclusão e exclusão delimitados. Assim sendo, 

exploramos como descritores estresses and estudantes de enfermagem. 

 Ao selecionar as bases eletrônicas de dados, há a necessidade de se considerar quais 

são os periódicos listados nestas, quais publicações são indexadas, a viabilidade do acesso e a 

implicação de custos. Assim o levantamento das fontes de publicações foi alcançado através 

de pesquisa em bases de dados de acesso via internet tais como as bibliotecas SCIELO- 

Scientific Electronic Library Online, BVS- Biblioteca Virtual em Saúde, sendo explorados 

LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e MEDLINE- 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. 

 A seguir, a busca revela um total de 803 artigos, dessa forma uma pré-seleção foi feita 

delimitando critérios de inclusão e exclusão, que estão dispostos abaixo: 

  

- Recorte Temporal: 2002 a 2013 

- Idioma: Português, Inglês e Espanhol. 

- Limite: Humanos 

- Trabalhos completos disponíveis online gratuitamente. 

   

E como critério de exclusão, os editoriais.  

Diante dessa filtragem, finalizamos um total de 36 artigos, porém a seleção dos 

estudos ocorreu primeiramente por meio da leitura dos títulos e resumos. Após a seleção e 

eliminação dos que não respondiam a pergunta da investigação e dos duplicados em mais de 

uma base de dados, seguiu-se a recuperação dos artigos na íntegra, restando 20 referências às 

quais se encaixam na discussão do trabalho exposto. 

http://lilacs.bvsalud.org/
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Os artigos que fizeram parte da amostra foram submetidos a uma leitura minuciosa e 

as informações colhidas sintetizadas em um instrumento de coleta de dados (Anexo 9.1, p.47) 

contendo: identificação do autor e do artigo (título da publicação e do periódico, país, idioma, 

ano de publicação), objetivos propostos, referencial teórico utilizado, características 

metodológicas (delineamento de pesquisa, amostra, técnica utilizada para coleta e análise dos 

dados), resultados e conclusões obtidas, com objetivo de extrair as informações chaves de 

cada artigo selecionado e possibilitar avaliação crítica dos mesmos. 

Avaliaram-se criticamente os artigos incluídos em relação à autenticidade, qualidade 

metodológica, importância das informações e representatividade. 

A utilização dessa metodologia pode incentivar uma prática de enfermagem alicerçada 

no pensamento crítico e na competência do profissional de enfermagem, sustentados pela 

busca de melhores evidências científicas. 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O Conselho Nacional de Saúde aprova a Resolução 466/12, que se refere sobre as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, considerando as 

questões de ordem ética suscitadas pela resolução, deve-se sempre respeitar a dignidade, a 

liberdade e a autonomia do ser humano, além de assegurar sua vontade de contribuir e 

permanecer, ou não, na pesquisa (BRASIL, 2012). 

 Os textos captados nas bases de dados online tratam de informações de domínio 

público, e não envolvem seres humanos diretamente na coleta dos dados, não havendo 

necessidade de submissão à Plataforma Brasil e consequente aprovação por parte do Comitê 

de Ética em Pesquisa, conforme indicação do Conselho Nacional de Saúde. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Perfil Bibliométrico 

 

 Inicialmente, serão apresentados e analisados os resultados da revisão, a fim de 

caracterizar os estudos selecionados e, posteriormente, a questão dos elementos identificados 

nos resultados e discussão dos estudos selecionados. No que se refere à distribuição desses 

artigos nas bases de dados, podemos perceber que a LILACS se destacou em relação à 

quantidade dos artigos indexados, seguido da MEDLINE, como pode se observar no gráfico 

1. 

                 

GRÁFICO 1: Distribuição dos estudos nas bases de dados, 2014. 

  

 O maior número de publicações dentre os artigos escolhidos se deu no ano de 2008, 

seguidos do ano de 2011 como demonstrado no gráfico 2. Esses dados demonstram que as 

pesquisas na área de saúde sobre a temática do estresse se encontram em um ritmo evolutivo 

de desenvolvimento, o que retrata a preocupação dos profissionais em fornecer subsídios ao 

conhecimento científico para a área, assim como produção em ciência e tecnologia tem 

evoluído com vistas às necessidades concretas, sendo capazes de provocar mudanças no 

âmbito educacional. 
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GRÁFICO 2: Distribuição dos artigos de acordo com o ano de publicação, 2014. 

 

 De acordo com o gráfico 3, podemos observar que os estudos estão distribuídos nos 

periódicos da seguinta forma: na Revista Latino-Americana de Enfermagem (6), na Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo (5), na Revista de Enfermagem da Universidade 

Estadual do Rio Janeiro (2), seguidos de outras revistas com quantidade expressa no gráfico. 

                

               

                                     GRÁFICO 3: Distribuição dos estudos nas Revistas nacionais, 2014. 

 

 O gráfico 4 mostra a distribuição dos autores segundo os países de origem. O Brasil 

obteve a maior concentração (37)  de autores, sendo, Região Sudeste: com um total de 29 

autores, Região Sul: com 05, Região Nordeste: com 01, Região Centro-oeste: (GO) com 02. É 



32 

 

preciso também enfatizar o estado de São Paulo, que seguiu como estado de maior relevância 

na origem dos autores, seguido do estado do Paraná.  

 Para Silveira (2005), o Brasil apresenta uma grande diversidade socioeconômica e 

cultural entre suas regiões, fazendo com que a aplicação dos resultados de pesquisas 

provenientes de centros mais desenvolvidos economicamente, fique comprometida em regiões 

menos favorecidas e vice-versa, devido aos recursos tecnológicos e a formação profissional 

existente em cada um deles.  

 Nos países da América Latina destaca-se o Chile com 7 autores, seguido do Peru e 

Equador com 1 autor cada. O Chile se destaca com um número relevante de autores, fazendo 

com que os países da América Latina ganhem um importante significado no número de 

publicações, a conquista desse marco reflete o avanço da produção científica e a qualidade 

dos periódicos indexados. O país busca consolidar sua base científica e formar recursos 

humanos capacitados para solucionar problemas de saúde regionais e nacionais. 

 

       

GRÁFICO 4: Distribuição dos artigos conforme país de origem, 2014. 

 

 A categoria profissional que mais possuiu estudos científicos foi a de Enfermagem 

(14), seguida de  pedagogos (3), fisioterapeutas (2), e psicopedagogo (1) .Vale ressaltar que os 

profissionais enfermeiros estão intimamente ligados a área de ensino,  tornando a categoria de 

enfermagem  crescente no cenário de pesquisa fazendo-se necessário a melhoria da produção 

de pesquisa, incentivando alunos a participarem de pesquisas científicas, grupos de pesquisa, 

afim de aprimorar a qualidade editorial e a indexação em bases de dados nacionais e 

internacionais (MARZIALE, 2007). A enfermagem efetiva-se como propulsora de 



33 

 

desenvolvimento de pesquisadores, de ações investigativas e como protagonista da construção 

do conhecimento. 

  

             

GRÁFICO 5: Categoria profissional dos autores dos artigos, 2014. 

  

 O tipo de delineamento das pesquisas é demonstrado no gráfico 6 a seguir, e consiste 

em um fator importante a ser analisado, a fim de se verificar quais abordagens estão sendo 

mais utilizadas pelos pesquisadores que atuam nessa linha de pesquisa. Dos 20 estudos 

incluídos, 12 são de abordagem qualitativa seguido de 08 de abordagem quantitativa.  

          

            

GRÁFICO 6: Tipo de abordagem dos artigos incluídos na análise, 2014. 

  

 A pesquisa qualitativa, mesmo trabalhando aspectos subjetivos, amplos, com riqueza e 
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profundidade de detalhes, pode levar a resultados objetivos, claros e concisos, desde que o 

pesquisador, ao interpretar os dados, dê o sentido “real” que foi transmitido pelos sujeitos 

pesquisados, e não a sua visão pessoal sobre o tema investigado (CODATO; NAKAMA, 

2006). 

 O uso da abordagem qualitativa na saúde aumenta a compreensão dos profissionais 

sobre a totalidade dos seres humanos, uma vez que aprofunda-se na experiência de vida, nos 

cenários naturais em que o fenômeno de interesse ocorre e na visão dos sujeitos (SILVEIRA, 

2005). No entanto, Silveira (2005) ressalta que as pesquisas na abordagem qualitativa e 

quantitativa se complementam porque geram diferentes tipos de conhecimento importantes 

para a prática de saúde, onde o que determina o tipo de delineamento ideal para conduzir a 

pesquisa é a natureza do problema.  

 Para Codato e Nakama (2006) o fundamental, não só em pesquisas qualitativas como 

também em pesquisas quantitativas, é a qualidade da coleta e do tratamento dos dados. Tanto 

a metodologia quantitativa como a qualitativa tem igual valor, desde que utilizadas em função 

das necessidades e objetivos da pesquisa e com o rigor científico que diferencia e dá 

credibilidade a qualquer estudo. 

 Mais especificamente, quanto ao tipo de estudo, o descritivo-exploratório teve maior 

relevância com 09, seguidos por estudo de Revisão 5, Experimental e Reflexão Teórica 4, e 

estudo do tipo observacional 2. 

 No que se refere às técnicas utilizadas, a que teve maior relevância para obtenção de 

dados foi a aplicação de um instrumento estruturado em forma de questionário, formado por 

um conjunto de questões feito para gerar dados necessários para se atingir os objetivos do 

estudo, seguido pela técnica de entrevistas que permitem ao pesquisador coletar indícios de 

como os sujeitos pesquisados significam sua realidade – o que é mais difícil obter com outros 

instrumentos de coleta de dados. 

 Quanto a característica  dos sujeitos nas amostras estudadas, observa-se: estudantes de 

enfermagem, mestrando e orientadores, sendo, o sexo feminino o grupo que se destaca em 

relação ao gênero, confirmando vários estudos que faz referência à profissão de enfermagem 

historicamente ser sinônimo de ocupação exclusivamente feminina (WAINBERG, 2004). 

 O processo de feminização da enfermagem é um fato histórico, pois a prática do 

cuidado coexistia com o cuidado doméstico às crianças, aos doentes e aos velhos, associando 

à figura da mulher-mãe que desde sempre foi curandeira e detentora de um saber informal de 

práticas de saúde, sendo transmitido de mulher para mulher, deste modo, a segurança desses 
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saberes institui exclusivamente ou majoritariamente que o sexo feminino seja incorporado aos 

sistemas organizados de saúde do cuidado (LOPES; LEAL, 2005). 

 Os objetivos traçados pelos dados em evidência faz referência a identificação do 

estresses nos estudantes de enfermagem a partir das relações de experiência com as atividades 

cotidianas no ambiente acadêmico (n=8), os fatores de estresse desencadeados no campo de 

estágio onde são inseridos para o ensino teórico-prático (n=6), a exposição de como os 

acadêmico de enfermagem percebem o cuidar de si (n=4), e por subsequente construção e 

validação de um instrumento para analisar os fatores de estresse (n=2), como visto no gráfico 

abaixo. 

             

            

GRÁFICO 7: Quanto aos objetivos da pesquisa, 2014. 

 

 Após a categorização dos estudos encontrados nos bases indexadas, procedeu-se à 

leitura do material de forma reflexiva. Os estudos possuem objetivos demonstrados de forma 

clara e direta, o que possibilita o fácil entendimento do leitor, quanto às intenções dos 

pesquisadores. O objetivo de um estudo é a apresentação do resultado que se pretende 

alcançar com o desenvolvimento da pesquisa, constituindo a ação proposta para responder a 

questão do estudo representado (SILVEIRA, 2005). 

 Após a análise dos objetivos de cada estudo selecionado, emergiram alguns 

pressupostos e, destes foram originados alguns temas que obtiveram maior enfoque pelos 

autores, os quais serão agrupados e discutidos para proporcionar melhor visibilidade. Assim, 

foram dispostos nas seguintes categorias: Estresse a partir da vivência no ambiente 
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acadêmico; Fatores de estresse em campo de estágio; Percepção dos acadêmicos quanto ao 

cuidar de si, e Construção e validação do instrumento para analisar os fatores de estresse. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1. Estresse a partir da vivência no ambiente acadêmico. 

  

 A universidade caracteriza-se, entre outros aspectos, por possuir um elevado 

profissionalismo dominando a tarefa (os professores demandam autonomia no trabalho e 

liberdade de supervisão), pela tomada de decisões descentralizada, pela coexistência de 

concepções distintas, pela ambigüidade e dispersão do poder (lutas internas para fazer 

prevalecer diferentes orientações), e pelas tecnologias diferenciadas para atender às várias 

necessidades da sociedade; além dessas características, as dimensões essencialmente 

administrativas tornam as universidades extremamente complexas. 

 Os alunos ao ingressarem na Universidade vivenciam sentimentos de realização , pelo 

fato de terem transporto a barreira do vestibular como um grande passo na vida, porém trazem 

ainda consigo inseguranças por estarem ingressando em um mundo ainda desconhecido e tão 

cheio de concepções que já são enraizados na sua formação. 

 No transcurso da vida, em determinadas ocasiões, as pressões biopsicossociais são 

responsáveis por desequilíbrios na homeostase do indivíduo, prejudicando seu desempenho 

nas mais variadas circunstâncias. Essas pressões geradoras de estresse são vivenciadas em 

diversas oportunidades tanto na vida pessoal, social, profissional e, não menos diferente, 

durante a trajetória acadêmica (MONTEIRO; FREITAS; RIBEIRO, 2007). 

 No atual contexto, claramente se observam sinais de diminuição da qualidade de vida 

no trabalho e o aumento da incidência de estresse nos acadêmicos, podendo ser explicado 

pelas pressões e cobranças em que são impostos. Cada vez mais se exige dos alunos 

cumprimentos de prazos em um curto espaço de tempo, e posições perante os conflitos inter e 

intrapessoais que perpassam dentro e fora das salas de aulas, que se adequem aos aspectos 

físicos negativos do local de trabalho, as preocupações financeiras, aos problemas conjugais, 

as preocupações de saúde em relação ao meio ambiente e o local onde a pessoa reside, sendo 

próximo ou não da instituição de ensino, que se acredita ser significativos fatores geradores de 

estresse. 

 Ainda neste contexto, Jorge (1996) aponta um considerável aumento de “crises” nos 

jovens universitários, que são suscetíveis a tal desequilíbrio por causa da morosidade 

psicossocial a que estão sujeitos. Entre os fatores apontados como predisponentes de crises, a 

bibliografia demonstra que os alunos fazem referência à falta de orientação e apoio dos 
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professores, ensino deficiente e autoritário, dificuldade na integração das disciplinas do 

currículo e falta de visão e conciliação a aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

 Além dos fatores citados acima, vale ressaltar que o cumprimento das atividades 

acadêmicas distribuídas em uma carga horária dividida em dois turnos é também apontado 

por alunos como uma situação geradora de estresse, pois não há no curso um turno único para 

cursar as disciplinas. Além disso, existe também uma irregularidade dos horários destinados à 

realização das atividades no transcorrer da semana, repercutindo de forma negativa no 

desempenho acadêmico, pois os mesmos afirmam que às vezes ficam bastante 

sobrecarregados e não conseguem se organizar, havendo um excesso de atividades, o que 

ocasiona uma inabilidade de atender às demandas, gerando tensão; assim como também 

passam dias livres, sem afazeres acadêmicos, tornando-se confuso e inapto.  E é justamente 

essa percepção confusa e esta inconstância, que gera uma sensação de impotência, um 

sentimentos de frustração, e dá a impressão, por parte deles, de não estar sendo o responsável, 

ao menos em parte, pelos acontecimentos constituintes de seu dia-a-dia. 

 Em consequência dessas barreiras enfrentadas pelos alunos, os mesmos desenvolvem 

ações diante das situações difíceis no contexto em que estão inseridos, entre elas, o 

isolamento ou a exacerbação de sentimentos, dividindo suas inquietações com os colegas e 

esperando uma retribuição futura, buscam também embasamento teórico fora da universidade 

e através de outros colegas que também vivenciaram a mesma situação. Por outro lado, 

podem demonstrar sentimentos de esperança, confiança em si mesmos, e em uma força 

conjunta, como forma de superar as dificuldades da vida diária. 

 Molina (1996) contempla que a exacerbação no cumprimento de tarefas pelo homem 

no cotidiano das grandes cidades é uma das mais marcantes situações geradoras de estresse. A 

elevada dose diária dos mais diversos afazeres torna o homem urbano uma vítima da 

construção do seu próprio progresso e o estresse é então deflagrado. 

 É notório o efeito negativo do estresse no âmbito cognitivo do ser humano, Souza 

(2006) destaca a importância que as situações estressoras adquirem na implicação de 

problemas de ordem de aprendizado, raciocínio, memória e outras funções do intelecto. 

Quando os alunos vivenciam situações estressoras com adaptação negativa ocorrem 

sentimentos de retração. Esta retração é por fim traduzida em sensações de apatia e falta de 

motivação para realização das atividades acadêmicas. 

 Em relação à sintomática do estresse experimentada pelos alunos durante as situações 

estressoras, constatou-se de primeiro instante a fase de alarme ao estresse: taquicardia, tensão 
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muscular, pele e extremidades frias, dentre outras. Houve também a menção da problemática 

relacionada às fases secundárias de resposta ao estresse, como cefaleia, sonolência, 

irritabilidade e dificuldade de concentração, além da citação de sentimentos subjetivos como 

raiva, passividade e o desestímulo. 

 As situações vivenciadas pelos alunos no contexto universitário precisam ser olhadas 

com mais atenção por aqueles que fazem parte da universidade, principalmente pelos docentes 

que estão mais próximos da realidade do aluno. Para Goleman (1995), a assistência emocional 

ao estudante é relevante durante a formação do estudante – enfermeiro, podendo atenuar 

ansiedades, conflitos e preocupações, e assim, contribuir para seu crescimento como pessoa, 

por favorecer o alcance da maturidade individual e profissional.  

 

 

5.2. Fatores de estresse em campo de estágio. 

 

 A grade curricular do curso de enfermagem contempla a aquisição de competências 

através de uma formação teórico – prática, o que inclui o desenvolvimento de atividades em 

laboratórios intra-hospitalares, estes campos de ensino são explorados para o aprendizado da 

prática do cuidado em enfermagem. 

 O inicio da prática de enfermagem representa para o aluno uma vivência difícil e 

frustrante. Esse processo pode ser facilitado quando o iniciante estabelece interação com o 

professor. Os procedimentos de enfermagem, o professor, os colegas, o campo de estágio, os 

médicos, o paciente, o tempo e a enfermaria são elementos responsáveis pelas impressões que 

o aluno tem em um primeiro contato com a prática profissional, sendo o papel do docente 

indispensável nesta primeira impressão. 

  As dificuldades e angústias que os alunos vivenciaram no relacionamento com o 

paciente, o professor e o ambiente, produziram efeitos negativos e positivos referentes ao 

primeiro contato com a prática. Em afirmações negativas, se apresenta fatores como: cuidar 

de paciente de alta complexidade, presenciar a morte, percepção dos alunos quanto à 

insensibilidade de outros profissionais da área de saúde quanto à dor, á morte e ao morrer. Já 

em afirmações positivas, se apresentam da forma em que, a assistência com pacientes de alta 

complexidade lhes proporcionou o desenvolvimento de procedimentos mais complexos e 

assistência integral, reforçado pela grande satisfação dos mesmos quando estes pacientes 

graves se recuperaram (BOSQUETTI; BRAGA, 2008). 
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 “As atividades práticas ou laboratoriais sempre foram interpretadas como fatores de 

estresse pelos estudantes”, mesmo estes tendo o conhecimento da importância inquestionável 

de ambos no cenário estudantil (MUSSO, et al., 2008 p.805). Os laboratórios clínicos são 

elementos fundamentais na formação dos estudantes de enfermagem, pois lhes permite e 

exige aplicar os conhecimentos teóricos e desenvolver habilidades para prestar cuidados às 

pessoas. Porém, os alunos ao enfrentarem situações acadêmicas similares a outros grupos de 

estudantes, têm um maior grau de estresse devido ao envolvimento em situações nas que se 

trabalha com pessoas, o que significa muito risco e responsabilidade. 

 Assim também como afirmam que há um descompasso entre teoria e prática, o que 

lhes causa medo e insegurança, que é maximizado quando são submetidos a realizar 

procedimentos em pacientes e reforçado quando estão sendo avaliados por preceptores ou 

docentes. Dentre as críticas de descontentamento dos estudantes, a de maior relevância é o 

“despreparo do docente e o campo deficiente com experiências limitadas ao aprendizado” 

(JORGE, 1996). 

 Para Braga (2004), o professor deve estimular o interesse dos alunos, neste sentido o 

mesmo precisa se perceber como pessoa e não só como um profissional, visto que ele é o 

maior responsável por determinar o tipo de interação que haverá entre ele e o aluno. Nas 

afirmações dos acadêmicos trazidos pelos autores, essa interligação nem sempre acontece, 

pois o professor se impõe de forma autoritária dentro do campo de estágio e são incapazes de 

ouvir seus medos e anseios e de respeitarem seus tempos de evolução ao conhecimento. 

 Outro ponto relevante dentre as críticas evidenciadas é o impacto quanto ao 

ambiente/enfermaria em que são inseridos, pois antes de terem o contato com o campo, 

pensam que a enfermaria seja um ambiente tranquilo e rico em procedimentos, diferente do 

que encontram num primeiro contato com a  prática, em que as “enfermarias se apresentam 

confusas, desorganizadas e sem planejamento, diferentemente do ensinado durante as aulas, 

neste sentido, as enfermarias se tornam um ambiente causador de estresse” (BOSQUETI; 

BRAGA, 2008 p.691). 

 As primeiras atividades realizadas em campo de estágio, como o banho no leito, e 

cuidados que necessitavam de esforços braçais, foram consideradas desestimulantes e 

entediantes pelos estudantes, as pesquisas explicam que por ser um procedimento que pra eles 

não exigia conhecimento técnico complexo, acabam por darem pouca importância à técnica 

do banho, apenas considerando-a trabalhosa (PEREIRA; FÁVERO, 2001). 
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 Descrevendo a relação com a equipe da enfermaria, os relatos corroborados nos 

estudos quanto ao primeiro contato com a equipe foram descrito como um relacionamento 

tímido, pois tiveram insegurança em se relacionar com os funcionários, e muitas vezes 

preferiram ficar só observando. Porém com a permanência dos alunos no setor ao decorrer do 

estágio, há evidências, que as relações com a equipe foi ficando mais íntima, afirmando serem 

atenciosos e que sempre os ajudavam em procedimentos, mas que ainda os tratavam como 

aprendizes em certas situações e abusavam dos alunos na realização dos cuidados diários 

(BOSQUETTI; BRAGA, 2008). 

 Braga
 
(2004) afirma que a comunicação é uma habilidade que deve ser desenvolvida 

por meio do conhecimento. O indivíduo deve adquirir e aprofundar os conceitos de uma 

comunicação adequada e eficaz para que possa ser realmente terapêutico no exercício do 

cuidar. Para que haja uma comunicação eficaz, os indivíduos envolvidos devem estar 

preocupados com a compreensão do outro para que as ideias sejam compartilhadas. Para a 

autora, a comunicação só é competente quando é um processo interpessoal. 

 Por fim, o relacionamento com os pacientes, que em maior destaque, procedeu a partir 

de dados bibliográficos, como sendo proveitoso, terapêutico e receptivo. Alguns autores se 

referem à ansiedade e insegurança dos alunos frente ao primeiro contato com o paciente, e 

também por terem medo que os pacientes não os aceitem. 

 É compreensível entender, que os estudantes anseiem por espaços físicos adequados, 

por diálogo e acolhimento, mas, se faz necessário explicitar, que nem sempre a prática da 

enfermagem acontece nestas condições, ou seja, muitas vezes os alunos se deparam com 

pacientes em que o cuidado exige esforço físico, com ambientes e situações estressantes, com 

contradições da teoria e prática, com dificuldades de relacionamento com pacientes, equipe e 

docentes, o que certamente lhes causará sentimentos de ansiedade e insegurança. 

 Nesse sentido, para Casate e Corrêa (2006), entende-se que é oportuno reafirmar a 

preparação e o incentivo por parte do docente para com o aluno, para que o primeiro contato 

com o campo de estágio seja motivador, e assim ele se sinta aberto para aproveitar as 

oportunidades e experiências que possam surgir. 
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5.3. Percepção dos acadêmicos quanto ao cuidar de si 

 

 Para que o homem possa se conhecer melhor é necessário que ele tenha consciência de 

si, ou seja, que ele saiba minimamente onde está inserido, de que plano participa, quem são as 

pessoas que o rodeiam. É preciso ter consciência da realidade e viver em harmonia com os 

fatos e acontecimentos do local e do momento do seu viver, pois somos produtos do meio em 

que estamos inseridos (FUREGATO, 1999). Portanto, a cada vez que o sujeito se conscientiza 

de sua situação, se aproxima mais dos temas de sua vida e dos movimentos para o 

esclarecimento dos mesmos. 

 Neste sentido, vale ressaltar a importância das relações de cuidado, que são aquelas 

que se distinguem pela expressão de comportamentos de cuidar. Estes comportamentos se 

expressam pela forma em que as pessoas compartilham sua confiança, respeito, consideração, 

interesse, atenção, dentre outros, ou seja, são as habilidades interpessoais.
 
Esses 

comportamentos estão presentes em todos os tipos de relações humanas, sociais e pessoais 

(SANTOS; RADUNZ, 2012). 

 Porém saber reconhecer o limite é de extrema importância para o processo de cuidar, 

já que, através do reconhecimento de até onde podemos ir, é possível reconhecer no outro que 

está sendo cuidado, seus limites corporais e subjetivos. Além disto, através deste 

reconhecimento há a possibilidade de ampliação de fronteiras de modo consciente, ou seja, 

reconhecer, para expandir.  

 No entanto, é sabido que todo indivíduo em seu processo de desenvolvimento é 

influenciado pelo seu meio (sociedade, família, etc.). Estas influências são de grande valor 

para a constituição do indivíduo. Contudo, se houver um enrijecimento do que é absorvido, 

sem um filtro pelo indivíduo, este acaba por repetir comportamentos sem assimilá-los de fato, 

baseando-se em padrões externos que formam ideais internos, e assim não estabelecem 

conceitos viáveis em seu processo. Fazer contato com sua própria necessidade e respeitá-la é 

de extrema importância para o processo de autoconhecimento. Por esse caminho é possível 

reconhecer e aceitar potenciais e fraquezas. 

 Se, por alguma razão, essa aprendizagem não ocorre naturalmente, o individuo ainda 

assim pode desenvolvê-la através de estratégias de ensino e experiências vividas,
 
o que 

implica fazer contato com a própria humanidade e perceber que as feridas que estão lá no 

paciente também podem estar em si. 
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 Diante do embasamento explicitado acima, as evidências vem trazer, qual a percepção 

do estudante quanto ao cuidar de si, e nesse sentido, as atitudes dos mesmos tem se tornado 

um fator preocupante no cenário atual. 

  O uso de medicamentos sem prescrição médica tem sido uma prática frequente em 

todos os tempos e culturas, com características próprias. Porém, este exercício tem se tornado 

reiterado entre o universo estudantil, se transformado em uma habilidade para satisfazer suas 

próprias necessidades de saúde. Esta situação, além de causar sérios riscos á saúde dos 

mesmos, pode acabar mascarando uma doença ou complicar um quadro sintomatológico, 

retardando um período de recuperação (PAREDES; MIASSO; TIRAPELLI, 2008). 

 Esse fato permite evidenciar que a automedicação está presente na população em 

geral: trabalhadores, donas de casa, estudantes da área médica, universitários e profissionais – 

destacando-se os profissionais da saúde, nos quais esta prática é muito habitual. Considerando 

que os profissionais da saúde possuem conhecimentos e maior acesso a informação e aos 

medicamentos, os quais têm sido fatores determinantes para fazer desta prática um hábito. 

 Os estudantes de enfermagem têm sido evidenciados como uma população vulnerável 

para a automedicação, explicado pelo fato de serem indivíduos que em sua maioria, estão em 

uma faixa etária jovem, e por acreditarem que como um futuro profissional na área de saúde, 

entendem tudo sobre os benefícios e malefícios do fármaco, assim, estão imersos em um 

contexto cultural que favorece o contato com drogas legais e ilegais (ORTEGA; OSÓRIO; 

PEDRÃO, 2004). Em determinadas situações vivenciadas pelos estudantes, como: anseios e 

inseguranças, estes acabam por explorar a automedicação como forma de refúgio e como 

finalidade de aliviar momentos de desconforto. 

 A ocorrência de cefaleia é uma das queixas mais frequentes entre os estudantes, e diz 

respeito a um desconforto que implica em fracasso educacional e prejuízo na qualidade de 

vida desses estudantes. A dor autorreferida por estudantes universitários é consequência das 

atividades acadêmicas e também das atividades extracurriculares, os estudos apontam que a 

dor em questão, incapacita a concentração dos alunos, altera o humor, as relações com as 

pessoas, às habilidades cognitivas e psicomotoras e a realização de atividades práticas e de 

avaliação. Os episódios de dor surgem preferencialmente à tarde, permanecem por algumas 

horas do dia, vem surgindo com frequência, e são desencadeados pelos estudos e pelo estresse 

(BRAGA, et al., 2012). 

 O cuidado, em especial o cuidar de si, tem que fazer parte do hábito diário das 

pessoas, com o intuito de proteção e promoção da saúde, porém os profissionais de saúde só 
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tomam consciência dessa importância quando já vivenciaram situações desconfortáveis como 

as citadas acima. Assim o cuidar de si propriamente dito é desenvolvido por uma minoria. 

 Para Santos e Radunz (2012), debater sobre o cuidado e suas formas de ser e agir são 

primordiais para desenvolver nos profissionais de saúde, em especial acadêmicos de 

enfermagem, a necessidade de se autoconhecer e reconhecer, a fim de valorizar o cuidado de 

si para assim poder cuidar do outro. Percebe-se que o ato de não cuidar de si e o aumento do 

estresse estão intimamente relacionados, e que se faz necessário o reconhecimento das 

relações entre estresse, estudo e saúde, para assim criar estratégias de enfrentamento. 

 Assumimos assim, a prerrogativa que de que o enfrentamento seja uma das maneiras 

de resolução do estresse; não a única, mas entende-se que seja talvez aquela que mais conduza 

ao autoconhecimento e, portanto, ao aprendizado. 

 Por fim, vale ressaltar que as instituições de saúde e de ensino, devem atentar-se as 

necessidades de suporte para cuidar de quem cuida, pois somente dessa forma o cliente e o 

cuidador sairão fortalecidos dessa relação.  

 

5.4. Construção e Validação de Instrumento para analisar os fatores de estresse 

 

 Por considerar que a manifestação do estresse é uma resposta da interação entre o 

indivíduo e o seu meio, a avaliação do estresse deve contemplar as características sociais, 

econômicas e culturais. Dessa forma, ao se pensar em um instrumento de avaliação, deve se 

incluir aspectos tanto gerais como específicos, para que o mesmo sirva de utilização dentro do 

contexto ampliado. 

 Para melhor compreensão do estresse é necessário que as pesquisas sejam bem 

delineadas e conduzidas, e que os instrumentos de avaliação utilizados possuam propriedades 

psicométricas adequadas para uma correta identificação do fenômeno a ser estudado 

(COSTA; POLAK, 2009). 

 No campo da enfermagem, a informatização surge como um alicerce para um salto na 

qualidade da assistência, gerência e ensino, tornando cada fase do processo interativa e eficaz. 

A construção coletiva do conhecimento pode contribuir para identificar melhores formas de 

elaborar a assistência e conscientizar os profissionais, aprimorando a qualidade e a eficiência 

da prestação dos serviços. Porém, diante da diversidade e de inúmeros exemplos de sistemas 

de informação de enfermagem, um dos primeiros esforços para se estabelecer um padrão 

uniforme para a coleta de dados de enfermagem, é a criação de um modelo – instrumento, 
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planejado para facilitar a abstração do mínimo, ou seja, um núcleo comum de dados para 

descrever a prática de enfermagem (RIBEIRO; MARIN, 2009). 

  Para Marin (2003), em termos de conteúdo, os dados são moldados de acordo com as 

fases do Processo de Enfermagem (PE), que é um método sistemático e contínuo de 

planejamento e gerenciamento do cuidado do paciente, que oferece aos enfermeiros uma 

maneira coerente e racional de organizar informações, de modo que o cuidado de enfermagem 

seja apropriado e efetivo.  

 Na elaboração do instrumento, a estrutura conceitual deve ser clara e precisa para 

facilitar a construção dos itens a serem expostos, no desenvolvimento das escalas, a ênfase é 

para a operacionalização do construto de itens, e tem como finalidade, a de tornar explícitos 

os traços latentes e os comportamentos representativos do traço em questão. Para 

operacionalizar o construto em itens é necessário embasamento literário pertinente e definição 

do conceito ao objeto do estudo (COSTA; POLAK, 2009). 

 Na construção das diversas etapas dos itens, deve se considerar as características 

pertinentes em cada fase do estudo a ser explorado, assim, o objetivo do instrumento torna-se 

abrangente, e permiti sua utilização em qualquer âmbito de pesquisa. A ferramenta elaborada 

tem como principais estimativas, a efetividade adequada do construto e confiabilidade do 

mesmo, podendo ser empregado em diferentes amostras, com intuito de obter resultados que 

apresentem satisfatórios e pertinentes ao estudo, se necessário, podendo receber ajustes. 

Portanto padronizar e identificar o conjunto mínimo de dados que forneça informação 

suficiente e necessária na avaliação inicial é fundamental. 

 “Dentro do trabalho na saúde, o processo informacional, que pressupõe o uso da 

comunicação, é, talvez, uma das mais importantes ferramentas que se interpõem entre o 

trabalhador e o ser cuidado” (ROSCANI; LAMAS, 2008 p. 529). Considerando a 

comunicação um instrumento de registro de informação da enfermagem, pode-se assim, 

salientar a importância de elaborar e validar um instrumento para compor as informações 

geradas, contribuindo para documentar e conhecer melhor a realidade dos profissionais de 

enfermagem.  

 Segundo Padilha (2001), a busca inconstante por qualidade na assistência à saúde tem 

sido um objetivo comum em vários países do mundo, tendo como desafio oferecer a melhor 

assistência a um maior contingente de pessoas, por um menor custo. Em vista dos fatores 

envolvidos no gerenciamento da qualidade, a fim de atender às exigências atuais de mercado, 

considera essencial que organizações tenham um sistema definido e bem estruturado que 
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identifique, documente, coordene e mantenha todas as atividades-chave necessárias para 

garantir as indispensáveis ações na qualidade ao longo de todas as operações relevantes. 

 Entre os artigos enquadrados na categoria Construção e Validação do Instrumento, foi 

possível observar que a enfermagem investe muito pouco em pesquisas relacionadas ao esse 

tema, e dentre as pesquisas encontradas, acabam sendo restritas a uma pequena diversidade de 

assuntos. Não foi observado nessa categoria, trabalhos enfocando a importância da 

implementação do instrumento á saúde. Portanto, é necessário que os enfermeiros se 

interessem mais pela temática, elaborando pesquisas que poderão trazer benefícios para a sua 

vida prática, já que o processo de avaliação padronizado beneficia a equipe de enfermagem no 

sentido, de identificar as áreas que necessitam de mudanças através de um caminho 

sistemático, melhorando assim cuidados específicos, e proporcionando ao profissional o 

ajuste aos planos de cuidados projetados adequadamente para resolução dos casos com a 

melhor qualidade de atendimento. 

 Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o instrumento validado quanto 

ao seu conteúdo pode apresentar evolução significativa, demonstrando que o mesmo está 

adequado quanto a seus contentos e permite registrar o que se pretende. Sua proposta é 

registrar o panorama dos estudos onde for aplicado, visando demonstrar e manter registros 

regulares sobre a dinâmica das avaliações, considerando a necessidade de mostrar a rotina e as 

dificuldades que os profissionais em questão enfrentam para prestar assistência ao paciente. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a análise dos 20 artigos selecionados pela pesquisa, o estudo revelou 

diversos fatores de estresse no curso de graduação em enfermagem, fatores estes que já foram 

supracitado no corpo do texto, e como sabido, podem acarretar um comprometimento nas 

atividades acadêmicas e na vida pessoal do estudante. 

 O levantamento dos fatores de estresse mais evidenciado pelos dados bibliográficos 

considerou que a qualidade de vida dos estudantes, em geral, e os estudantes de enfermagem 

em particular, deve ser uma preocupação presente daqueles que trabalham com a formação 

profissional desses indivíduos. Determinar os fatores de estresse pressupõe recursos para 

prevenir os prejuízos provocados por essas emoções. Desenvolver métodos de orientação e 

treinamento para prevenir disfunções e distúrbios emocionais deve ser uma meta centrada nos 

cursos de graduação. 

 A categorização dos dados nos permitiu identificar o estresse correlacionando-o ao 

desequilíbrio, seja este, corporal, no ambiente acadêmico ou nas relações interpessoais. Este 

desequilíbrio apareceu como tema gerador do significado estresse acadêmico, pois 

argumentam quanto ao futuro incerto dos estudantes, e acabam por prejudicá-los no 

desenvolvimento contínuo da graduação.    

 A categoria, estresse a partir da vivência no ambiente acadêmico, deixa explicíto que a 

sobrecarga de atividades e o necessário cumprimento de tarefas, diante de um ambiente ainda 

desconhecido, acabam por afastar o estudante do seu convívio familiar e social, o que, muitas 

das vezes o leva ao isolamento, à fadiga, a privação do sono, a sobrecarga de trabalho ao 

pavor em cometer erros e a outros fatores inerentes ao treinamento, neste contexto, o 

estudante está intimamente vulnerável a diversos distúrbios psicológicos, psicopatológicos e 

comportamentais.  

 O processo ensino-aprendizagem deve ressaltar as diferenças individuais, habilidades, 

experiências prévias e estilos de vida. Assim, o estudante deve adquirir novos conhecimentos 

e habilidades integrantes ao seu processo ensino aprendizagem. A aprendizagem implica 

modificação de comportamento que advém de uma experiência e, nesse processo, ocorre uma 

mobilização orgânica com mudança na estrutura intelectual do indivíduo. 

 Além das situações inerentes ao contexto de vida do aluno, ele ainda precisa adaptar-

se às mudanças que ocorrem nesse período para, assim, garantir melhor êxito nessa etapa de 

sua formação profissional. 
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 Perpassando pela segunda categoria do estudo - fatores de estresse em campo de 

estágio, fica clara a preocupação dos estudantes quanto: as atividades assistenciais, muitas 

vezes, em pacientes em condições críticas, e o desafio para garantir o bom desempenho 

profissional, todas essas situações, entre as diversas já apresentadas, podem ser citadas como 

fontes de estresse. Nesta categoria, fica explicito que os estudantes de enfermagem não se 

sentem preparados para o início da prática de enfermagem, tornando pra eles uma vivência 

difícil e muitas das vezes frustrante, pois acabam por experimentar sentimentos ambivalentes. 

 Nesse sentido, é oportuno reconhecer as falhas presentes no sistema educacional, e 

incluirmos em busca de superar essas barreiras, a preocupação com os futuros profissionais 

que, pela própria característica das atividades que irão exercer, deverão deparar com situações 

de estresse e, em razão disso, necessitam incorporar o conceito do estresse à sua própria 

formação e às etapas evolutivas de suas experiências. 

  Também foi evidenciado na pesquisa, a importância da percepção do acadêmico 

quanto ao cuidar de si, esta categoria se incumbiu de aproximar e compreender que o 

reconhecimento da condição humana é necessário para o saber de cuidar de si.  

 Os dados apresentados pela pesquisa demonstram as dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes perante o cuidar de si, os mesmos não estão conseguindo desenvolver seus 

potenciais em relação ao ser, de forma há criar recursos de enfrentamento e de encarar o 

mundo de forma realista e confiante, o que temos percebido é o refúgio dessa realidade, o que 

acabam por prejudicar a própria saúde. 

 Assim sendo, o estudo demonstrou a relação da problemática do estresse e o 

desenvolver das atividades acadêmicas. Os fatores de estresse que foram evidenciados no 

estudo demonstraram a repercussão negativa do estresse na realização dos afazeres do curso, 

ou por excesso de estímulos ou por mecanismos de proteção, traduzindo-se em quedas do 

desempenho acadêmico. 

 Os resultados comprovam que os alunos vivenciam situações estressoras e que estas 

refletem na qualidade da sua saúde mental, deixando-os mais irritados, ansiosos, com baixa 

autoestima e desestimulados. A partir das análises, é possível indicar algumas sugestões para 

o fenômeno estudado, entre elas citamos a distribuição da carga horária do curso, o que 

facilitaria a disponibilidade de tempo para estudar e desenvolver outras atividades, bem como 

favorecer mais escuta e amparo aos alunos para detectar situações de estresse e buscar 

construir juntas formas de administrá-las. 
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 A compreensão do que é estresse, seus sintomas e suas fases, pode levar o ser humano, 

a saber utilizar a força gerada pelo estresse a seu favor, tendo em vista à prevenção de 

problemas de saúde, a detecção precoce de riscos, a reflexão sobre a importância do tema e a 

apreensão do conhecimento de forma efetiva e contínua. Afinal, os estudantes inseridos neste 

cenário, serão em futuro próximo, transmissores de conhecimento, seja para outros 

profissionais ou para a população. 

 Por fim, esperamos que este estudo tenha colaborado para critérios de convivência 

positiva, mesmo diante de uma situação conflitante, e que o mesmo, favoreça para estabelecer 

um conjunto de habilidades comportamentais e cognitivas, utilizadas para controlar as 

demandas internas e externas, que neste caso, o estresse. 
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 9. ANEXO 

9.1 QUADRO PARA COLETA DE DADOS DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM 

BASES DE DADOS 

Nome: 

1ª Etapa: 

Descritor (es): 

Questão (ões) que norteia (m) a busca dos artigos:  

Critérios de Inclusão e Exclusão de Artigos/produções: 

Recorte Temporal:  

Bases de Dados Pesquisadas:  

Bases de Dados em que foram encontrados os artigos: 

2ª Etapa:  
Tabela 1 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

BASE DE 
DADOS 

ARTIGOS NA 
ÍNTEGRA ON 

LINE 

FONTES DE 
DADOS 

ARTIGOS 
NA 

INTEGRA 
(Manual) 

FONTES DE 
DADOS 

      
      

 
3ª Etapa  
Tabela 2: Base de Dados LILACS 
Autor(es), 

Data & 
País 

Título do 
artigo, 

qualificação 
dos autores 
e Estado de 
origem dos 

autores 

Propósito 
(objetivo) 

Tamanho da Amostra, 
Características. 

Cenário 

Desenho da 
Pesquisa & 

Instrumentos 

Principais 
Achados 

Conclusões 
do(s) autor (es) 

      
 

Tabela 2: Base de Dados MEDLINE 
Autor(es)
, Data & 

País 
Título do 

artigo, 
qualificaçã

o dos 
autores e 
Estado de 
origem dos 

autores 

Propósito 
(objetivo) 

Tamanho da Amostra, 
Características. 

Cenário 

Desenho da 
Pesquisa & 

Instrumentos 

Principais 
Achados 

Conclusões do(s) 
autor (es) 
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4ª Etapa  

Pré-análise (Exemplo) 
ANO DE PUBLICAÇÃO    

BASE DE DADOS    

ARTIGOS NA ÍNTEGRA 
ON LINE 

    

 

 Discriminação Quantidade Quantidade Total 
FONTES DE DADOS     

ORIGEM DOS AUTORES    

FORMAÇÃO DOS 
AUTORES 

   

Local de realização dos 
estudos 

   

Tipo de pesquisa     

Técnicas utilizadas    

Característica Amostra    

Objetivos    

Resultados    

 


