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Resumo 

 

O trabalho tem como tema central a Qualidade de Vida no Trabalho em que se objetivou 

avaliar as fases de estresse ocupacional dos técnicos de enfermagem de uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA), através do desenvolvimento das atividades foi identificado a 

importância da saúde, como forma de harmonia e equilíbrio, inserido dentro do ambiente 

organizacional, foi realizado um estudo de campo com uma amostra de 152 avaliados 

respondentes, e como forma de obter as informações das fases do estresse em que se 

encontravam foi adotado um questionário semi estruturado, tendo como base o  Manual do 

Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp, (LIPP, 2000), que apresenta a 

avaliação focada em dois fatores: físicos e psicológicos. Durante a apuração foi constatado 

que a maior parte dos respondentes estão inseridos na fase de resistência, o que acaba 

interferindo diretamente na Qualidade de Vida do Trabalho durante o exercício de suas 

atividades profissionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse ocupacional; Unidade de Pronto Atendimento; técnicos de 

enfermagem 

 

 

Abstract 

 

The work has as its central theme the Quality of Life in the Work in which the objective was 

to evaluate the occupational stress phases of the nursing technicians of a Unit of Emergency 

Care (UPA), through the development of activities was identified the importance of health as 

a way Of harmony and balance, inserted within the organizational environment, a field study 

was carried out with a sample of 152 evaluated respondents, and as a way of obtaining the 

information of the phases of the stress in which they were found a semi structured 

questionnaire was adopted, based on The Lipp's Inventory of Stress Symptoms for Adults 

(LIPP, 2000), which presents the assessment focused on two factors: physical and 

psychological. During the assessment it was verified that most of the respondents are inserted 

in the resistance phase, which end up interfering directly in the Quality of Life of the Work 

during the exercise of their professional activities. 
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1 Introdução 

 Vivemos em uma era de competição e turbulência que a todo o momento exige a 

participação dos profissionais, inseridos no ambiente organizacional. Mediante uma gestão 

consciente em proporcionar aos colaboradores o melhor ambiente de trabalho, as instituições 

reconhecem a importância da qualidade de vida, que para Caravantes et al (2005), se reflete 

na criação de condições para o bem estar dos colaboradores inseridos no ambiente 

organizacional, onde o profissional produz melhor quando se sente feliz e motivado. 

 Na busca por satisfazer as suas necessidades, o trabalhador vai ao encontro da 

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), que pode ser explicada como um conjunto de 

atividades que visam melhorar a satisfação dos empregados no ambiente de trabalho, centrado 

em segurança, saúde, realização pessoal e profissional, horário flexível de trabalho, 

autonomia, conforto etc. (LACOMBE 2009).  

Diante dessa realidade e alinhada a prestação dos serviços de saúde a população, surge a 

figura importante do profissional técnico de enfermagem, que é submetido à responsabilidade 

intensa no exercício das suas atividades em beneficio dos serviços de saúde prestados à 

sociedade, bem como é inserido dentro de um ambiente organizacional de enfermagem.  

 Conforme publicado na Portaria GM/MS nº 1.601, de 7 de julho de 2011, do 

Ministério da Saúde, que estabelece diretrizes para a implantação do componente Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA 24h) que em conformidade com a Política Nacional de Atenção às 

Urgências, exigem dos profissionais um atendimento à população em regime de trabalho de 

24 horas por dia, sete dias por semana, podendo solucionar grande parte das urgências e 

emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Dessa forma, 

ajudam a diminuir as filas nos prontos socorros dos hospitais. A UPA se destaca ao oferecer 

estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e 

leitos de observação. Nas localidades que contam com UPA, 97% dos casos são solucionados 

na própria unidade.  

 Diante dessa exposição nasceu a necessidade em responder aos questionamentos: No 

exercício de suas atividades trabalhistas, os técnicos de enfermagem identificam a Qualidade 

de Vida no Trabalho? Mediante ao atendimento ao cidadão apresentam sintomas de estresse? 

Está o estresse ocupacional interferindo na qualidade assistencial? 
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 Como forma de responder aos questionamentos, o objetivo geral da pesquisa foi 

identificar a existência dos principais aspectos da Qualidade de Vida do Trabalho; e como 

objetivo específico, avaliar as fases de estresse ocupacional, nas quais os técnicos de 

enfermagem da UPA se encontram.  

 O trabalho foi estruturado da seguinte forma: Introdução, Revisão Bibliográfica, 

Metodologia, Resultado/Discussão, Conclusão e Referências. 

 

2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Conceito de Saúde 

 Segundo o estabelecido na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 1990, 

p.18055),  que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, o conceito de saúde do 

trabalhador, pode ser visto como: 

"Um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 

trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho". 

 

Czeresnia e  Freitas (2009),  colocam que as principais características da saúde incluem 

o ambiente social e econômico, o ambiente físico e as características e comportamentos 

individuais da pessoa. Em geral, o contexto em que um indivíduo vive é de grande 

importância na sua qualidade de vida e em seu estado de saúde 

Forigo (2011), coloca ainda que a saúde visa enfrentar situações novas através da 

margem de tolerância que cada indivíduo possui para enfrentar e superar as infidelidades do 

meio. Dentro desta perspectiva, é saudável aquele que tolera infrações e possui a capacidade 

de instruir novas normas em situações novas. Faz-se necessário compreender que a saúde não 

é o inverso da doença ou ausência dela e sim, um equilíbrio entre diversos determinantes, 

inclusive no trabalho. 
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2.2 Qualidade de Vida no Trabalho 

De acordo com o WHOQOL GROUP
3
 (1994), a expressão “qualidade de vida” foi 

utilizada pela primeira vez pelo presidente dos EUA, Lyndon Johson, em 1964, quando 

pronunciou que “os objetivos não podem ser medidos por meio de balanços dos bancos. Ele 

só pode ser medido por meio da qualidade de vida que proporciona às pessoas”. Nesse 

aspecto a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998), passa a definir como a “percepção do 

indivíduo de sua posição na vida no contexto de culturas e sistemas de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

Ribeiro (2008), descreve que a aplicação do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho 

surgiu com a preocupação de proporcionar satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução 

de suas tarefas associados ao aumento da produtividade e desempenho dos funcionários e que 

a evolução do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho é auxiliada por outras ciências, 

como: a) Ciência da saúde; b) Ecologia; c) Ergonomia; d) Psicologia; e) Sociologia; f) 

Economia; g) Administração; h) Engenharia. 

Ao considerar a importância de tais ciências no entendimento da QVT, se irá fixar a 

linha do presente estudo entre a Ciência da saúde e a Psicologia. No que concerne a Ciência 

da saúde, a mesma busca preservar a integridade física, mental e social do ser humano e não 

atuar apenas sobre o controle de doenças, enquanto que a Psicologia pode demonstrar a 

influência das atitudes internas e perspectiva de vida de cada pessoa em seu trabalho e a 

importância do significado intrínseco das necessidades individuais para seu desenvolvimento 

com o trabalho. 

2.3 Abordagens Teóricas do Estresse e Estresse Ocupacional 

2.3.1 O Estresse 

O termo estresse, de origem inglesa (stress), deriva do latim stringere e refere ao estado 

de perturbação causado por um conjunto de reações do organismo humano na busca de 

adaptações a agressões de ordem física, psíquica, entre outras. (HOUAISS, VILLAR, 

FRANCO, 2004) . 

                                                 
3
 WHOQOL GROUP. Grupo constituído pela Organização Mundial da Saúde com a finalidade de desenvolver 

instrumentos capazes de mensurar a qualidade de vida em diferentes aspectos. 
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Segundo Tavares (2010), a teoria do stress começou a se desenvolver em 1925, quando 

Hans Selye ainda era estudante de medicina e observou que pacientes com diferentes 

enfermidades apresentavam um conjunto de reações muito semelhantes. Os sintomas mais 

comuns eram falta de apetite, pressão alta, desânimo e fadiga. 

2.3.2 Consequências do Estresse 

Conforme Sousa (2005), ao descrever a Síndrome Geral de Adaptação ou Síndrome do 

estresse biológico, a diferencia em três estágios. Inicialmente, ocorre a reação de alarme, 

quando o organismo se prepara para lutar ou fugir. A seguir, com a permanência do estressor, 

há um aumento da resistência, numa tentativa de adaptação. Na terceira fase, há uma 

diminuição da capacidade do organismo de se adaptar, dando margem a diversas doenças e 

até a morte por exaustão. 

Nesse sentido Lipp (2000), coloca que o assunto aborda que o indivíduo pode 

apresentar sintomas de estresse que o coloca em três fases evolutivas: Alerta, resistência e 

exaustão. Na fase de alerta o indivíduo para se proteger do perigo percebido entra em estado 

de alerta dando prioridade aos órgãos de defesa, ataque ou fuga. As principais reações 

corporais são: aumento da glicose, dos glóbulos vermelhos e brancos, dilatação dos brônquios 

e da pupila, ansiedade. Quando o indivíduo elimina ou aprende a lidar com o estímulo 

estressor o organismo volta à situação de equilíbrio interno, caso contrário, ocorrerá uma 

evolução para as fases seguintes do estresse. 

A fase de resistência, conhecida como intermediária, persiste o desgaste do estado de 

alerta. O organismo continua buscando ajustar-se a situação estressante, mobilizando energia, 

o que traz algumas consequências como: aumento do córtex da suprarrenal, atrofias de 

algumas estruturas relacionadas às células sanguíneas, ulceração do aparelho digestivo, 

irritabilidade, insônia, mudança de humor, diminuição do desejo sexual, entre outros. 

Na fase de exaustão, o indivíduo se encontra esgotado, há uma queda na imunidade e o 

surgimento da maioria das doenças. Nesta fase, podem-se perceber algumas consequências 

como: falha nos mecanismos de adaptação, esgotamento por sobrecarga fisiológica e morte do 

organismo. 
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2.3.3 O Estresse Ocupacional 

O estresse ocupacional, segundo Sousa (2005), pode ser entendido como o resultado de 

relações complexas entre condições de trabalho, condições externas ao trabalho e 

características do trabalhador, destaca-se que a demanda do trabalho excede as habilidades do 

trabalhador para enfrentá-la. Neste contexto, ocorre um desgaste anormal e/ou uma 

diminuição da capacidade do organismo para o trabalho, em consequência de sua 

incapacidade para tolerar, superar ou se adaptar às exigências psicológicas, percebidas como 

demasiadas, insuperáveis e intermináveis. 

As definições de estresse ocupacional baseiam-se em três vertentes do estresse geral, 

perpassando do contexto geral de vida para o contexto específico de trabalho. No primeiro 

deles o estresse refere-se aos estímulos estressores. Ou seja, o estresse ocupacional deriva dos 

estímulos do ambiente de trabalho que exigem respostas adaptativas por parte do empregado e 

que ultrapassam a sua habilidade de enfrentamento; estes estímulos são comumente 

denominados de estressores organizacionais. O estresse ocupacional também pode constituir-

se como respostas aos eventos estressores, sendo as respostas (psicológicas, fisiológicas e 

comportamentais) que os indivíduos fornecem quando são submetidos a situações de trabalho 

que excedem sua habilidade de enfrentamento. E por último têm-se os estímulos estressores-

respostas. É quando o estresse ocupacional refere-se ao processo geral em que demandas do 

trabalho impactam nos empregados. Assim o estresse ocupacional pode ser definido como um 

estado desagradável que advém de aspectos do trabalho que o indivíduo considera 

ameaçadores à sua autoestima e ao seu bem-estar. (TAVARES, 2010). 

2.3.4 Fatores que resultam em estresse ocupacional 

Sousa (2005), expõe que as pesquisas que focalizam o estresse ocupacional a partir dos 

estressores organizacionais, identificam-se em duas modalidades, a dos estudos que 

investigam os estressores relacionados especificamente ao ambiente de trabalho e aqueles que 

investigam os estressores gerais da vida da pessoa, cabendo a primeira situação como estudo 

de investigação. 

No entanto, Tavares (2010), menciona que são inúmeros os estressores ocupacionais, 

com fins de melhor estudá-los e compreendê-los, vários autores os agruparam em categorias, 

fazendo diferentes classificações dos mesmos. E, em algumas profissões, em virtude da 
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própria natureza do trabalho os indivíduos ficam expostos a um maior número de estressores, 

tanto físicos quanto psicossociais.  

2.3.5 Consequências do estresse ocupacional 

Segundo Sousa (2005), ante os diferentes estressores, o indivíduo pode desenvolver 

reações favoráveis ou desfavoráveis para ele e para a organização. As respostas consideradas 

desfavoráveis ao indivíduo dão origem ao strain, que pode ser psicológico, físico ou 

fisiológico e comportamental. As consequências desfavoráveis para a organização vão desde 

o absenteísmo, redução da produtividade até o adoecimento e aposentadoria prematura. 

O enfoque nas respostas aos eventos tem contribuído para a identificação e 

compreensão de consequência do estresse. As principais respostas psicológicas ao estresse 

ocupacional têm consistido na insatisfação no trabalho, ansiedade e depressão (Cavanaugh, 

Boswell, Roehling & Bouddreau, 2000; Macckie, Holahan & Gottlieb, 2001;Wang & Patten, 

2001 apud SOUSA 2005).  

2.4 Processo de trabalho da Enfermagem 

A enfermagem está relacionada com o ato de cuidar do próximo. 

A expressão enfermagem vem da palavra "nurse" que originalmente significa  aquela 

que nutre, que cuida de crianças e que por extensão, a que assiste o doente.  (SILVA, 1986). 

O trabalho da enfermagem inicialmente no século XIX era executado por religiosas, 

viúvas e prostitutas, baseando-se na caridade de ajudar o próximo necessitado. O ato de cuidar 

não exigia conhecimento nem treinamento específico, pois não era visto como trabalho. Em 

1854, este contexto começou a mudar. 

Destacou-se como marco de referência da profissão de enfermagem, a enfermeira 

Florence Nightingale, de origem inglesa, na metade do século XIX, realizava trabalhos sobre 

higiene, saúde pública e administração hospitalar. Segundo Florence a ação de enfermagem 

tem como objetivo primordial: por o doente nas melhores condições para que a natureza 

pudesse atuar. Após seis anos, em reconhecimento ao trabalho de Nightingale, o governo 

inglês financiou a organização da primeira escola para formação de trabalhadores de 

enfermagem, já estabelecendo separação entre enfermeiras administradoras e prestadoras de 

cuidados (SILVA, 1986). 
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Já no Brasil, o processo de profissionalização da enfermagem iniciou-se nas últimas 

décadas do século XIX, Yura et al (1976), definem a enfermagem essencialmente como o 

encontro do enfermeiro com um doente e sua família, durante o qual o enfermeiro observa, 

ajuda, comunica, entende e ensina; além disso, contribui para a conservação de um estado 

ótimo de saúde e proporciona cuidados durante a doença até que o doente seja capaz de 

assumir a responsabilidade inerente à plena satisfação das suas necessidades básicas; por 

outro lado, é necessário proporcionar ao doente em estado terminal, ajuda compreensiva e 

bondosa. 

Segundo Brunner (1983), o objetivo da enfermagem é a promoção, conservação e 

restabelecimento da saúde, dando especial atenção aos fatores biológicos, psicológicos e 

socioculturais, e com absoluto respeito pelas necessidades e direitos da pessoa a quem se 

presta um tipo de serviço. 

2.5 O papel do Enfermeiro 

O trabalho do enfermeiro possui diversas funções que devem ser desempenhadas por 

ele, independente do local de trabalho, mas respeitando suas especificidades. Nas instituições 

hospitalares, a equipe de enfermagem trabalha de forma organizada de acordo com as 

especialidades médica. O enfermeiro detém controle do processo de trabalho da enfermagem, 

aos demais trabalhadores dessa equipe cabe o papel de executores de tarefas delegadas. Como 

características exclusivas, temos o enfermeiro chefe, o líder da equipe, o profissional 

responsável pela unidade que trabalha, assim como os demais profissionais de enfermagem. O 

enfermeiro chefe presta cuidados globais ao paciente, além do apoio psicológico ao 

cuidador/família, desde a execução de técnicas complexas até os cuidados de higiene e 

conforto. Como líder da equipe, prestador de cuidados assistenciais ainda cabe ao enfermeiro 

chefe a gerência e supervisão da unidade. Com isso, o enfermeiro chefe passou a acumular 

uma diversidade de papéis, e muitas vezes, sobrecarregando seu trabalho devido inúmeras 

tarefas a ele delegadas. (PIRES, 1999). 

3 Metodologia 

Com o objetivo de investigar a qualidade de vida dos técnicos de enfermagem de uma 

Unidade de pronto Atendimento, tomando como parâmetro as fases de estresse ocupacional 
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no qual se apresentam, e o seu comprometimento na qualidade do atendimento. Foi adotado 

em um primeiro momento revisões de literatura sobre a presença do nível de estresse 

ocupacional no trabalho, os trabalhos desenvolvidos tiveram um caráter predominantemente 

exploratório, uma vez que este tipo de estudo consiste em uma investigação de pesquisa 

empírica, cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 

desenvolver hipóteses; aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 

fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa; e modificar e clarificar 

conceitos (LAKATOS, 2003).  

Para fundamentação da pesquisa foi realizado um estudo de campo, numa Unidade 

pronto Atendimento, localizada no Município de Berford Roxo, Rio de janeiro, nos meses de 

abril e maio de 2016. Na abordagem foi utilizado o método qualitativo o qual se buscou, 

avaliar através da análise dos sintomas, tanto físicos como psicológicos, apresentado pelo 

respondente, no intuito de estabelecer em que fase ele se enquadra, de acordo com a 

interpretação dos dados coletados no questionário. Já a população de estudo foi formada por 

152 técnicos de enfermagem desta unidade, que concordaram em responder ao instrumento de 

coleta, um questionário semi-estruturado, baseado no Manual do Inventário de Sintomas de 

Stress para Adultos de Lipp, (LIPP, 2000), Instrumento útil na identificação de quadros 

característicos do estresse, possibilitando diagnosticar o estresse em adultos e a fase em que a 

pessoa se encontra (alerta, resistência e exaustão). Baseia-se em um modelo quadrifásico e 

propõe um método de avaliação do estresse que enfatiza a sintomatologia somática e 

psicológica etiologicamente a ele ligada, podendo ser encontrado no anexo. A coleta de 

informações foi autorizada pela Prefeitura Municipal, com o aval do Sr. secretário de Saúde, 

os questionários foram entregues aos respondentes em turnos característicos precedidos de 

palestras informativas, após a coleta de dados, houve a leitura das respostas e posteriormente  

análise dos resultados com o emprego da planilhas eletrônicas do Excel. 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Resultados 

A amostra estudada foi constituída de 152 (cento e cinquenta e duas) pessoas, 134 

(cento e trinta e quatro) mulheres (88%), e 18 (dezoito) homens (12%),  76 (setenta e seis) 

(50%) casados, 37 (trinta e sete) (24%) em união estável, 32 (trinta e dois) (21%) solteiros, 6 

(seis) (4%) divorciados e 1 (um) com estado cível não identificado; autores como Lopes e 

Leal (2005), apontam que noções de família e saúde são atributos de ação feminina.  

Quanto à idade, observou-se que 43% tinham entre 35 e 45 anos, 32% tinham menos de 

35 anos e 25% mais de 45 anos;  No que se refere ao tempo que trabalha na organização, 

verificou-se que 15% trabalham menos de três anos, 24% entre três e sete anos e  mais de sete 

anos 61%. 

O Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp revelou que dos 152 sujeitos 

avaliados, 102 (cento e dois) (67%) se encontravam estressados, dos 102 estressados, a 

maioria 67 (sessenta e sete) pessoas (66%) se encontraram na fase de resistência, 29 (vinte e 

nove) (28%) se encontravam na fase de alerta, e 6 (6%) na exaustão, o restante 50 (cinquenta) 

(33%) técnicos em enfermagem apresentaram sintomas de estresse, mas não serviram de base 

para avaliação por estar abaixo do cômputo geral para nível de estresse, de acordo com o 

inventário de Sintomas de Lipp. 

Os resultados indicaram que dentre os estressados houve uma maior incidência de 

manifestação de sintomas psicológicos (66%), seguindo-se dos físicos (29%) e dos demais 

simultaneamente (5%). 

4.2 Discussão 

Foi considerado na Fase 1 "Alerta" o entrevistado que demonstrou a ocorrência de 7 

(sete) ou mais sintomas. Nesta fase ocorre o  contato com a fonte de estresse, com suas 

sensações típicas na qual o organismo perde o seu equilíbrio se prepara para enfrentar a 

situação estabelecida em função de sua adaptação, são sensações desagradáveis, fornecendo 

condições para reação sendo fundamental para a sobrevivência do indivíduo. Fase 2 

"Resistência" na ocorrência de 4 (quatro) ou mais sintomas. Esta é a fase intermediária em 

que o organismo procura retorno ao equilíbrio. Apresenta desgaste, esquecimento, cansaço e 
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dúvidas. Pode ocorrer nesta fase a adaptação ou eliminação dos agentes estressantes e 

consequente reequilíbrio e harmonia, ou evoluir para a próxima fase em consequência da não 

adaptação e/ou eliminação da fonte de estresse. Fase 3 "Exaustão" na ocorrência de 9 (nove) 

ou mais sintomas. Esta é a fase "crítica e perigosa", ocorrendo uma espécie de retorno a 

primeira fase, porém, agravada e com comprometimento em formas de doenças. (LIPP, 2000). 

Na busca em compreender a Qualidade de Vida do Trabalho, foi constatado a incidência 

de estresse ocupacional, evidenciado por fatores psicológicos e físicos, que foram a base para 

avaliar a presença e as fases do estresse em que os profissionais técnicos de enfermagem se 

encontram, no desempenho de suas atividades profissionais assistencialistas dentro do 

ambiente de trabalho. 

Na visão de Murphy (1984), o estresse ocupacional pode ser entendido como o 

resultado de relações complexas entre condições de trabalho, condições externas ao trabalho e 

características do trabalhador, nas quais a demanda do trabalho excede as habilidades do 

trabalhador para enfrentá-la. Neste contexto, ocorre um desgaste anormal e/ou uma 

diminuição da capacidade do organismo para o trabalho, em consequência de sua 

incapacidade para tolerar, superar ou se adaptar às exigências psicológicas, percebidas como 

demasiadas, insuperáveis e intermináveis, essas discussões estão fundamentadas na pesquisa  

conforme apuração dos resultados, ficando evidenciado que dentre os estressados houve uma 

maior incidência de manifestação de sintomas psicológicos (66%), seguindo-se dos físicos 

(29%) e dos demais simultaneamente (5%).  

O alto índice de estresse da amostra na fase de resistência revela um desgaste 

acumulado ao longo de tempo associado ao tipo de atividade desses profissionais, no entanto 

não é possível excluir a possível influência de fatores pessoais. Importante lembrar que Lipp e 

Malagris (2001), enfatizam que a fase de resistência está associada a cansaço excessivo, 

problemas de memória e dúvidas quanto a si próprio, o que pode comprometer sobremaneira a 

qualidade do trabalho do profissional. Além disso, ressalta-se que algumas funcionárias 

estavam na fase de quase exaustão e apresentavam o desgaste agravado, o que as coloca em 

situação de maior risco para o desenvolvimento de doenças e para a queda na qualidade de 

sua gestão.  

O resultado encontrado reforça a ideia de Gómez et al. (2005), que os técnicos de saúde, 

tanto de enfermaria como de outros setores, estão em contato com muitos estímulos que 
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podem ser vistos como estressores. Dado a predominância do público feminino (82%) no 

exercício das atividades assistencialistas, dentro da organização, torna-se interessante ressaltar 

de que todos os participantes na fase de exaustão eram mulheres. 

5 Conclusão 

 O presente trabalho teve como objetivo geral identificar a existência dos principais 

aspectos da Qualidade de Vida do Trabalho; e como objetivo específico, avaliar as fases de 

estresse ocupacional, nas quais os técnicos de enfermagem do UPA se encontram.  

Com base no conceito de saúde, na tabulação e interpretação dos resultados do 

inventário de sintomas de Lipp em que se enquadraram os profissionais, foi verificado que a 

incidência das fases do estresse está interferindo no equilíbrio do ser humano, e no 

desempenho de suas atividades profissionais, o fato de haver uma predominância de sintomas 

psicológicos revela que os profissionais encontram-se ansiosos, preocupados, com baixa 

autoestima e irritados, logo, com suas condições psicológicas comprometidas. Tal fato 

dificulta a atenção nas atividades profissionais diárias e influência negativamente a qualidade 

do trabalho, gerando mal atendimento aos pacientes, fato que comprova a insatisfação dos 

pacientes pelos serviços prestados pela UPA. 

 Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como epidemia do século, o 

estresse psicossocial exerce papel causal importante no desenvolvimento de sofrimentos 

psíquicos, físicos e relacionais já que mente corpo contexto estão inter relacionados e são 

interdependentes, avalia-se que o estresse profissional tem um alto custo para as empresas, 

estimados em faltas, diminuição de produtividade, rotatividade de pessoal, pagamentos a 

seguros médicos e agressões no ambiente de trabalho. 

Dessa forma, esta pesquisa se torna fonte para futuro projeto de pesquisa, propõem-se 

análise da interferência de fatores como satisfação ou causas de estresse ocupacional, bem 

como possíveis melhorias na qualidade de vida no ambiente de trabalhos dos técnicos de 

enfermagem, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor, Belford Roxo/RJ. 
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Anexo “A” – Questionários aplicado nos Técnicos de Enfermagem 
QUESTIONÁRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Avaliação das fases de estresse dos profissionais técnicos de enfermagem de uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Belford Roxo/RJ  

Dados da Unidade  

Organização:  

Endereço:  Tel  

Dados do Inquirido 

Nome:  

Estado civil:  Idade:  Sexo:  

Profissão: Técnico de Enfermagem A quanto tempo trabalha na Organização:  

INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS DE LIPP (ISSL) 

FASE 1 

A)  Marque COM "X" OS SINTOMAS QUE TEM EXPERIMENTADO NAS ÚLTIMAS 24 HORAS = (F1) 

(     )   1. MÃOS (PÉS) FRIOS 

(     )   2. BOCA SECA 

(     )   3. NÓ NO ESTÔMAGO 

(     )   4. AUMENTO DE SUDORESE 

(     )   5. TENSÃO MUSCULAR 

(     )   6. APERTO DA MANDÍBULA / RANGER DE DENTES 

(     )   7. DIARRÉIA PASSAGEIRA 

(     )   8. INSÔNIA 

(     )   9. TAQUICARDIA 

(     )  10. HIPERVENTILAÇÃO 

(     )  11. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

(     )  12. MUDANÇA DE APETITE 

SOME 1 PONTO PARA CADA F1 QUE ASSINALOU................................................................... (      ) F1 

 

B) MARQUE COM "X" OS SINTOMAS QUE TEM EXPERIMENTADO NAS ÚLTIMAS 24 HORAS = P1 

(     )  13. AUMENTO SÚBITO DE MOTIVAÇÃO 

(     )  14. ENTUSIASMO SÚBITO 

(     )  15. VONTADE SÚBITA DE INICIAR NOVOS PROJETOS 

SOME 1 PONTO PARA CADA P1 QUE ASSINALOU.................................................................. (      ) P1 

 

FASE 2 

A)  MARQUE COM "X" OS SINTOMAS QUE TEM EXPERIMENTADO NO ÚLTIMO MÊS = F2 

(     )   1. PROBLEMAS COM A MEMÓRIA 

(     )   2. MAL-ESTAR GENERALIZADO SEM CAUSA ESPECÍFICA 

(     )   3. FORMIGAMENTO DAS EXTREMIDADES 

(     )   4. SENSAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO CONSTANTE 

(     )   5. MUDANÇA DE APETITE 

(     )   6. APARECIMENTO DE PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS 

(     )   7. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

(     )   8. CANSAÇO CONSTANTE 

(     )   9. APARECIMENTO DE ÚLCERA 

(     ) 10. TONTURA / SENSAÇÃO DE ESTAR FLUTUANDO 

SOME 1 PONTO PARA CADA F2 QUE ASSINALOU .................................................................. (      ) F2 

 

B) MARQUE COM "X" OS SINTOMAS QUE TEM EXPERIMENTADO NO ÚLTIMO MÊS = P2 

(     ) 11. SENSIBILIDADE EMOTIVA EXCESSIVA 

(     ) 12. DÚVIDA QUANTO A SI PRÓPRIO 

(     ) 13. PENSAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ ASSUNTO 

(     ) 14. IRRITABILIDADE EXCESSIVA 
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(     ) 15. DIMINUIÇÃO DA LIBIDO 

SOME 1 PONTO PARA CADA P2 QUE ASSINALOU ................................................................. (      ) P2 

FASE 3 

A) MARQUE COM "X" OS SINTOMAS QUE TEM EXPERIMENTADO NOS ÚLTIMOS 3 MESES = F3 

(     )  1. DIARRÉIA FREQUENTE 

(     )  2. DIFICULDADES SEXUAIS 

(     )  3. INSÔNIA 

(     )  4. NÁUSEAS 

(     )  5. TIQUES 

(     )  6. HIPERTENSÃO ARTERIAL CONTINUADA 

(     )  7. PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS PROLONGADOS 

(     )  8. MUDANÇA EXTREMA DE APETITE 

(     )  9. EXCESSO DE GASES 

(     ) 10. TONTURA FREQUENTE 

(     ) 11. ÚLCERA 

(     ) 12. INFARTO 

SOME 1 PONTO PARA CADA F3 QUE ASSINALOU................................................................... (      ) F3 

 

B) MARQUE COM "X" OS SINTOMAS QUE TEM EXPERIMENTADO NOS ÚLTIMOS 3 MESES = P3 

(     ) 13. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR 

(     ) 14. PESADELOS 

(     ) 15. SENSAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM TODAS AS ÁREAS 

(     ) 16. VONTADE DE FUGIR DE TUDO 

(     ) 17.APATIA, DEPRESSÃO OU RAIVA PROLONGADA 

(     ) 18. CANSAÇO EXCESSIVO 

(     ) 19. PENSAR/FALAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ ASSUNTO 

(     ) 20. IRRITABILIDADE SEM CAUSA APARENTE 

(     ) 21. ANGÚSTIA/ ANSIEDADE DIÁRIA 

(     ) 22. HIPERSENSIBILIDADE EMOTIVA 

(     ) 23. PERDA DO SENSO DE HUMOR 

SOME 1 PONTO PARA CADA P3 QUE ASSINALOU................................................................. (      ) P3 

APURAÇÃO DOS SINTOMAS 

FASE 
SOMA DOS SINTOMAS 

FÍSICOS (F) 

SOMA DOS SINTOMAS 

PSICOLÓGICOS (P) 
TOTAL 

1    

2    

3    

INTERPRETAÇÃO 

FASE 1 "ALERTA" –> Na ocorrência de 7 (sete) ou mais sintomas. Nesta fase ocorre o  contato com a fonte de 

estresse, com suas sensações típicas na qual o organismo perde o seu equilíbrio se prepara para enfrentar a situação 

estabelecida em função de sua adaptação. são sensações desagradáveis, fornecendo condições para reação sendo 

fundamental para a sobrevivência do indivíduo. 

 

FASE 2 "RESISTÊNCIA" –> Na ocorrência de 4 (quatro) ou mais sintomas. Esta é a fase intermediária em 

que o organismo procura retorno ao equilíbrio. apresenta desgaste, com esquecimento, cansaço e dúvidas. pode 

ocorrer nesta fase a adaptação ou eliminação dos agentes estressantes e consequente reequilíbrio e harmonia ou 

evoluir para a próxima fase em consequência da não adaptação e/ou eliminação da fonte de estresse. 

 

FASE 3 "EXAUSTÃO" –> Na ocorrência de 9 (nove) ou mais sintomas. Esta é a fase "crítica e perigosa", 

ocorrendo uma espécie de retorno a primeira fase, porém, agravada e com comprometimento em formas de 

doenças.  
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