
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM E LICENCIATURA 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS APLICADAS NO BRASIL PARA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE DO 

TRABALHADOR DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

EDUARDO FERNANDES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2016 

 

 



 

 

EDUARDO FERNANDES DA SILVA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS APLICADAS NO BRASIL PARA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE DO 

TRABALHADOR DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Coordenação de Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura, como requisito 

parcial para obtenção do título de Bacharel em 

Enfermagem e Licenciatura. 

 

 

 

 

 

Prof. orientador: Jorge Luiz Lima da Silva 

 

 

Niterói, RJ 

2016 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S 581       Silva, Eduardo Fernandes da. 

Escalas aplicadas no Brasil para avaliação do estresse do 
trabalhador de enfermagem / Eduardo Fernandes da Silva. – 
Niterói: [s.n.], 2016. 

65 f. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, 2016. 
Orientador: Prof. Jorge Luiz Lima da Silva. 
 
1. Esgotamento profissional. 2. Profissionais de 

enfermagem. 3. Doença profissional. 4. Saúde do 
trabalhador. 5. Avaliação. 6. Escalas. I. Título. 

CDD 616. 9803 



 

 

EDUARDO FERNANDES DA SILVA 

 

 

ESCALAS APLICADAS NO BRASIL PARA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE DO 

TRABALHADOR DE ENFERMAGEM 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Coordenação de Curso de Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura, como requisito 

parcial para obtenção do título de Bacharel em 

Enfermagem e Licenciatura. 

 

 

Aprovado em 13 de dezembro de 2016. 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

_____________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Jorge Luiz Lima da Silva  

Presidente (EEAAC – UFF) 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Cristina Portela da Motta  

1ª examinadora (EEAAC – UFF) 

_____________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Miriam Marinho Chrizostimo  

2ª examinadora (EEAAC – UFF) 

 

 

 

Niterói, RJ 

2016 



 

 

 AGRADECIMENTOS  

 

Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por ter fortalecido minha fé, e ter me feito passar 

por diversas provações que me fizeram hoje uma pessoa mais confiante e determinada.  

 

Agradeço a minha família, principalmente minha mãe, Denise, minha irmã Bárbara e minha 

avó Cleide por serem a base de tudo isso, e por terem acreditado em mim quando nem eu 

mesmo acreditei.  

 

Agradeço aos meus amigos do ensino médio que, mesmo após anos estiveram presentes; 

principalmente, a minha amiga/irmã Letícia Souza que sempre esteve comigo nos melhores e 

piores momentos, e à Mariana Ferreira que continuou na UFF comigo sendo minha caloura.  

 

Agradeço aos amigos que fiz na UFF, Maria Clara Salomão, Marcelle Belarmino, Thamirys 

Rodrigues Alves, Niana Almeida Mello, Beatriz Paiva, Barbara Amorim e Mariana Pereira, 

com certeza o caminho foi mais fácil graças ao suporte, à amizade e ao carinho que sempre 

alimentamos nessa faculdade. Agradecimento em especial ao Rodrigo Tenório, que além de 

ser um amigo da faculdade, foi a pessoa que conviveu e morou comigo em Niterói, 

compartilhando de momentos bons, ruins, risadas, choros, crises, cantorias e brincadeiras que 

fizeram com que eu o enxergasse e nutrisse um sentimento de irmão pela sua pessoa. 

Agradeço por sempre ter me mostrado que eu poderia ir além do que eu imaginava. Nunca 

saberei expressar como sou grato pela convivência e por ter conquistado sua amizade. 

 

Agradeço ao meu companheiro, Maxwell Cupertino, por ter aparecido no momento mais 

difícil da minha vida. Seu amor e carinho foram essenciais para que eu chegasse até aqui.  

 

Agradeço ao professor Jorge Luiz Lima, que inesperadamente se tornou meu orientador. 

Obrigado por toda ajuda e suporte oferecidos.  

 

Agradeço, por fim, a todos aqueles que de algum jeito sempre torceram por mim. Eu venci. 

  

 

Com todo meu carinho, 

Eduardo Fernandes. 



 

 

 

 

 RESUMO  

 

 

Introdução: é cada vez mais evidente o acometimento de estresse e desgaste entre 

profissionais da enfermagem, esses trabalhadores enfrentam sobrecarga tanto quantitativa, 

evidenciada pela responsabilidade por mais de um setor hospitalar, quanto qualitativa 

verificada na complexidade das relações humanas. Estudos avaliaram essas questões e se 

utilizaram de escalas, as quais devem ser levadas em consideração. O estudo objetivou 

descrever escalas aplicadas para avaliação do estresse do trabalhador de enfermagem, no 

Brasil. Método: pesquisa de natureza descritiva que visa identificar, registrar e analisar as 

características, estudo descritivo que se deu por meio de revisão sistematizada de literatura 

incluindo obras dos últimos cinco anos.  Resultados: obteve-se 25 artigos que foram descritos 

os quais demonstram que as escalas mais utilizadas são: a Maslach Burnout Inventory para 

avaliação de burnout, a Escala Bianchi de Estresse, e o Inventário de Sintomas de Stress para 

Adultos de Lipp, que apresentaram os três maiores números de estudos aplicados nos últimos 

cinco anos. Os artigos contendo as escalas analisadas apresentaram significância estatística e 

validade interna, atenderam a critérios Qualis Capes. Esses instrumentos de avaliação são 

eficazes à medida que permitem ao pesquisador na obtenção de informações a respeito da 

qualidade de vida dos profissionais, nos fatores que possam estar influenciando em sua saúde 

e pela competência dos mesmos para que possivelmente possa resolver problemas e 

instrumentalizar o conhecimento para a tomada de decisões e construir possíveis indicadores e 

futuros protocolos assistenciais.  

 

 

Palavras-chave: escalas de estresse; enfermagem; escalas de desgaste emocional; escala 

mental. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 ABSTRACT  

 

 

Introduction: the stress and burnout among nursing professionals is increasingly evident, these 

workers face both quantitative overload, evidenced by the responsibility of more than one 

hospital sector, and qualitative ascertained in the complexity of human relations. Studies have 

evaluated these issues and used scales, which should be taken into account. The study aimed 

to describe scales applied to evaluate the stress of the nursing worker in Brazil. Method: 

research of descriptive nature aims at the identification, registration and analysis of the 

characteristics, a descriptive study that has taken place through a systematized review of 

literature including works of the last five years. Results: we obtained 25 articles that have 

been described which show that the most used scales are: the Maslach Burnout Inventory for 

burnout evaluation, the Bianchi Stress Scale and the Lipp Adult Stress Symptom Inventory, 

which presented the three The highest number of works applied in the last five years. It was 

concluded that these evaluation tools are effective as they allow the researcher to obtain 

information about the quality of life of professionals, factors that may be influencing their 

health and their competence so that they can solve problems and Instrumentalize the 

knowledge for decision making and build possible indicators and future assistance protocols. 

 

Key Words: stress scales; nursing; scales of emotional exhaustion; mental scale. 
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1 INTRODUÇÃO 

        

As primeiras referências à palavra “stress” datam do século XV com o significado de 

aflição e adversidade (LIPP, 1996). Estudiosos acerca do assunto relatam que o estresse 

resulta da interação entre a pessoa e o mundo no qual ela vive (STACCIARINI, TRÓCOLI, 

2001). Quando uma pessoa tem a percepção de que está em perigo, seu organismo entra em 

estado de alerta para lutar ou fugir e, assim, ocorrem várias modificações fisiológicas. 

           Devido aos câmbios nas organizações e aos processos de globalização atuais, a 

exposição a fatores psicossociais no contexto ocupacional tem se tornado mais frequente e 

intensa. Quando estes fatores são desfavoráveis ao desenvolvimento da atividade profissional 

e à qualidade de vida do indivíduo, se traduzem em um nível maior de estresse para o 

trabalhador (PORTERO, 2015). 

Esta pesquisa tem como motivação o fato de que tem estado cada vez mais evidente o 

acometimento de estresse e desgaste no profissional da enfermagem, refletindo algumas vezes 

numa qualidade precária da assistência prestada por esses profissionais. Consequentemente, 

tem sido bastante interessante o estudo no ambiente de trabalho devido à realidade do impacto 

negativo do estresse ocupacional na saúde e no bem-estar dos empregados. 

           Embora as pesquisas sobre o estresse e as formas de lidar com situações estressantes 

sejam relativamente recentes, os primeiros trabalhos de Selye datam do final dos anos 1930, 

diversas pesquisas e modelos foram desenvolvidos, até o presente, tanto na tentativa de 

compreender mecanismos básicos do fenômeno de estresse e das formas de enfrentá-lo, 

quanto no estudo dos instrumentos para avaliar tal fenômeno. Estudos avaliaram essas 

questões e se utilizaram de escalas, as quais devem ser levadas em consideração devido a sua 

relevância ao fornecerem uma base de informações a respeito da saúde desses profissionais, 

isto é, trazer para o pesquisador um parecer de como tem estado a saúde do trabalhador, e 

consequentemente buscar intervir da melhor forma e analisar o que pode estar influenciando 

no estado de saúde desse indivíduo. Há diversas formas de mensurar o estresse ocupacional 

do enfermeiro, dentre as quais se podem citar a entrevista livre, o registro cursivo e a 

utilização de questionários identificando os estressores, sua intensidade e frequência destes na 

profissão. 

            Em meio à multiplicidade de pesquisas, o termo estresse ocupacional tem sido 

utilizado de modo pouco consistente, havendo desentendimentos sobre seu significado e 

formas de medição. Segundo Jex (1998), as definições de estresse ocupacional dividem-se de 
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acordo com três aspectos: estímulos estressores: estresse ocupacional refere-se aos estímulos 

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

excedem a sua habilidade de enfrentamento (coping); estes estímulos são comumente 

chamados de estressores organizacionais; respostas aos eventos estressores: estresse 

ocupacional refere-se às respostas (psicológicas, fisiológicas e comportamentais) que os 

indivíduos emitem quando expostos a fatores do trabalho que excedem sua habilidade de 

enfrentamento; estímulos estressores-respostas: estresse ocupacional refere-se ao processo 

geral em que demandas do trabalho têm impacto nos empregados. 

Os estudos em relação ao estresse, enquanto patologia, além de suas implicações, tem 

levado a frequentes avaliações sobre a qualidade de vida no meio profissional, em diversos 

grupos considerados estressantes, constituindo-se como um relevante problema de saúde 

pública da atualidade. Entre os principais fatores apontados como desencadeantes de estresse 

na equipe de enfermagem encontram-se a sobrecarga emocional, a falta de recursos humanos 

e materiais, questões salariais, relações interpessoais, insegurança profissional, excessiva 

carga de trabalho e fatores relacionados com a estrutura organizacional, como: estilo de 

gerenciamento; falta de cooperação; comunicação e apoio dos superiores e rígido controle; 

entre outros resultando em queda na qualidade dos serviços prestados (CALDERERO, 2008).  

O estresse está presente no cotidiano da enfermagem desde tempos remotos. É um 

marco da profissão a questão da divisão social do trabalho onde na maioria das vezes, o 

enfermeiro fica responsável pelo gerenciamento do cuidado e da unidade e, os técnicos e 

auxiliares de enfermagem pelo cuidado direto ao cliente. Com isso, há uma divergência entre 

os momentos de concepção e execução do cuidado. Outros fatores, próprios da função da 

enfermagem, são considerados fontes de estresse, como as exigências em excesso e as 

diferentes opiniões entre os colegas de trabalho. Além disso, a enfermagem enfrenta uma 

sobrecarga tanto quantitativa evidenciada pela responsabilidade por mais de um setor 

hospitalar, quanto qualitativa verificada na complexidade das relações humanas, por exemplo, 

enfermeiro/cliente, enfermeiro/profissional de saúde; enfermeiro/ familiares (RODRIGUES, 

2011).  

A reação de cada pessoa ao estresse é particularizada, assumindo uma gama de 

afecções dos mais variados tipos.  A manifestação patológica do estresse no ambiente de 

trabalho depende de como o indivíduo - enquanto um ser biológico, subjetivo, social e 

cultural - interage com este ambiente.  
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As investigações dos estímulos ambientais que geram estresse vêm sendo estudadas, 

principalmente devido às doenças vinculadas a atividade laboral, e a partir da década de 60 o 

estresse vem sendo amplamente discutido. Há estudos abordando as relações entre trabalho, 

estresse e suas repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Atualmente existem escalas que 

permitem avaliar o estresse nos trabalhadores.  

Tais escalas foram confeccionadas para avaliar a saúde do trabalhador em seu 

ambiente laboral. Entretanto, têm-se a convicção de que algumas profissões são mais expostas 

a agentes estressores devido à complexidade de seu trabalho. A enfermagem é exemplo de 

profissão altamente exposta aos agentes estressores. A adaptação a este processo pode, por 

vezes, se tornar difícil em condições em ambientais desgastantes, o que pode afetar a tríade 

mente-corpo-espírito do trabalhador, afetando seu desempenho, bem como outros aspectos 

não menos relevantes de sua vida, como a convivência em família e em comunidade. 

A maioria das pesquisas sobre estresse aborda a saúde mental dos pacientes, e nos 

estudos relacionados aos profissionais de saúde constata-se que o estresse acomete mais a 

equipe de enfermagem devido à escassez de recursos nos serviços de saúde, aos cortes no 

quadro funcional e ao contato com o sofrimento e a morte (LAURET; CHAVES; MOURA, 

1999). Os enfermeiros cuidam de clientes e familiares e, às vezes, pelas contingências do 

cotidiano, esquecem de se preocupar com sua qualidade de vida, em especial com sua saúde. 

Neste contexto, destaca-se a dupla jornada de trabalho, vivenciada por grande parte destes 

profissionais, que de certa forma, acaba por favorecer a diminuição do tempo dedicado ao 

autocuidado e ao lazer, potencializando o cansaço e, consequentemente, gerando o estresse. 

Nesta ótica, entende-se que o trabalhador de enfermagem dirige um “cuidar” que 

utiliza ferramentas diversas, a seus clientes, produzindo interações que produzam bem-estar e 

saúde como objetivos maiores. Outros produtos resultantes dessa interação podem ser 

sobrecargas físicas e emocionais que podem diminuir a qualidade de vida desse profissional, 

gerando repercussões importantes nos mais diversos meios. 

A partir do exposto, este estudo visa responder a seguinte questão de pesquisa 

(problema): quais as escalas são descritas na literatura para a avaliação do estresse do 

profissional de enfermagem, no Brasil?  
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1.1 OBJETIVO DO ESTUDO 

         Descrever escalas aplicadas para avaliação do estresse do trabalhador de enfermagem, 

em estudos brasileiros. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

O estresse e as constantes alterações e adaptações as quais o trabalhador precisa lidar, 

decorrentes de um ambiente de trabalho cada vez mais competitivo e absorvendo novas 

tecnologias, geram impactos negativos à sua saúde e ao bem-estar desse trabalhador, podendo 

apresentar diminuição na sua produtividade, no desempenho, além de aumentar o absenteísmo 

e os acidentes de trabalho. Os profissionais, principalmente os de enfermagem, são de grande 

valia para a sociedade e exercerem influências sobre a vida do ser humano, no entanto estes 

são diariamente expostos aos agentes estressores (BRASIL, 2001).  Num estudo realizado em 

Recife-PE, através do uso da escala MBI, constatou-se que 49,2% dos profissionais 

apresentavam altos níveis de exaustão emocional, 27,0% despersonalização e 4,8% revelou 

baixo nível de realização pessoal no trabalho. Foi elevada a proporção daqueles com níveis 

médios de exaustão emocional e despersonalização. Em 68,3% dos enfermeiros pelo menos 

uma das três dimensões indicava alta propensão ao burnout, enquanto para 27,0% pelo menos 

duas das três dimensões apontavam alta propensão à síndrome. Ao redor de 4,7% estavam 

acometidos de burnout (Galindo e cols, 2012). Em outro estudo com a mesma escala, 

realizado no Rio de Janeiro, percebeu-se a prevalência de 27,7% de casos suspeitos para 

transtornos mentais comuns; destes, 80,6% estavam associados à síndrome de burnout (Silva 

e cols, 2015). Isso denota o quanto os transtornos mentais acometem os trabalhadores de 

enfermagem, sendo assim, de grande relevância que se conheçam e que se apliquem os 

recursos para mensurar o estresse no trabalhador de enfermagem, como as escalas de estresse, 

sendo estas fundamentais na realização de pesquisas e questionários para se investigar o 

estresse ocupacional e produzir resultados quantificáveis. A presente pesquisa possibilita   

contribuir para a ampliação, disseminação e troca de conhecimentos sobre o tema. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Há cada vez mais uma preocupação com a saúde dos trabalhadores para que os danos 

sejam evitados. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há um favorecimento da 

saúde física e mental quando o trabalho se adapta às condições do trabalhador e quando os 

riscos para sua saúde estão sob controle (CARVALHO et al, 2004). No processo de trabalho, 

observa-se que o estresse tem sido considerado um risco ocupacional acentuado para os 

profissionais que trabalham na área de saúde, por lidarem constantemente com tais situações.  

Para se compreender de forma mais clara o processo de desenvolvimento do estresse, 

deve-se considerar o quadro sintomatológico do estresse, que varia dependendo da fase em 

que se encontra. Na fase do alerta, considerada a fase positiva do estresse, o ser humano se 

energiza pela produção da adrenalina, a sobrevivência é preservada e uma sensação de 

plenitude é frequentemente alcançada. Na segunda fase, a da resistência, a pessoa 

automaticamente tenta lidar com os seus estressores de modo a manter sua homeostase  

interna. Se os fatores estressantes persistirem em frequência ou intensidade, há uma quebra na 

resistência da pessoa e ela passa à fase de quase exaustão. Nesta fase, o processo do 

adoecimento se inicia e os órgãos que possuírem maior vulnerabilidade genética ou adquirida 

passam a mostrar sinais de deterioração. Se não há alívio para o estresse por meio da remoção 

dos estressores ou pelo uso de estratégias de enfrentamento, o estresse atinge a sua fase final, 

a da exaustão, quando doenças graves podem ocorrer nos órgãos mais vulneráveis, como 

infarto, úlceras e outros. Quando surge o estresse e suas complicações, as queixas 

psicossomáticas significam que existem pressões externas que precisam ser compreendidas e 

gerenciadas para se atingir bem-estar e desempenho adequado no trabalho (LIPP, 2003). 

Os serviços de saúde, sobretudo os hospitais, constituem organizações bastante 

peculiares, concedidas quase que exclusivamente em função das necessidades dos pacientes. 

Dotados de sistemas técnicos organizacionais muito próprios, proporcionam aos seus 

trabalhadores, sejam eles técnicos de saúde ou não, condições de trabalhos precárias. Desta 

forma o trabalho em ambiente hospitalar contribui não só para a ocorrência de acidentes de 

trabalho, como também para desencadear frequentes situações de estresse e de fadiga física e 

mental.  

O estresse relaciona-se com a enfermagem principalmente pelo fato deste profissional 

trabalhar com pessoas doentes, em sofrimento físico e psíquico, que requerem maior atenção, 

compreensão e empatia. Lidando com este público e situações adversas, os sentimentos que 
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desenvolve podem levá-lo ao estado de irritação, desapontamento e até mesmo a depressão 

(PRETO, 2008). 

Pensando assim, o trabalho de enfermagem no âmbito hospitalar, cuja tarefa primária é 

cuidar de pessoas doentes que não podem ser tratadas em suas próprias casas, é delegada à 

equipe de enfermagem a maior responsabilidade no desempenho desta tarefa de cuidar na 

maior parte do tempo de internação (GUERRER, 2007).  

De tal modo, é fato que o processo de desgaste dos profissionais de enfermagem é 

gerado pela diversidade, intensidade e simultaneidade de exposição às cargas físicas, 

químicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas, sendo esses fatores responsabilizados pelos 

danos biopsíquicos, em suas diferentes formas de expressão: morbidade referida pelos 

trabalhadores, morbidade registrada pelos exames e diagnósticos médicos, e acidentes de 

trabalho documentados. Os sinais e sintomas patológicos aparecem como importantes 

indicadores do desgaste dos trabalhadores de enfermagem, e justificam a inclusão desta 

profissão no grupo das profissões desgastantes (DUMANI, 2000). Outro fator agravante é 

evidenciado quando as horas de descanso, previstas pelo regime de plantões para proporcionar 

condições salubres de trabalho, são utilizadas pela maioria dos profissionais de enfermagem 

para manter dois ou até três vínculos empregatícios. 

Por ser altamente estressante, a experiência de profissionais e pesquisadores, ao 

acompanhar o trabalho de um hospital geral, pode-se observar sinais de irritabilidade; 

desmotivação nos cuidados; queixa de baixos salários, jornada extensa de trabalho, descanso 

em dias de semana e plantões em dias de feriados; demonstrando uma insatisfação dos 

membros da equipe, além do aumento da taxa de absenteísmo e até mesmo o abandono da 

profissão. Um ambiente de trabalho turbulento e conflitante colabora para manter viva a 

demanda interna, externa ou psicologicamente negativa, causando estresse ao trabalhador que 

geralmente demora a perceber seu adoecimento. Dentro deste contexto, torna-se evidente a 

importância de se desenvolver e aplicar instrumentos que possam avaliar o estresse, como o 

uso de escalas avaliativas, que são de extrema utilidade para os profissionais de saúde avaliar 

sinais e sintomas, ou mesmo algumas situações subjetivas, de forma precisa e sistematizada. 

Medir é atribuir a certa propriedade de um objeto, mediante a aplicação de um conjunto de 

regras, apresentadas em um instrumento de mensuração, através de medidas possíveis ou 

escalas, sendo o resultado da leitura ou medida, tanto um elemento de um conjunto numérico, 

ou não (SOUZA, 2010). 
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Existe uma multidimensionalidade de fatores envolvidos no processo de avaliação dos 

pacientes, assim, a aplicação de escalas ajuda na objetivação de dados tangíveis e intangíveis, 

gerando subsídios comparativos de avaliação no decurso da trajetória terapêutica dos 

pacientes. A partir dos resultados iniciais encontrados na aplicação destas escalas, será 

possível planejar as intervenções necessárias e através das avaliações diárias, construir 

indicadores e futuros protocolos assistenciais, a partir da análise e nova aplicação das escalas 

com melhora ou piora das suas respectivas pontuações e /ou atributos (SOUZA, 2010). 

Um dos pioneiros no estudo sobre escalas de estresse foi Robert Karasek no qual 

propôs um modelo teórico bidimensional que relacionava dois aspectos – demanda e controle 

no trabalho – ao risco de adoecimento, chamada de Job Content Questionnaire – JCQ 

(Questionário sobre Conteúdo do Trabalho). Em 1988, na Suécia, Töres Theorell entre outros 

elaboraram versões resumidas deste questionário avaliando demanda, controle e apoio social, 

uma delas é a Job Stress Scale (JSS), sendo esta adaptada para o português por Alves e 

Cols.(2003). As demandas são pressões psicológicas podendo ser quantitativas quando 

envolve, por exemplo, o tempo e a velocidade na realização do trabalho, ou qualitativas, como 

os conflitos entre demandas contraditórias. O controle é compreendido pela capacidade do 

trabalhador utilizar suas habilidades intelectuais para realizar seu trabalho, incluindo sua 

tomada de decisão sobre a forma de realizá-la (THEORELL, 2000).   

O instrumento mais utilizado para avaliar burnout, segundo Gil-Monte e Peiró (1999), 

é o MBI - Maslach Burnout Inventory, elaborado por Christina Maslach e Susan Jackson em 

1978, onde o burnout é concebido como uma síndrome com três diferentes, embora 

relacionados, aspectos. Maslach tem claramente uma visão multidimensional do burnout. Foi 

um instrumento usado para obter dados de diferentes amostras de trabalhadores e obteve-se 

três fatores principais de análise: exaustão emocional: referente ao sentimento de estar 

emocionalmente drenado pelo contato com outras pessoas; despersonalização: refere-se à 

resposta insensível de tratamento àquelas pessoas; segue a exaustão emocional e é 

evidenciada pela insensibilidade em relação aos clientes e colegas de trabalho; reduzida 

realização pessoal: refere-se ao declinante sentimento de ser bem-sucedido no trabalho com 

pessoas (SWEENEY; SUMMERS, 2002). 

O MBI-SS é um instrumento utilizado exclusivamente para a avaliação da síndrome 

não levando em consideração os elementos antecedentes e as consequências resultantes de seu 

processo. Ele avalia índices de burnout de acordo com os escores de cada dimensão, sendo 

que altos escores em exaustão emocional e descrença e baixos escores em eficácia 
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profissional (esta subescala é inversa) indicam alto nível de burnout (SCHAUFELI et al, 

2002). Gil-Monte e Peiró reforçam a importância de avaliar o MBI, independente de sua 

versão, como um construto tridimensional, ou seja, as três dimensões devem ser avaliadas e 

consideradas, a fim de manter sua perspectiva de síndrome.   

A suposta relação entre os três componentes é que a exaustão emocional é uma 

resposta a estressores emocionais no trabalho e que, contudo é a primeira fase do burnout. O 

indivíduo pode tentar lidar com os estressores se afastando deles, desenvolvendo resposta 

despersonalizada às pessoas. Quando a despersonalização ocorre, o indivíduo tende a avaliar-

se menos positivamente em termos de realização de um bom trabalho. Assim, a exaustão 

emocional deve ser um preditor da despersonalização, que o é do nível de realização pessoal. 

(GONZAGA, 2003). 

A Escala de Estresse no Trabalho trata do estresse vivenciado dentro das condições e 

organização do trabalho e é composta por 23 itens que abordam estressores variados e reações 

emocionais; as questões são assertivas onde o participante concorda ou não, em escala tipo 

Likert com variação de pontuação de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 

Quanto maior a pontuação, maior será o nível de estresse. 

Cada item da EET aborda tanto um estressor quanto uma reação ao mesmo. A decisão 

de conjugar estressor e reação deve-se à convicção do papel central da percepção como 

mediadora do impacto do ambiente de trabalho. Como foi discutido anteriormente, um fator 

organizacional constitui-se num estressor quando ele é percebido como tal pelo sujeito.                                

Dada a preocupação de construir um instrumento econômico e geral, os itens foram 

elaborados de forma a constituir um fator geral, contendo estressores variados e reações 

frequentemente associadas aos mesmos. Com base em cada estressor organizacional de 

natureza psicossocial, citado frequentemente na literatura (sobrecarga de trabalho, conflito 

entre papéis, ambiguidade de papéis, relacionamento interpessoal no trabalho, fatores de 

desenvolvimento na carreira e autonomia/controle no trabalho), foram elaborados itens, os 

quais contemplavam também, uma reação ao estressor. Os itens foram desenvolvidos de 

forma que pudessem ser aplicados a ambientes organizacionais diversos e a ocupações 

variadas, como “sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além de minha 

capacidade” e “o tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso” 

(SIMONETTI et al, 2013). 

Os itens da Escala de Estresse no Trabalho (EET) foram elaborados a partir da análise 

da literatura sobre estressores organizacionais de natureza psicossocial e sobre reações 
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psicológicas ao estresse ocupacional bem como da análise de instrumentos já existentes. Neste 

último caso, 40% dos itens basearam-se nos estressores abordados na versão brasileira do OSI 

sobre conflito e ambiguidade de papéis.  

A Escala Bianchi de Stress (EBS) foi construída e validada por Bianchi (2006). Trata-

se de um questionário autoaplicável, dividido em duas partes: a primeira abrange dados de 

caracterização sociodemográfica da população: sexo, idade, unidade de trabalho, tempo de 

trabalho, tempo de formado, curso de pós-graduação. Na segunda parte, são avaliados 

estressores na atuação do enfermeiro, por meio de 51 itens, para medir o nível de estresse que 

o enfermeiro atribui à atividade desempenhada no seu dia a dia, no âmbito hospitalar. Trata-se 

de uma escala do tipo Likert, com variação de 1 a 7, em que é designado o valor 1 como 

pouco desgastante, o valor 4 como médio e o valor 7 para altamente desgastante. O valor 0 foi 

reservado para quando o enfermeiro não executa a atividade abordada. 

A EBS é um instrumento de análise da variação do nível de stress dos enfermeiros em 

cada tipo de unidade de atuação e que pode aferir os estressores, proporcionando dados para 

continuidade de modificações na atuação individual, como no coletivo, no que concerne à 

instituição hospitalar. Os resultados obtidos podem auxiliar o enfermeiro a ter o 

autoconhecimento proporcionando opções para o enfrentamento de estressores, reconhecidos 

através da aplicação da EBS. Além disso, os resultados também dão um panorama quanto aos 

estressores que a própria instituição pode estar envolvida. 

O Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE) adaptado e padronizado para a 

população brasileira foi elaborado para mensurar os estressores vivenciados pelos enfermeiros 

no ambiente de trabalho e sua frequência no cotidiano do profissional. Conforme os autores, a 

construção do inventário deu-se com base nas definições teóricas de Cooper, segundo o qual o 

estresse é percebido pelo indivíduo como algo negativo a partir da incapacidade de lidar com 

fontes de pressão no trabalho (8). O IEE é um instrumento validado, de autopreenchimento, 

desenvolvido para a aplicabilidade com enfermeiros,  possui 44 itens e quatro domínios, e 

escala tipo Likert, que varia de um a cinco, em que(1) significa nunca,(2) raramente,(3) 

algumas vezes,(4) muitas vezes,(5) sempre. Quanto maior a pontuação, maior a frequência 

com que o estressor é vivenciado. A pontuação do IEE global pode oscilar entre 44 a 220 e 

escores acima de 145 indicam a presença de estresse. O valor obtido na validação do 

questionário indicou boa consistência interna, com alpha de Cronbach igual a 0,89 (8,11). Os 

domínios do IEE são: Relações Interpessoais (RI), Papéis Estressores na Carreira, (PEC) e 

Fatores Intrínsecos ao Trabalho (FIT). O domínio RI aborda a frequência com que as relações 
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interpessoais com outros profissionais, pacientes e familiares são vivenciados como 

estressores pelo trabalhador; o domínio PEC aborda a frequência de estressores tais como 

falta de reconhecimento e autonomia da profissão. E o domínio FIT aborda a frequência com 

que funções desempenhadas, jornada de trabalho e recursos inadequados são vivenciados 

como estressores do ambiente de trabalho pelos enfermeiros. (STACCIARINI, 2001). 

O Inventário de sintomas de stress para adultos de LIPP – ISSL foi validado e 

padronizado por Lipp e Guevara em 1994 e publicado pela casa do psicólogo (LIPP, 2000), 

busca identificar a sintomatologia que o indivíduo apresenta, avaliando neste, sintomas de 

stress, bem como em qual fase se encontra, de acordo com o modelo quadrifásico do stress de 

Lipp (alerta, resistência, quase exaustão e exaustão). Também é observado o tipo de sintoma 

predominante, o físico ou o psicológico. 

O inventário é constituído de 53 itens, dentre os quais, 34 são referentes às condições 

físicas e 19 às psicológicas, sendo dividido em três partes. A primeira indica sintomas 

sentidos nas últimas 24 horas, sendo 12 sintomas físicos e três psicológicos. Na segunda parte 

são apontados sintomas experimentados nas últimas semanas, sendo 10 físicos e cinco 

psicológicos. Finalmente, a terceira e última parte abrange sintomas sentidos no último mês, 

sendo 12 físicos e 11 psicológicos. A avaliação das respostas dadas pelos indivíduos, é feita 

por meio do uso de tabelas do próprio manual ISSL, que transformam os dados brutos em 

porcentagem.  

Occupational Stress Indicator (OSI) desenvolvido originalmente por Cooper, Sloan e 

Williams (1988) que abordam as medidas de estressores, mediadores e consequências físicas e 

psicológicas no processo do estresse ocupacional. Ao todo, são 167 itens agrupados em 25 

fatores. Os itens do OSI foram traduzidos para a língua portuguesa por Swan, Moraes e 

Cooper (1993), assim como a validação deste instrumento no Brasil, porém faltam dados 

sobre sua adequação e a validação tem recebido críticas. 

O Questionário de Estresse nos Profissionais de Saúde (QSPS) foi desenvolvido por 

Gomes, Melo e Cruz (2000), adaptando os itens de avaliação das fontes de estresse para os 

profissionais da área da saúde. O questionário apresenta duas partes: na primeira, os 

profissionais avaliam o nível global de estresse na sua profissão, depois é avaliada as 

potenciais fontes de estresse no exercício profissional (independentemente da área e/ou 

domínio de trabalho dos profissionais de saúde), sendo 70 itens relativos às potenciais fontes 

de estresse no trabalho, sendo respondidos numa escala tipo Likert. 
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O SWS Survey (Questionário de Estresse, Saúde Mental e Trabalho) estuda os fatores 

psicossociais de risco, saúde mental, estresse no trabalho, apoio no trabalho, estresse social, 

apoio social, estresse pessoal e apoio pessoal (CUNHA et al, 1992). 

A Escala de Estresse Percebido discorre sensações e sentimentos vivenciados na vida 

em geral diante de uma situação estressante e permite avaliar os pensamentos e sentimentos 

experenciados na vida, independente de ocorrer no ambiente de trabalho ou não. São questões 

simples composta por 10 itens, tipo Likert, com variação de 0 (nunca) a 4(quase sempre). Para 

a obtenção de escores, as questões 4, 5, 7 e 8 têm pontos positivos, sendo que 0 vale 4 pontos 

e 4 vale 0 pontos, invertendo os valores apresentados na escala em geral. O escore será obtido 

pela soma dos valores dos 10 itens, sendo que valores altos significam alto nível de stress 

(SIMONETTI, 2013). 

A Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT) foi desenvolvida por 

Sisto, Baptista, Noronha e Santos (2007), contendo 40 situações de trabalho, dentre as quais o 

profissional deve assinalar o quanto cada situação o incomoda, de acordo com uma escala 

Likert de três pontos (nunca, às vezes, frequentemente). Seu objetivo é avaliar o quanto as 

situações do cotidiano do trabalho interferem no modo de agir do indivíduo, podendo 

caracterizar certa fragilidade. Esse instrumento relaciona medidas de estresse profissional, 

podendo diferenciar a relação da intensidade com a percepção de sua vulnerabilidade.  

Outras escalas relacionadas ao estresse e que podem ser citadas são: O World Health 

Organization Quality of Life (WHOQOL -100) é um instrumento utilizado para mensurar a 

qualidade de vida, sendo esta uma questão subjetiva para cada indivíduo. Foi desenvolvida no 

Brasil através de Fleck, 2000. Apresenta 100 perguntas, tipo Likert, contidas em seis 

domínios: físico (I), psicológico (II), nível de independência (III), relação social (IV), meio 

ambiente (V) e espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais (VI), nas quais são divididas em 

24 facetas compostas de quatro perguntas.  

A Escala de Satisfação e Realização (ESR) é um instrumento para mensurar os níveis 

de satisfação e realização profissional, sendo composta por cinco questões referentes à 

carreira e satisfação profissional, nomeadamente, (I) a vontade em optar pela mesma via de 

ensino se os enfermeiros tivessem uma nova oportunidade de escolher um curso superior 

(respostas numa escala dicotômica de “sim” e “não”); (II) o nível de satisfação profissional; 

(III) o nível de realização profissional; (IV) o desejo de abandonar o local de trabalho durante 

os próximos cinco anos; e (V) o desejo de abandonar a profissão durante os próximos cinco 

anos, reposta na escala tipo Likert, tendo os valores mais elevados nos diferentes itens maior 
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satisfação e realização profissional (GOMES; MELO; CRUZ 2000). A Escala de Suporte 

Organizacional Percebido (ESOP) foi desenvolvida por Tamayo, Pinheiro, Tróccoli e Paz 

(2000) é constituído de seis fatores: estilo de gestão da chefia, suporte material, sobrecarga e 

suporte social onde são respondidos em uma escala de freqüência tipo likert de cinco pontos: 

desde 1=nunca até 5=sempre e os fatores salários e ascensão, são respondidos por meio de 

uma escala de concordância tipo likert de cinco pontos: desde 1=discordo totalmente até 

5=concordo totalmente. O questionário estruturado tipo Likert é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada comumente em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de 

opinião.  

E por fim, a escala Effort-Reward Imbalance (ERI) é conhecida como Questionário de 

Equilíbrio entre Esforço e Recompensa no Trabalho foi desenvolvida na ideia de 

reciprocidade social, ou seja, contrato de trabalho que definem distintas tarefas a serem 

executadas em troca de recompensas (dinheiro/segurança). A falta de reciprocidade pode 

trazer reações adversas como o estresse que gera prejuízos à saúde. Este instrumento 

encontra-se validado no Brasil por Guimarães, Zaroni e Martins, avalia as dimensões – 

“esforço”, “recompensa” e “excesso de compromisso”. É um questionário composto por 57 

questões do tipo Likert, divididas em três partes: A primeira que analisa alguns dados 

sociodemográficos e a situação objetiva de trabalho, por exemplo, o tipo de trabalho, turnos, 

tipo de organização que trabalha, entre outros; a segunda avalia a percepção do sujeito quanto 

à situação no trabalho e a terceira que avalia aspectos subjetivos do sujeito em relação a 

características intrínsecas de supercomprometimento com o trabalho, denominado de 

“superexigência” (VASCONCELOS, 2009; GUIMARÃES, 2009, CHOR et al 2008).  
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Nesta seção, são explicitados o caminho percorrido, desde o material empregado até o 

método de estudo, para que  fossem  atendidos os objetivos deste estudo, nos resultados e 

discussão. 

 

3.1 TIPOLOGIA 

A pesquisa de natureza descritiva, que visa à identificação, registro e análise das 

características, fatores ou variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo, pode ser 

entendida como um estudo de caso o qual, após a coleta de dados, é realizada uma análise das 

relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos efeitos resultantes (GIL, 

2008). Foi realizada através de revisão bibliográfica sistematizada, que assim como outros 

tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a 

literatura sobre determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das 

evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de 

métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação 

selecionada.  

As revisões sistematizadas são particularmente úteis para integrar as informações de 

um conjunto de estudos realizados separadamente sobre determinada terapêutica/ intervenção, 

que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas 

que necessitam de evidência, auxiliando na orientação para investigações futuras (SAMPAIO, 

2006).  

 

3.2 ORIGEM DO MATERIAL E PERÍODO DE LEVANTAMENTO 

O levantamento foi realizado em ambiente virtual na Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), nas bases: Lilacs, Medline e Scielo e em uma busca livre de textos completos, 

seguindo critério Qualis Capes, incluídos nos resultados com os seguintes termos de busca: 

“escala de estresse e enfermagem”, “escala de desgaste emocional e enfermagem”, “escala 

mental e enfermagem”. Estes termos foram utilizados de forma conjunta.  

 

3.3 PERÍODO DE PUBLICAÇÃO 

Publicadas no período de 2010 a 2015. A coleta do material para a pesquisa foi 

realizada no período de junho e julho de 2016. 
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3.4 TERMOS DE BUSCA 

O descritor “escala de estresse e enfermagem” apresentou 251 obras. O descritor 

“escala de desgaste emocional e enfermagem” apresentou 44 obras e o descritor “escala 

mental e enfermagem” apresentou 1242 obras. As obras idênticas, repetidas em bases virtuais 

diferentes, foram eliminadas, considerou-se seu primeiro registro.  

 

3.5 CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO E SELEÇÃO 

Foram pré-selecionados para este estudo somente artigos que na leitura 

demonstrassem o uso de escala para avaliar o estresse e o desgaste emocional entre os 

profissionais de enfermagem. Como fonte de informações foram utilizados periódicos 

indexados do Brasil, que estavam disponíveis no ambientes virtuais, descritos na tabela 1. 

Primeiramente, as obras foram armazenadas em computador, foram criadas pastas com nome 

dos descritores, nas quais foram armazenados os artigos com os sobrenomes dos autores para 

que em seguida fosse realizada pré-seleção de acordo com a leitura dos resumos. Nessa fase, 

buscou-se a relação entre o conteúdo, título, resumo, e se atendiam ao objeto do presente 

estudo.  

Na fase de seleção, as obras foram lidas na íntegra, com atenção especial para os 

resultados e conclusão das obras, os trabalhos que realizaram revisão de literatura e que não 

apresentavam qualquer relação com o uso de escalas para mensuração de estresse entre 

trabalhadores de enfermagem, foram excluídos. Obteve-se assim, 19 obras referentes ao termo 

“escala de estresse e enfermagem”, 12 obras referentes ao termo “escala de desgaste 

emocional e enfermagem” e 40 obras referentes ao termo “escala mental e enfermagem”. 

 

3.6 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Para melhor refinar os resultados foram definidos dois critérios de inclusão, onde 

foram utilizadas apenas publicações brasileiras entre os anos de 2010 e 2015 e somente 

trabalhos que descrevessem a escala utilizada. Realizada a triagem das obras foram obtidos 15 

artigos. 

 

3.7 CONFERÊNCIA APÓS IDENTIFICAÇÃO DAS ESCALAS 

 Após identificar o nome das escalas, realizou-se nova busca com o propósito de se 

realizar conferência, por meio do uso das palavras de nomenclatura das escalas somadas ao 

termo “enfermagem”. Com a escala Maslach Burnout Inventory + enfermagem obteve-se um 
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total de 7 artigos, com Escala de Estresse no Trabalho + enfermagem, 1 artigo; e, com a 

Escala Bianchi de Estresse + enfermagem, 1 artigo.  

Essa nova busca, seguiu os critérios de inclusão estabelecidos anteriormente. Com as 

demais escalas não foram encontradas obras que estivessem dentro do estudo. No total 

obteve-se 25 artigos referentes ao estudo.  

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

Por se tratar de uma revisão de literatura, esse estudo não apresenta aspectos éticos no 

que se refere à pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

3.9  MAPA DA SISTEMATIZAÇÃO DA REVISÃO DE LITERATURA 

 Segue abaixo figura do esquema 1 que apresenta a sistematização do estudo de 

revisão, para maior entendimento do processo de levantamento das obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: esquema de sistematização do levantamento bibliográfico, o autor (2016)

Escalas de avaliação do estresse na enfermagem 

Bases em ambiente virtual 

Palavras de busca/ unitermos: “escalas de estresse e enfermagem”; “escalas de 

desgaste emocional e enfermagem” ; “escala mental e enfermagem”.  

Critérios de inclusão: publicações brasileiras, entre 2010 e 2015 e 

trabalhos que descrevessem a escala utilizada. 

Filtro após conhecer nome das escalas em destaque 

Total de obras para análise= 23 

 

BVS (Medline/Lilacs) e Scielo 

 

19+12+40= 

      71 obras 

 

 
Total 14 obras  

 

Total 09 obras 
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4 RESULTADOS  

 

Nesta seção, são apresentados os resultados de forma descritiva para que 

posteriormente sejam discutidos. 

 

Quadro 1: Obras capturadas em ambiente virtual, no período de 2010 a 2015, Niterói, 2016. 

             

NOME DA ESCALA ANO DE PUBLICAÇÃO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maslach Burnout Inventory  - - 1 - - - 

Escala de estresse no trabalho** - 1 - 1 - - 

Escala Bianchi de estresse - - 1 1 - - 

Inventário de estresse para enfermeiros (IEE) - - - 1 1 - 

Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp (ISSL) 1 -  - - - 2 

Job stress scale - 1 - 1 - - 

Escala de estresse percebido (PSS)** - - - 1 - - 

Escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho - - - 1 - - 

Total  1 2 2 6 1 2 

                                                                                                   ** Artigo apresentou mais de uma escala. 

  

Quadro2: Nova busca com identificação do nome da escala somado ao termo enfermagem, 

em ambiente virtual, no período de 2010 a 2015, Niterói, 2016. 

 
NOME DA ESCALA ANO DE PUBLICAÇÃO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Maslach Burnout Inventory** - - 2 1 - 4 

Escala de Estresse no Trabalho** - - - - - - 

Escala Bianchi de Estresse - - - 1 - - 

Inventário de Estresse para Enfermeiros - - - - - - 

Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp (ISSL) - - 1 - - - 

Job stress scale - - - - - - 

Escala de Estresse Percebido (PSS) - - - - - - 

Escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho - - - - - - 

TOTAL 0 0 3 2 0 4 

                                                                          **Artigo apresentou mais de uma escala 
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Quadro 3: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2012-2015, aplicando a escala Maslach Burnout Inventory, Niterói-2016 (9 estudos). 

 

AUTOR (ES),  

DATA E 

REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Fernandes e 

cols, 2012, 

Teresina-PI,  

Identificar a presença da Síndrome de Burnout nos 

profissionais de enfermagem do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência de Teresina - 

Piauí. 

Estudo quantitativo e descritivo. 

Os sujeitos foram 17 

Enfermeiros e 33 Auxiliar-

Técnicos de Enfermagem. 

Os resultados apontaram que a maioria dos profissionais 

apresenta graus de baixo a moderado em relação às 

dimensões da Síndrome, não evidenciando a presença da 

doença. Se faz necessária a adoção de medidas preventivas e 

estratégias de minimização do estresse laboral, para 

melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho e a 

saúde do trabalhador. 

França; 

Ferrari, 2012, 

Cáceres-MT,  

Demonstrar a incidência da Síndrome de Burnout 

(SB) de acordo com os aspectos sociodemográficos 

dos profissionais de enfermagem que atuam em dois 

hospitais regionais, no município de Cáceres-MT.  

Estudo de natureza quantitativa, 

descritivo, com delineamento 

transversal, realizado com 141 

profissionais de enfermagem. 

O estudo evidenciou a presença da SB nos profissionais de 

enfermagem, revelando assim a necessidade de intervenções 

em relação às condições de trabalho dos enfermeiros.  
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Galindo e cols, 

2012, Recife-

PE.  

Identificar burnout e alguns fatores associados entre 

enfermeiros da assistência pediátrica e 

tocoginecológica de hospital geral do nível 

terciário de atenção do Recife (PE). 

Estudo descritivo, transversal 

com 63 profissionais de 

enfermagem. 

A frequência de burnout era baixa na população estudada, 

mas os resultados despertam preocupação, particularmente, 

devido ao caráter sorrateiro da síndrome, uma vez que algum 

dos seus sentimentos e atitudes constituintes pode estar 

presente de modo intermitente, avançando com o tempo. A 

sobrecarga de trabalho, o esgotamento e o recurso às 

estratégias centradas na emoção, entre outros aspectos, 

consubstanciados nos níveis altos e médios de exaustão 

emocional e despersonalização que foram identificados, 

evidenciam o comprometimento da qualidade de vida no 

trabalho. 

Schimdt e 

cols, 2013, 

Paraná.  

Avaliar a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e a 

presença da Síndrome de Burnout entre profissionais 

de enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva. 

Estudo descritivo, correlacional, 

de corte transversal, com 53 

trabalhadores de enfermagem de 

um hospital escola do interior do 

Paraná, Brasil. 

Os trabalhadores estudados apresentaram baixa exaustão 

emocional, baixa despersonalização e escore elevado para 

realização profissional, não apresentando risco para a 

doença. Cabe salientar que os temas abordados são 

extremamente amplos, podendo ser objeto de estudo de 

futuras investigações que visem aprofundar o conhecimento 

sobre o trabalho da enfermagem nas diversas áreas de 

atuação, a fim de apontar alternativas que possibilitem uma 

prática profissional minimamente desgastante, além de 

contribuir para a satisfação profissional e melhoria da 

qualidade de vida no trabalho. 
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Andolhe e 

cols, 2015, 

São Paulo.**  

Investigar o estresse emocional, o coping e burnout da 

equipe de enfermagem e a associação com fatores 

biossociais e do trabalho em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). 

Estudo transversal com 287 

sujeitos. 

O controle do ambiente de trabalho e o sono adequado são 

fatores decisivos e protetores para enfrentamento das 

situações de estresse ocupacional. 

Campos e cols, 

2015, Minas 

Gerais. 

Investigar a prevalência da síndrome de burnout nos 

profissionais de enfermagem de um hospital e de 

Unidades Básicas de Saúde, comparando-a entre as 

três categorias profissionais (enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem) e os tipos de serviços, e 

identificou seus fatores sociodemográficos e 

ocupacionais preditores. 

Estudo de abordagem 

quantitativa consistiu em uma 

pesquisa de levantamento, do 

tipo correlacional e de corte 

transversal, com 116 

profissionais de enfermagem. 

Os resultados obtidos com a realização dessa pesquisa 

possibilitaram identificar quais variáveis estiveram 

relacionadas à ocorrência da síndrome de burnout nos 

profissionais de enfermagem, possibilitando, assim, uma 

reflexão sobre o processo de adoecimento dos profissionais 

de enfermagem que atuam nos hospitais e nas UBSs. 

Ferreira; 

Lucca, 2015, 

São Paulo. 

Avaliar a prevalência da síndrome de burnout em 

técnicos de enfermagem de um hospital público 

universitário e sua associação com as variáveis 

sociodemográficas e profissionais. 

Estudo epidemiológico, de corte 

transversal com 534 

profissionais. 

O trabalho em saúde exige dos profissionais uma atenção 

intensa e prolongada a pessoas que estão em situação de 

dependência. Para os técnicos de enfermagem, o contato 

íntimo com os pacientes de difícil manejo e o receio de 

cometer erros no cuidado são fatores adicionais de estresse 

crônico e casos de burnout evidenciados neste estudo.  

Silva e cols, 

2015, Rio de 

Janeiro. 

Descrever a prevalência da síndrome de burnout entre 

trabalhadores de enfermagem de unidades de terapia 

intensiva, fazendo associação a aspectos 

psicossociais. 

Estudo descritivo seccional 

realizado com 130 profissionais, 

enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 

Contatou-se que os fatores psicossociais estavam envolvidos 

no surgimento de burnout no grupo estudado. Os resultados 

despertaram a necessidade de estudos para intervenção e 

posterior prevenção da síndrome. 

**Artigo apresentou mais de uma escala. 
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Quadro 4: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2010-2015, aplicando o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp  (4 estudos) 

 
 

AUTOR (ES),  

DATA E REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Souza e cols, 

2010, Minas 

Gerais. 

Identificar o nível de estresse e suas causas nos 

profissionais de enfermagem atuantes em diversos setores 

deste hospital. 

Estudo de natureza 

quantitativa  com  187 

profissionais de 

enfermagem. 

A presença de estresse nos profissionais de enfermagem e a 

incapacidade de enfrentá-los resultam em enfermidades 

físicas e psicológicas, insatisfação, desmotivação, diminuição 

da produtividade, além de outras manifestações como a 

diminuição do estado de “alerta”. 

Maia e cols, 

2012, Fortaleza. 

Avaliar a ocorrência de estresse em enfermeiros, 

socorristas e técnicos de enfermagem que trabalhavam no 

SAMU/192-Fortaleza.    

Pesquisa exploratória, 

transversal e quantitativa. A 

amostra foi composta por 

30 profissionais. 

Verificou-se moderada incidência de estresse nos 

profissionais avaliados, com predominância de sintomas 

psicológicos e da fase de resistência, e um sujeito na fase de 

exaustão.  

Rosario e cols, 

2015, Montes 

Claros-MG. 

Verificar a existência de estresse entre os enfermeiros que 

atuam na estratégia saúde da família (ESF), identificar a 

fase na qual se encontram os profissionais acometidos pelo 

estresse, e identificar os principais agentes organizacionais 

estressores. 

Estudo descritivo com 

abordagem quantitativa 

com 43 enfermeiros.  

É importante que esses profissionais saibam identificar a 

manifestação do estresse, bem como detectar 

quais estressores estão persistentes no seu ambiente de 

trabalho a fim de encontrar estratégias de enfrentamento 

eficientes. 
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Kestenberg e 

cols, 2015, Rio 

de Janeiro.  

Discutir o nível de estresse oriundo do trabalho dos 

profissionais de enfermagem de três unidades de um 

hospital universitário no Rio de Janeiro 

Pesquisa descritiva, com 

abordagem quantitativa 

com 85 profissionais de 

enfermagem.  

Percebeu-se a necessidade de ações que visem reduzir fatores 

passíveis de intervenção, além de pesquisas que abordem esta 

temática. 
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Quadro 5: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2012-2013, aplicando a Escala Bianchi de Estresse (4 estudos). 

 

AUTOR (ES),  

DATA E 

REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Versa e cols, 

2012, 

Cascavel-PR.  

Avaliar o nível de estresse de enfermeiros intensivistas do 

período noturno.   

Estudo descritivo, transversal 

com 26 enfermeiros de 5  

hospitais.   

O ambiente laboral se associou positivamente ao estresse 

em enfermeiros do turno noturno e que o seu 

aparecimento e efeitos podem ser minimizados por meio 

de melhorias na estrutura e na organização dos locais 

onde atuam. 

Monte e cols, 

2013, 

Fortaleza.  

Avaliar o estresse no ambiente de trabalho dos 

profissionais enfermeiros dentro das Unidades de 

Terapia Intensiva e identificar os agentes estressores 

associados ao desencadeamento do estresse segundo a 

Escala Bianchi de Estresse. 

Estudo transversal desenvolvido 

com 22 enfermeiros da unidade 

de terapia intensiva de um 

hospital público pediátrico. 

Os enfermeiros apresentaram maiores índices de estresse 

nas atividades relacionadas às condições de trabalho para 

o desempenho das atividades e relacionadas à 

administração de pessoal. 

Inoue e cols, 

2013, Maringá-

PR.  

Identificar o nível de estresse em enfermeiros 

intensivistas que prestam cuidados diretos a pacientes 

críticos. 

Pesquisa descritivo-exploratória 

com 58 enfermeiros intensivistas 

assistenciais.  

Adotar estratégias para a prevenção/redução de estresse, 

porque os principais estressores apontados relacionam-se 

a atribuições específicas dos enfermeiros.  
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Rocha, 

Martino, 2013, 

Campinas-SP. 

Analisar a relação entre estresse e qualidade do sono de 

enfermeiros que atuam em diferentes setores 

hospitalares, dos turnos diurnos e noturnos. 

Estudo quantitativo, transversal, 

descritivo e comparativo com 

203 enfermeiros.  

O nível de estresse pode ser um fator diretamente 

correlacionado com o sono, visto que quanto maior o 

nível de estresse dos enfermeiros, pior é a qualidade de 

sono. 
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Quadro 6: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2011-2013, aplicando Job Stress Scale  (3 estudos). 

 

AUTOR (ES),  

DATA E REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Negeliskii; 

Lautert, 2011, 

Porto Alegre-

RS. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a 

relação entre o estresse laboral e o índice de 

capacidade para o trabalho, de 368 

enfermeiros (82,1% da população) de um 

grupo hospitalar. 

Utilizou-se um questionário com 

questões sócio-ocupacionais e duas 

escalas: a Job Stress Scale e o índice 

de capacidade para o trabalho. 

Pesquisa descritiva com 368 

enfermeiros.   

Os resultados desta investigação alertam para a necessidade de 

restaurar o estado de saúde físico e psicológico dos enfermeiros 

que trabalham principalmente em atividades assistenciais, em 

unidades abertas e com pacientes adultos. 

Theme-Filha; 

Costa; Guilam, 

2013, Mato 

Grosso do Sul. 

Analisar a associação do estresse no 

trabalho, utilizando-se a Job Stress Scale 

com a autoavaliação da saúde entre os 

trabalhadores de enfermagem, nas unidades 

de emergências de hospitais públicos. 

Estudo seccional com uma amostra 

de 134 profissionais de enfermagem.  

 

O desenvolvimento de uma política efetiva de planejamento e 

gerenciamento de recursos humanos, com estímulo à participação 

dos profissionais nas decisões, podem contribuir para redução do 

estresse no trabalho, com aumento da efetividade do sistema de 

saúde de forma geral e melhora dos resultados, tanto para os 

provedores da assistência quanto para os usuários. 

Urbanetto e cols, 

2013, Porto 

Alegre-RS.  

Avaliar a associação entre o estresse no 

trabalho, segundo o Modelo Demanda-

Controle, e a ocorrência de Distúrbio 

Psíquico Menor (DPM) nos trabalhadores de 

enfermagem atuantes em unidades de 

emergência, intensivismo e internação.  

Estudo transversal com 335 

profissionais, sendo 245 técnicos de 

enfermagem, com idade 

predominante entre 20 e 40 anos.  

O estresse afeta a saúde mental dos trabalhadores e que os 

aspectos relacionados a alta demanda psicológica e alto controle 

ainda necessitam de maiores aprofundamentos para que se 

entenda sua influência nos processos de adoecimento dos 

trabalhadores de enfermagem. 
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Quadro 7: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2011-2013, aplicando a Escala de  Estresse no Trabalho (2 estudos). 

 

AUTOR (ES),  

DATA E 

REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Costa; 

Martins, 

2011, Minas 

Gerais. 

Propôs-se a investigar o impacto das percepções de 

conflito intragrupal e de bases de poder do médico 

sobre o estresse de profissionais de enfermagem 

atuantes em atendimentos de média e alta 

complexidade.  

Estudo descritivo, transversal 

com 124 profissionais de 

enfermagem. 

Destacam-se a importância do papel do médico responsável pela 

percepção de estresse na equipe de enfermagem e a necessidade de 

buscar soluções para os conflitos de tarefa e, consequentemente, 

reduzir o estresse nesses profissionais. 

Simonetti e 

cols, 2013, 

São Paulo.** 

Identificar o nível de estresse percebido e no 

trabalho de enfermeiros assistenciais que atuaram 

como educadores na construção, desenvolvimento 

e avaliação da educação distância (EaD). 

Estudo descritivo e 

exploratório realizado com 16 

enfermeiros, utilizando as 

escalas de Estresse no 

Trabalho (EET) 

O nível de estresse das enfermeiras assistenciais foi médio, tendo 

em vista um perfil de profissionais com vários papéis sociais que 

acumularam atribuições em serviço, mas que foi equilibrado pela 

motivação para inovar, atualizar-se no uso de tecnologias 

educacionais e domínio do conhecimento 

**Artigo apresentou mais de uma escala. 
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Quadro 8: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2013-2014, aplicando Inventário de Estresse para Enfermeiros  (2 estudos). 

 

AUTOR (ES),  

DATA E 

REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA 

AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Higash e cols,  

2013, São 

Paulo.  

Avaliar e comparar a frequência de estresse 

percebido/autodeclarado por enfermeiros em 

instituições hospitalares, com e sem acreditação. 

Estudo transversal 

com 262 profissionais 

de enfermagem. 

Enfermeiros atuantes no hospital acreditado perceberam/autodeclararam mais 

estressores em situações relativas às relações interpessoais. 

Umann e cols, 

2014, Rio 

Grande do Sul. 

Avaliar o impacto das estratégias de 

enfrentamento na intensidade de estresse dos 

enfermeiros de hemato-oncologia. 

Estudo transversal 

analítico com 18 

enfermeiros.  

O contexto de trabalho em oncologia e algumas características dos 

enfermeiros impactam na intensidade de estresse desses profissionais que 

buscam minimizar os efeitos do estresse por meio, principalmente, de ações 

passivas frente aos estressores. 
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Quadro 9: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2013, aplicando a Escala de Estresse Percebido (1 estudo) 

 

AUTOR (ES),  

DATA E 

REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSÃO  

DO  

AUTOR(ES) 

Simonetti e 

cols, 2013, 

São Paulo. 

Identificar o nível de estresse percebido e no 

trabalho de enfermeiros assistenciais que 

atuaram como educadores na construção, 

desenvolvimento e avaliação da educação 

distância (EaD). 

Estudo descritivo e exploratório 

realizado com 16 enfermeiros, 

utilizando as escalas de Estresse 

no Trabalho (EET) 

O nível de estresse das enfermeiras assistenciais foi médio, tendo em 

vista um perfil de profissionais com vários papéis sociais que 

acumularam atribuições em serviço, mas que foi equilibrado pela 

motivação para inovar, atualizar-se no uso de tecnologias 

educacionais e domínio do conhecimento 

 

 

Quadro 10: obras identificadas em ambiente virtual do ano 2013, aplicando a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (1 estudo) 

 

AUTOR (ES),  

DATA E REGIÃO 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

MÉTODO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

TIPO DE ESTUDO 

 

CONCLUSAO  

DO  

AUTOR(ES) 

Corrêa, Souza; 

Baptista, 2013, 

São Paulo. 

O presente estudo teve como objetivo encontrar 

associações entre vulnerabilidade ao estresse no 

trabalho e qualidade de vida de enfermeiros da 

área de saúde pública. 

Estudo transversal com 117 

profissionais de enfermagem 

de uma cidade do interior de 

São Paulo. 

Tais associações demonstram que, possivelmente, os dois construtos 

estão inter-relacionados e merecem novas investigações em 

pesquisas que levem em consideração amostras maiores, de 

instituições com diferentes segmentos de profissionais da área da 

saúde. 
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5 ANÁLISE DOS ACHADOS 

 

Nesta seção, são apresentados os resultados de forma descritiva para que 

posteriormente sejam discutidos. 

 

5.1 ESCALA MASLACH BURNOUT INVENTORY (MBI)  

Em nove estudos utilizou-se a escala Maslach Burnout Inventory (MBI), cujo objetivo 

era de identificar o estresse e a propensão a síndrome de burnout nas populações estudadas.   

Galindo e cols.(2012) constatou através do uso da escala Maslach Burnout Inventory que 

49,2% dos profissionais apresentavam altos níveis de exaustão emocional, 27,0% 

despersonalização e 4,8% revelou baixo nível de realização pessoal no trabalho. Foi elevada a 

proporção daqueles com níveis médios de exaustão emocional e despersonalização. Em 

68,3% dos enfermeiros pelo menos uma das três dimensões indicava alta propensão ao 

burnout, enquanto para 27,0% pelo menos duas das três dimensões apontavam alta propensão 

à síndrome. Ao redor de 4,7% estavam acometidos de burnout.  Todavia, em longo prazo, a 

persistência das condições laborais geradoras do estresse, potencializam a exaustão 

emocional, a despersonalização e a baixa realização no trabalho. Certamente, o desafio da 

promoção da saúde no trabalho e da prevenção do burnout, torna-se ainda maior na medida 

em que é exigido um diálogo permanente entre o planejamento, a execução e a gestão. 

Na obra de Fernandes e cols.(2012), cujo objetivo era identificar a presença da 

Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência de Teresina – Piauí, os resultados apontaram que a maioria dos profissionais 

apresenta graus de baixo a moderado em relação às dimensões da Síndrome, não 

evidenciando a presença da doença, valendo-se destacar que o fato do trabalhador estar em 

grau médio não significa que o mesmo apresenta uma boa, ou má característica, tendo em 

vista que essa é uma fase intermediária e que devem ser adotadas medidas que minimizem 

esse grau, afastando o risco do desenvolvimento da síndrome de burnout e suas consequências 

deletérias.  

No estudo de França e Ferrari (2012) cujo objetivo era demonstrar a incidência da 

Síndrome de Burnout (SB) de acordo com os aspectos sociodemográficos dos profissionais de 

enfermagem que atuam em dois hospitais regionais, no município de Cáceres-MT, os 

resultados mostraram que os enfermeiros apresentaram níveis mais elevados de esgotamento 
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profissional, visto que ficou evidenciada a predominância da síndrome em função dos 

profissionais com Ensino Superior completo. Apesar dos enfermeiros apresentarem um menor 

envolvimento com os pacientes internados nas instituições hospitalares, eles apresentam uma 

intensa sobrecarga emocional em seu cotidiano de trabalho, pois são responsáveis pelo bom 

funcionamento do serviço de assistência à saúde, onde supervisionam os demais profissionais 

de enfermagem, sendo constantemente cobrados pela administração e organização hospitalar, 

além dos médicos, quanto ao atendimento aos pacientes. 

No estudo de Silva e cols.(2015) objetivou-se descrever a prevalência da síndrome de 

burnout entre trabalhadores de enfermagem de unidades de terapia intensiva, fazendo 

associação a aspectos psicossociais. Na avaliação da confiabilidade interna do instrumento, 

observou-se que o Alfa de Cronbach para os itens esgotamento emocional (EE) e realização 

Pessoal (RP) foi de 0,992 e 0,828, respectivamente, e para o item despersonificação (DP) foi 

de 0,649, apresentando uma média acima de 0,80 e assegurando a confiabilidade do estudo. A 

prevalência de síndrome de burnout foi de 55,3% (n = 72). Quanto aos quadrantes do modelo 

demanda-controle, a baixa exigência apresentou 64,5% de casos prevalentes suspeitos e a alta 

exigência, 72,5% de casos (p = 0,006). Foi constatada a prevalência de 27,7% de casos 

suspeitos para transtornos mentais comuns; destes, 80,6% estavam associados à síndrome de 

burnout (< 0,0001). Após análise multivariada com modelo ajustado para sexo, idade, 

escolaridade, carga horária semanal, renda e pensamento no trabalho durante as folgas, foi 

constatado caráter protetor para síndrome de burnout nas dimensões intermediárias de 

estresse: trabalho ativo (OR = 0,26; IC95% = 0,09 - 0,69) e trabalho passivo (OR = 0,22; 

IC95% = 0,07 - 0,63). Esses resultados demonstraram a necessidade de estudos para 

intervenção e posterior prevenção da síndrome e que fatores psicossociais estavam envolvidos 

no surgimento de burnout no grupo estudado.  

Campos e cols.(2015) investigou a prevalência da síndrome de Burnout nos 

profissionais de enfermagem de um hospital e de Unidades Básicas de Saúde, comparando-a 

entre as três categorias profissionais (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) e os 

tipos de serviços, e identificou seus fatores sociodemográficos e ocupacionais preditores. Os 

fatores exaustão emocional e realização profissional apresentaram valores de alfa de Cronbach 

de 0,88 e 0,94, respectivamente, constituindo-se subescalas com altos índices de consistência 

interna. O fator despersonalização obteve um coeficiente alfa inferior (α = 0,65), mas próximo 

do desejado (α = 0,70). Observou-se uma alta prevalência da síndrome (47%), e um grande 

número de trabalhadores em risco de adoecimento (entre 41% a 49% da amostra, dependendo 
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da dimensão do Burnout). Não houve diferenças significativas em função das categorias 

profissionais e locais de trabalho. As variáveis ocupacionais “problemas de relacionamento 

com colegas de trabalho” (OR = 3) e “insatisfação com o trabalho” (OR = 11) foram as 

preditoras da síndrome (p < 0,05). As variáveis sociodemográficas não foram significativas. 

Este estudo contribui para a discussão sobre o processo de desenvolvimento do burnout em 

profissionais de enfermagem, ajudando a planejar medidas preventivas de doenças 

ocupacionais e programas de intervenção nos serviços de saúde. 

Ferreira e Lucca (2015) avaliaram a prevalência da síndrome de burnout em técnicos 

de enfermagem de um hospital público universitário e sua associação com as variáveis 

sociodemográficas e profissionais. A confiabilidade foi de 0,86 para a EE, 0.69 para a DS e 

0.76 para a BRP. Isso assegura a confiabilidade do instrumento para o presente estudo. A 

prevalência da síndrome de burnout entre os técnicos de enfermagem foi de 5,9%. Além 

disso, 23,6% desses apresentaram alto desgaste emocional; 21,9% alta despersonalização; e 

29,9% baixa realização profissional. Houve associação estatisticamente significativa do 

desgaste emocional com setor de trabalho e estado civil; despersonalização com possuir filhos 

e apresentar problemas de saúde; e baixa realização profissional com setor de trabalho e 

número de empregos. Houve associação de satisfação no trabalho com as três dimensões. 

Concluiu-se que o trabalho em saúde exige dos profissionais uma atenção intensa e 

prolongada a pessoas que estão em situação de dependência. Para os técnicos de enfermagem, 

o contato íntimo com os pacientes de difícil manejo e o receio de cometer erros no cuidado 

são fatores adicionais de estresse crônico e casos de burnout evidenciados neste estudo.  

Oliveira e Pereira (2012) objetivaram conhecer os níveis de ansiedade, depressão e 

burnout em enfermeiros que trabalham por turnos. O MBI foi aplicado antes e após o turno da 

tarde. Em ambos os momentos, os inquiridos obtiveram níveis médios de exaustão emocional 

e baixos níveis de realização pessoal e de despersonalização. 

Andolhe e cols. (2015) investigou o estresse emocional, o coping e burnout da equipe 

de enfermagem e a associação com fatores biossociais e do trabalho em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). O valor de confiabilidade de alfa de Cronbach obtido na versão original foi 

de 0,89. Participaram da pesquisa 287 sujeitos, predominantemente mulheres, com 

companheiro e filhos. O nível médio de estresse e coping controle foram prevalentes (74,47% 

e 79,93%, respectivamente) e a presença de burnout em 12,54%. Fatores associados ao 

estresse referiram-se às condições de trabalho. Ter companheiro, atuar em UTI Clínica e 

gostar do trabalho foram fatores de proteção para coping prevalente, enquanto que horas de 



38 

 

 

 

sono adequadas foi fator de proteção para burnout. Concluiu-se que o controle do ambiente de 

trabalho e o sono adequado são fatores decisivos e protetores para enfrentamento das 

situações de estresse ocupacional. 

Por fim, no estudo de Schimdt e cols.(2013) , avaliou-se a Qualidade de Vida no 

Trabalho (QVT) e a presença da Síndrome de Burnout entre profissionais de enfermagem de 

Unidade de Terapia Intensiva. A avaliação da consistência interna do instrumento, avaliada 

pelo alfa de Cronbach, constatou-se que somente a dimensão DP obteve valor abaixo de 0,70 

(0,53), as dimensões EE e RP apresentaram, respectivamente, 0,83 e 0,76, considerado como 

aceitável para essa avaliação. Quanto a avaliação de Burnout, os participantes não 

apresentaram risco de manifestação do mesmo, porém constatou-se uma relação inversa e de 

forte magnitude entre QVT (qualidade de vida no trabalho) e a dimensão exaustão emocional 

(r=-0,68), corroborando o que já havia sido apontado em outra pesquisa, cujo resultado 

revelou que a alta exposição ao estresse ocupacional diminui a QVT de profissionais de 

enfermagem. 

 

5.2 ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO (EET) E ESCALA DE ESTRESSE 

PERCEBIDO  

   Em três estudos utilizou-se a Escala de estresse no trabalho, onde na obra de 

Simonetti e cols. (2013) utilizou-se além da EET, a Escala de Estresse Percebido. A 

população foi composta por 20 enfermeiros do grupo de estudos de Educação representantes 

dos setores do Hospital e que foram convidados para participar deste projeto de construção de 

um ambiente virtual de aprendizagem e implementação do EaD neste serviço. Compuseram a 

amostra deste estudo, 16 enfermeiros que efetivamente construíram, implantaram e avaliaram 

a EaD, participando de todas as etapas deste projeto educativo. Durante a experiência dos 

enfermeiros na construção e implementação de EaD o nível de estresse percebido foi de 17,94 

(mínimo de 9 e máximo de 27) e no trabalho foi de 50,75 (mínimo de 26 e máximo de 73), o 

que permite considerar que o nível de estresse destes enfermeiros foi médio nesta experiência. 

Verificou-se que os enfermeiros assistenciais que vivenciaram a experiência do EaD 

apresentaram escores médios de estresse durante a experiência de construção de um ambiente 

virtual de aprendizagem e  implementação de EaD e além disso a necessidade de estar 

acompanhando as inovações tecnológicas da comunicação e informação atreladas à 

necessidade de constante atualização do conhecimento técnico-científico para ser tutor em 
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EaD, acumuladas às atribuições assistenciais que mostraram indícios de que podem ter sido 

desencadeantes do estresse. 

Na obra de Costa (2011), a amostra foi composta por profissionais de enfermagem, 

que trabalham nas funções de auxiliar e técnico de enfermagem, com idade superior a 18 

anos. Médias fatoriais foram calculadas para cada fator de cada escala para caracterizar os 

níveis de estresse, de percepção de conflito intragrupal e de percepção de bases de poder 

utilizadas pelo médico supervisor. Em relação ao estresse, os resultados revelaram que 24% 

dos participantes podem ser considerados não estressados, 34% um pouco estressados e 28% 

percebem-se com estresse em nível médio, enquanto 12% percebem-se muito estressados. 

Apenas 2% relatam sentir-se extremamente estressados. A literatura aponta que um potencial 

estressor nas atividades laborais seja a percepção de intragrupal pelos integrantes do grupo. 

Problemas nas relações interpessoais são uma das fontes de estresse com maior peso 

(STACCIARINI, 2002). Os dados obtidos neste estudo corroboram aos achados da literatura, 

ou seja, conflito intragrupal tem poder preditivo sobre estresse ocupacional. No entanto, ao 

contrário do que a literatura aponta a relação entre a percepção de relacionamento e estresse 

não foi encontrada no presente estudo. Para os participantes desta pesquisa, apenas conflito de 

tarefa revelou participação na explicação do estresse, contrariando o caráter construtivo, 

defendido pela literatura. Esta aparente contradição, em que conflito de tarefa, em oposição ao 

de relacionamento, tem relação com o estresse, pode ser explicada pela intensidade do de 

tarefa, que quando muito intenso, produz efeitos negativos semelhantes ao de relacionamento, 

podendo gerar sobrecarga cognitiva e sofrimento entre os membros do grupo. 

No estudo de Andolhe e cols. (2015) que utilizou além da MBI, a EET, avaliou que 

quanto ao nível de estresse encontrado pela Escala de Estresse no Trabalho (EET), 74,47% 

dos sujeitos estavam com médio nível de estresse, 13,29% com baixo nível e 12,24% com alto 

nível de estresse. 

 

5.3 ESCALA BIANCHI DE ESTRESSE 

A Escala Bianchi foi utilizada em três estudos, onde Monte (2013) realizou um estudo 

na unidade de terapia intensiva de um hospital público de atenção terciária, que atende criança 

e adolescentes de até 18 anos de idade, situado na cidade de Fortaleza, região nordeste do 

Brasil. A amostra foi constituída por 22 enfermeiros da unidade de terapia intensiva que 

desenvolviam suas atividades profissionais neste local por mais de seis meses. Os achados 

desse estudo através da escala utilizada mostraram que a maioria dos enfermeiros considera as 
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atividades desempenhadas na unidade de terapia intensiva como desgastantes, condizendo 

com um estudo que afirma que a unidade de terapia intensiva possui características, as quais 

qualificariam os enfermeiros desse setor, se não como os mais estressados tão quanto 

estressados como enfermeiros da emergência (BATISTA, 2006). Com isso, este estudo aponta 

para que o profissional enfermeiro tenha condições mínimas de material e pessoal para se 

dedicar à prestar uma assistência efetiva e eficaz diante das intercorrências, que são muito 

comuns nesse setor e espera-se a sensibilização dos gestores e profissionais da saúde que 

atuam em UTI para criarem estratégias para minimizar os fatores estressantes e melhorar a 

assistência de enfermagem, proporcionando assim um ambiente de trabalho humanizado e 

acolhedor para os profissionais, os pacientes e seus familiares. 

  No estudo de Versa e cols. (2012), a população de estudo foi composta por 58 

enfermeiros assistenciais. No tocante ao nível de estresse relacionado à assistência prestada ao 

paciente, 38 (65,5%) enfermeiros consideravam se situar em nível médio; 17 (29,3%) em 

baixo e apenas 3 (5,2%) em alto. De modo geral, obteve-se nível medianamente estressante, 

haja vista que o escore total do domínio variou de 0,8 a 6,6 pontos, com média de 4,0±1,3 

pontos. Com isso, esse estudo aponta a necessidade de as lideranças se atentarem à prevenção 

e/ou manutenção de condições laborais adequadas porque, a assistência ao paciente crítico, 

apesar de ser desenvolvida em condições estressantes, pode ser percebida como um desafio ou 

ainda, ser considerada como gratificante. É preciso atenção aos aspectos que podem impedir 

que gerentes e gestores percebam e valorizem a seriedade da representação do trabalho do 

enfermeiro em UTI – o qual se realiza norteado pelo estresse, responsabilidade e assistência 

integral e gratificação – e, por conseguinte, a necessidade de intervenções eficazes para 

redução do estresse laboral. 

No estudo de Rocha e Martino (2013), objetivou-se analisar a relação entre estresse e 

qualidade do sono de enfermeiros que atuam em diferentes setores hospitalares, dos turnos 

diurnos e noturnos e correlacionar as alterações da qualidade de sono e escores de estresse dos 

enfermeiros. Neste estudo a análise de consistência interna do instrumento utilizado para 

identificar e classificar o estresse do enfermeiro, a EBS, mostrou o valor de 0,955 para o 

coeficiente alpha de Cronbach. Observou-se que o escore médio de estresse dos enfermeiros 

foi de 2,6 (médio nível de estresse). Constatou-se correlação entre stress e sono, ao passo que 

quanto maior o nível de estresse dos enfermeiros, pior foi a qualidade de sono. 
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5.4 INVENTÁRIO DE ESTRESSE PARA ENFERMEIROS  

 Na obra de Higashi e cols. (2013) participaram 262 enfermeiros de três hospitais no 

interior paulista, nos municípios de Bauru e Marília. Vários aspectos avaliados foram 

apontados por mais de 70% dos entrevistados como fonte potencial de estresse, revelando 

situação preocupante tanto em hospital acreditado como não-acreditado. Atuar em hospital 

acreditado foi fator de proteção para percepção/autorreferência de estresse relacionado 

principalmente à falta de material e em ambientes com instalações inadequadas, (OR 0,14 e 

0,22, respectivamente) e fator de risco para percepção de estresse decorrente de conciliar 

questões profissionais e familiares, assistir a pacientes graves, atender familiares e administrar 

ou supervisionar o trabalho de outros (OR 1,67, 1,76, 1,90 e 1,85, respectivamente). Estes 

resultados parecem indicar que, ao menos na região estudada, trabalhar em hospital acreditado 

protege apenas da percepção/autorreferência de estresse relacionado a recursos (material, 

humanos e físicos) e constitui fator adverso à saúde emocional de enfermeiros quando se 

consideram aspectos relacionais e da complexidade do trabalho. Condições de trabalho 

inadequadas formam um conjunto de fatores interdependentes que, além de atuarem 

diretamente sobre o próprio trabalho, interferem na qualidade de vida das pessoas.  

Na obra de Umann e cols. (2014) incluem-se enfermeiros servidores públicos do 

quadro permanente e que estavam na assistência direta aos pacientes. Para análise do IEE, 

calculou-se a média geral da população e, a partir dessa medida, os indivíduos foram 

classificados em “alto” e “baixo” estresse, sendo que valores acima de três correspondem à 

primeira classificação (alto estresse) e abaixo de três à segunda (baixo estresse). Ademais, 

identificou-se o domínio de maior média para os enfermeiros, sendo que, quanto maior a 

média do domínio, maior o estresse que ele representa aos profissionais. Na avaliação da 

confiabilidade interna do instrumento, observou-se que o Alfa de Cronbach foi de 0,964 para 

os 38 itens do IEE, 0,929 para o domínio “Relações Interpessoais”, 0,895 para “Fatores 

Intrínsecos ao Trabalho” e 0,859 para “Papéis Estressores da Carreira”. Neste estudo, os 

enfermeiros que atuam em unidade hemato-oncológica obtiveram média de estresse de 

2,53±0,62, sendo que, o domínio Fatores Intrínsecos ao Trabalho 2,68±0,70 representou 

maior o estresse aos profissionais deste estudo. Quanto às estratégias de Coping, tem-se 

prevalência para o fator Controle 3,66±; 042, ou seja, é o mais utilizado pelos enfermeiros 

para o enfrentamento do estresse. Os resultados deste estudo indicaram que com a maior 

utilização da estratégia controle o estresse também se eleva. Em se tratando de estratégias de 

enfrentamento, é importante ponderar que o processo de enfrentamento pode incluir tanto 
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respostas efetivamente positivas sobre o estressor, como respostas negativas para a saúde do 

indivíduo. 

 

5.5 INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS PARA ADULTOS DE LIPP (ISSL) 

Na obra de Souza e cols. (2010), a população estudada foi constituída por 187 

profissionais de enfermagem atuantes em diversos setores de um hospital. Verificou-se que os 

pesquisados estão em um estado intermediário entre saúde e doença, encontrando-se a grande 

maioria, 61,6%, na fase de resistência; 28,3% não possuem estresse e 10,1% dos pesquisados, 

na fase de exaustão; não foi evidenciada a fase de alerta e quase-exaustão em nenhum 

participante. Observa-se que dos auxiliares de enfermagem, 28% não possuem estresse, 48% 

estão na fase de resistência e 24%, na fase de exaustão. Dos técnicos em enfermagem, 29,6% 

não possuem estresse, 63,3% estão na fase de resistência e 7,1% estão na fase de exaustão. 

Dos enfermeiros, 25% não possuem estresse, 65% estão na fase de resistência e 10% estão na 

fase de exaustão. Sabe-se que o alto nível de estresse, continuamente, além de possibilitar o 

desencadeamento de doenças físicas, pode gerar um quadro de esgotamento emocional, 

caracterizado por sentimentos negativos, como pessimismo, atitudes desfavoráveis em relação 

ao trabalho, mudança de comportamento com os colegas, ignorando novas informações, 

tornando-se insubordinados e resolvendo os problemas de forma cada vez mais superficial 

(STACIARINNI E TRÓCOLLI, 2000).   

  No estudo realizado por Rosario e cols. (2015), A população do estudo foi 

constituída por 43 enfermeiros que estavam vinculados a  cada uma das equipes da estratégia 

saúde da família, do perímetro urbano de Montes Claros, MG. O uso da escala demonstrou 

que a metade dos enfermeiros estudados (48,8%) apresenta sintomas físicos e/ou psicológicos 

que os classificam como estressados, sendo que 4 profissionais (19%) já se encontram na fase 

de exaustão, ou seja o estágio mais perigoso do estresse. Isso indica que os mecanismos de 

enfrentamento destes profissionais estão sendo insuficientes, podendo levá-los ao surgimento 

de diversas patologias, tais como: depressão, úlceras gástricas, infarto e outros. Os resultados 

refletem um panorama dos enfermeiros da ESF que apresentam uma  quantidade de sintomas 

físicos e psicológicos que os classificam como estressados, inclusive revelam que alguns já 

estão na fase avançada do estresse, bem como os agentes estressores que circundam seu 

ambiente de trabalho. Com isso, é relevante que esses profissionais saibam identificar a 

manifestação do estresse, bem como detectar quais estressores estão persistentes no seu 
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ambiente de trabalho. Diante disso, eles poderão desenvolver estratégias de enfrentamento 

eficientes evitando vários transtornos. 

Kestenberg e cols. (2015) objetivaram discutir o nível de estresse oriundo do trabalho 

dos profissionais de enfermagem de três unidades de um hospital universitário no Rio de 

Janeiro. A avaliação do estresse foi realizada através do Inventário de Sintomas de Stress de 

Lipp (ISSL) onde se constatou que 56,5% dos participantes apresentavam estresse e 49,4% 

encontravam-se na fase de resistência. Identificou-se que 68,5% dos participantes 

apresentaram média a alta exposição aos fatores estressores laborais. Percebeu-se a 

necessidade de ações que visem reduzir fatores passíveis de intervenção, além de pesquisas 

que abordem esta temática. 

Maia e cols. (2012) avaliaram a ocorrência de estresse em enfermeiros, socorristas e 

técnicos de enfermagem que trabalhavam no SAMU/192-Fortaleza, onde verificou-se 

moderada incidência de estresse nos profissionais avaliados, com predominância de sintomas 

psicológicos e da fase de resistência, e um sujeito na fase de exaustão. Dos fatores mais 

estressantes citados, o trânsito foi o principal, mencionado por 50% dos entrevistados. Sendo 

assim, é primordial para a categoria investigada a adoção de medidas para redução de fatores 

estressores que interferem no estado físico e psicológico de profissionais de emergência. 

 

5.6 JOB STRESS SCALE 

Negeliskii e Lautert (2011) realizaram o campo do estudo com um grupo hospitalar 

(GH), localizado na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O GH é 

uma instituição de assistência, ensino e pesquisa voltada exclusivamente ao atendimento de 

pacientes do Sistema Único de Saúde, sendo composto por quatro hospitais e 12 unidades 

básicas de saúde (UBS). O GH possui 1.490 leitos e 7.300 funcionários, dos quais 502 são 

enfermeiros. A amostra do estudo foi do tipo senso e incluiu todos os 448 enfermeiros que 

estavam exercendo suas funções habituais no GH. Foi calculada, inicialmente, a consistência 

interna das escalas, utilizando-se o alfa de Conbrach. A Job Stress Scale apresentou 0,72 na 

dimensão demanda, 0,65 em controle e 0,77 em apoio social; o índice de capacidade para o 

trabalho obteve alfa de 0,77. Mediante os achados da investigação, com elevado número de 

profissionais com baixa e moderada capacidade para o trabalho (52%) e estresse laboral 

(23,6%), infere-se que esses dados podem estar associados à carga psíquica de trabalho, que 

aumenta quando a autonomia profissional diminui, proporcionando o surgimento do 

sofrimento no trabalho. 
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Theme, Costa e Guilam (2013) analisaram a associação do estresse no trabalho com a 

autoavaliação da saúde entre os trabalhadores de enfermagem, nas unidades de emergências 

de hospitais públicos com uma amostra de 134 profissionais, utilizando-se a versão resumida 

do Job Stress Scale. Constatou-se que 60% dos entrevistados foram classificados como 

trabalhadores passivos ou com alto desgaste e propensos ao estresse. A autoavaliação de 

saúde negativa foi significativamente maior entre os profissionais com alta demanda e baixo 

controle, quando comparada com aqueles com baixo desgaste, após ajuste para covariáveis, 

levando ao fato de que as instituições precisem adotar uma política de planejamento e 

gerenciamento de recursos humanos com estímulo à participação dos profissionais nas 

decisões, visando redução do estresse no trabalho entre os trabalhadores de enfermagem.  

 

5.7 ESCALA DE VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO 

 No estudo de Correa, Sousa e Baptista (2013) o estudo teve como objetivo encontrar 

associações entre vulnerabilidade ao estresse no trabalho e qualidade de vida de enfermeiros. 

Participaram deste estudo 117 profissionais da área de enfermagem de uma cidade do interior 

de São Paulo. Buscou-se correlacionar a percepção dos participantes quanto à vulnerabilidade 

ao estresse no trabalho e sua qualidade de vida. A pontuação do instrumento que mede a 

vulnerabilidade ao estresse (EVENT) assinala que, quanto maior o escore, maior é a 

vulnerabilidade ao estresse.  

O instrumento que mede a qualidade de vida (WHOQOL-bref) indica que, quanto 

menor a pontuação, pior é a qualidade de vida do profissional. Sendo assim, a correlação 

buscada é negativa, uma vez que se espera que quanto maior a vulnerabilidade ao estresse, 

menor será a qualidade de vida do indivíduo. Ressaltou-se que, independentemente da 

significância, todas as dimensões do EVENT e do WHOQOL-bref correlacionaram-se 

negativamente, o que era esperado. O fator 1 da EVENT, clima e funcionamento 

organizacional, correlacionou-se significativamente e negativamente com o domínio 

desempenho psicológico (rs = - 0,232; p = 0,023) e as relações sociais (rs = - 0,216; p = 

0,023), além do domínio geral (rs = - 0,195; p = 0,041) do WHOQOL. Esse resultado sugere 

que quanto mais inadequado o ambiente de trabalho — quanto menos conhecida sua função, 

menos valorizado, salário inadequado, falta de perspectivas profissionais, ausência de plano 

de cargos e salários, menos trabalho em equipe, não saber como é avaliado, ter problemas 

com a chefia como a falta de diálogo, ausência ou despreparo da chefia, dificuldades pessoais 

com chefia, não saber quem manda realmente, ter autoridade rejeitada e tom autoritário de 
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superiores —, menos se aproveita a vida, diminuindo-se o sentido e a qualidade de vida, sua 

concentração, sua aceitação física, sua satisfação, podendo surgir sentimentos negativos, 

diminuição de relações com parentes, amigos, apoio dos colegas, satisfação sexual e com a 

vida, além do estresse no trabalho que interfere no bem-estar dos empregados e está associado 

à baixa satisfação laboral, relacionando-se com o ambiente de trabalho e o indivíduo.  

É um resultado da interação de vários fatores, sendo eles o ambiente, apoio social, 

autoestima, sentimento de controle da situação, idade, falta de redes sociais no trabalho e 

trabalho excessivo. Os resultados encontrados acrescentam dados à compreensão da relação 

entre a qualidade de vida e os estressores encontrados no trabalho de profissionais de 

enfermagem. Nesse sentido, o estudo atenta para os cuidados a serem tomados para que seja 

garantida a saúde desses profissionais, favorecendo a boa qualidade de vida.  

O estresse ocupacional decorrente de um processo de trabalho marcado por condições 

precárias e pelo aumento da jornada de trabalho tem importantes repercussões no cotidiano 

profissional e pessoal dos enfermeiros. Constata-se que as condições de trabalho a que estão 

expostos os trabalhadores, favorecem a exposição ao estresse ocupacional, pelas 

características inerentes a profissão e natureza do trabalho, constituindo-se como importante 

fonte causal para essa problemática. Compreende-se que o estresse é um fenômeno complexo 

que, por meio do estímulo e da interação do indivíduo com o ambiente interno e externo pode 

implicar em mudanças fisiológicas, psicológicas, emocionais e comportamentais e que a 

organização laboral é capaz de limitar os esforços do indivíduo em adequar a forma de 

trabalho às necessidades individuais e organizacionais (FERNANDES; MEDEIROS; 

RIBEIRO, 2013).  

Na síndrome de burnout há um desajustamento do indivíduo as suas atividades 

anteriormente realizadas, onde o esgotamento, a despersonificação e baixa realização 

profissional o levam a uma série de repercussões danosas. A partir daí, instalam-se quadros 

psíquicos, emocionais e físicos, muitas vezes de enorme gravidade. Em termos econômicos a 

síndrome descrita gera prejuízos ao sistema de saúde, a organização e também ao sistema 

previdenciário. É evidente que o prejuízo financeiro advindo desta patologia poderia ser 

minimizado através de medidas preventivas que sabidamente possuem custo efetivo muito 

menor. O distanciamento familiar provocado pelas longas e exaustivas jornadas de trabalho 

leva muitas vezes a sua desestabilização, o que pode gerar inúmeros conflitos que diminuem 

sua qualidade de vida e bem-estar.  
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Perceber as dificuldades que o trabalhador de enfermagem enfrenta em seu cotidiano 

se faz tarefa difícil, uma vez que cada tipo de trabalho, seja no ensino, na pesquisa, na 

gerência ou mesmo na assistência possui características muito peculiares, o dificulta o poder 

de medidas gerais que possam abranger todos os trabalhadores. Faz-se necessário, portanto, 

que se conheça a fundo a realidade de cada profissional para que além de medidas globais, 

outras mais específicas e mais direcionadas possam ser tomadas (CODO et al, 2004). 
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Quadro 10: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com a Escala de Maslach Burnout Inventory (MBI). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA 

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Oliveira, Pereira. 2012, 

Revista de Enfermagem 

Referência.  

 

25 MBI - Os inquiridos obtiveram níveis médios de exaustão emocional e baixos níveis de 

realização pessoal e de despersonalização (MBI). Relativamente à ansiedade e à 

depressão, os valores obtidos foram compatíveis com um nível moderado de ansiedade 

e ligeiro de depressão (HADS). Não se encontraram diferenças estatisticamente 

significativas (dos níveis de ansiedade, depressão e burnout) do primeiro para o 

segundo momento de avaliação. 

B2 Não 

Galindo e cols. 2012, 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 

63 MBI - Analisou a síndrome de burnout a fatores associados como as condições laborais 

geradoras do estresse  

A2 Não 

Fernandes e cols. 2012, 

Revista de pesquisa: 

Cuidado é  fundamental 

(online). 

50 MBI - Os resultados apontaram que a maioria dos profissionais apresenta graus de baixo a 

moderado em relação às dimensões da Síndrome, não evidenciando a presença da 

doença. 

B2 Não 

França; Ferrari. 2012, 

Acta Paulista de  

Enfemagem. 

141 MBI - Evidenciou a presença da SB nos profissionais de enfermagem, revelando assim a 

necessidade de intervenções em relação às condições de trabalho dos enfermeiros. 

A2 Não 
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Schimdt e cols. 2013, 

Revista Brasileira de 

Enfermagem (REBEN). 

53 MBI 0,70 Os participantes não apresentaram risco de manifestação de burnout, porém constatou-

se uma relação inversa e de forte magnitude entre QVT (qualidade de vida no trabalho) 

e a dimensão exaustão emocional (r=-0,68), corroborando o que já havia sido apontado 

em outra pesquisa, cujo resultado revelou que a alta exposição ao estresse ocupacional 

diminui a QVT de profissionais de enfermagem.  

A2 Sim 

Silva e cols. 2015, Revista 

Brasileira de Terapia 

Intensiva. 

130 MBI >0,80 Contatou-se que os fatores psicossociais estavam envolvidos no surgimento de burnout 

no grupo estudado. Os resultados despertaram a necessidade de estudos para 

intervenção e posterior prevenção da síndrome. 

B2 Sim 

Campos e cols. 2015, 

Psicologia: Reflexão e 

Crítica 

116 MBI >0,70 Observou-se uma alta prevalência da síndrome (47%), e um grande número de 

trabalhadores em risco de adoecimento (entre 41% a 49% da amostra, dependendo da 

dimensão do Burnout). Não houve diferenças significativas em função das categorias 

profissionais e locais de trabalho. As variáveis ocupacionais “problemas de 

relacionamento com colegas de trabalho” (OR = 3) e “insatisfação com o trabalho” 

(OR = 11) foram as preditoras da síndrome (p < 0,05). As variáveis sociodemográficas 

não foram significativas. 

A1 Sim 

Ferreira; Lucca. 2015, 

Revista Brasileira de 

Epidemiologia. 

534 MBI >0,70 A prevalência da síndrome de burnout entre os técnicos de enfermagem foi de 5,9%. 

Além disso, 23,6% desses apresentaram alto desgaste emocional; 21,9% alta 

despersonalização; e 29,9% baixa realização profissional. Houve associação 

estatisticamente significativa do desgaste emocional com setor de trabalho e estado 

civil; despersonalização com possuir filhos e apresentar problemas de saúde; e baixa 

realização profissional com setor de trabalho e número de empregos. Houve associação 

de satisfação no trabalho com as três dimensões. 

B1 Sim 
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Andolhe e cols. 2015, 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. ** 

287 MBI >0,80 Participaram da pesquisa 287 sujeitos, predominantemente mulheres, com companheiro 

e filhos. O nível médio de estresse e coping controle foram prevalentes (74,47% e 

79,93%, respectivamente) e a presença de burnout em 12,54%. Fatores associados ao 

estresse referiram-se às condições de trabalho. Ter companheiro, atuar em UTI Clínica 

e gostar do trabalho foram fatores de proteção para coping prevalente, enquanto que 

horas de sono adequadas foi fator de proteção para burnout. 

A2 Sim 

**Artigo apresentou mais de uma escala. 
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Quadro 11: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com a Escala de Estresse no Trabalho (EET). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Costa; Martins. 2011,  

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP 

124  EET - Em relação ao estresse, os resultados revelaram que 24% dos participantes podem ser 

considerados não estressados, 34% um pouco estressados e 28% percebem-se com 

estresse em nível médio, enquanto 12% percebem-se muito estressados. Apenas 2% 

relatam sentir-se extremamente estressados. No geral, a maioria apresentou baixos 

níveis de estresse (58%).  

A2 Não 

Simonetti e cols. 

2013, Journal of 

Health Informatics. ** 

16 EET  - 

 

O nível de estresse das enfermeiras assistenciais foi médio, tendo em vista um perfil 

de profissionais com vários papéis sociais que acumularam atribuições em serviço, 

mas que foi equilibrado pela motivação para inovar, atualizar-se no uso de tecnologias 

educacionais e domínio do conhecimento.  

B3 Não 

Andolhe e cols. 2015, 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP. 

** 

287 Escala de 

Estresse no 

Trabalho 

(EET) 

>0,80 Participaram da pesquisa 287 sujeitos, predominantemente mulheres, com 

companheiro e filhos. O nível médio de estresse e coping controle foram prevalentes 

(74,47% e 79,93%, respectivamente) e a presença de burnout em 12,54%. Fatores 

associados ao estresse referiram-se às condições de trabalho. Ter companheiro, atuar 

em UTI Clínica e gostar do trabalho foram fatores de proteção para coping prevalente, 

enquanto que horas de sono adequadas foi fator de proteção para burnout.  

A2 Sim 

**Artigo apresentou mais de uma escala 
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Quadro 12: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com a Escala Bianchi de Estresse (EBS). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Inoue e cols, 2013, 

Brasil. Revista Brasileira 

de Enfermagem 

(REBEN). 

58 EBS - A maioria (65,5%) apresentou nível de estresse médio. Os estressores com maior 

pontuação foram Enfrentar a morte (5,6 pontos); Atender às emergências na unidade (5,1 

pontos); Atender os familiares de pacientes críticos ou Orientar familiares de pacientes 

críticos (ambos com 4,8 pontos). É preciso adotar estratégias para a prevenção /redução 

de estresse, porque os principais estressores apontados relacionam-se a atribuições 

específicas dos enfermeiros. 

A2 Não 

Rocha, Martino. 2010,  

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP.  

203 EBS >0,90 Os resultados indicaram que houve uma correlação significativa entre estresse e sono 

(correlação de Spearman; r= 0,21318; p= 0,0026) e entre níveis elevados de estresse e 

qualidade de sono ruim para os enfermeiros do turno da manhã (p=0,030; Teste Qui-

Quadrado).   

A2 Sim 

Versa e cols. 2012, 

Revista Gaúcha de 

Enfermagem. 

58 EBS - O ambiente laboral se associou positivamente ao estresse em enfermeiros do turno 

noturno e que o seu aparecimento e efeitos podem ser minimizados por meio de 

melhorias na estrutura e na organização dos locais onde atuam. 

B1 Não 
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Monte e cols., 2013, 

Acta Paulista de 

Enfermagem. 

22 EBS - Os enfermeiros apresentaram maiores índices de estresse nas atividades relacionadas às 

condições de trabalho para o desempenho das atividades e relacionadas à administração 

de pessoal. 

A2 Não 

 

Quadro 13: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Souza e cols. 2010, 

Ciência et Praxis.   

187 ISSL - Constatou-se que 71,7% dos profissionais de enfermagem apresentavam-se estressados, 

sendo que no grupo de enfermeiros, 75% encontravam-se estressados, nos técnicos em 

enfermagem 70,4% e nos auxiliares de enfermagem, 72%. Quanto à fase de estresse, 

encontravam-se: 61,6% (115) dos profissionais de enfermagem, na fase de resistência; 

10,1% (19) na fase de exaustão; 28,3% (53) não se encontravam estressados.  

B4 Não 

Maia e Cols. 2012, 

Revista de Pesquisa: 

Cuidado é 

fundamental.  

30 ISSL - Verificou-se moderada incidência de estresse nos profissionais avaliados, com 

predominância de sintomas psicológicos e da fase de resistência, e um sujeito na fase de 

exaustão. Dos fatores mais estressantes citados, o trânsito foi o principal, mencionado por 

50% dos entrevistados.   

B2 Não 
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Rosario e cols. 2015, 

Revista Norte Mineira 

de Enfermagem.  

43 ISSL - Os resultados refletem um panorama dos enfermeiros da ESF que apresentam uma 

quantidade de sintomas físicos e psicológicos que os classificam como estressados, 

inclusive revelam que alguns já estão na fase avançada do estresse, bem como os agentes 

estressores que circundam seu ambiente de trabalho.  

B5 Não 

Kestenberg e cols. 

2015, Revista de 

Enfermagem da UERJ. 

85 ISSL - Constatou-se que 56,5% dos participantes apresentavam estresse e 49,4% encontravam-se 

na fase de resistência. Identificou-se que 68,5% dos participantes apresentaram média a 

alta exposição aos fatores estressores laborais.  

B1 Não 

 

Quadro 14: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com a Job stress Scale (JSS). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Negeliskii e Lautert. 

2011, Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem. 

368 JSS 0,77 O estresse laboral está presente em 23,6% dos enfermeiros, e, desses, 15,2% apresentam 

alta exigência no trabalho e 8,4% trabalho passivo. Os resultados desta investigação 

alertam para a necessidade de restaurar o estado de saúde físico e psicológico dos 

enfermeiros que trabalham principalmente em atividades assistenciais, em unidades 

abertas e com pacientes adultos. As estratégias apontadas visam a valorização dos 

trabalhadores e o investimento na educação permanente em saúde, as quais podem ter 

papel protetor para a saúde do trabalhador contra estressores no cotidiano de trabalho, à 

medida que proporcionam autonomia aos trabalhadores de enfermagem.  

A1 Sim 

Theme, Costa e Guilam. 134 JSS - Analisou a associação do estresse no trabalho com a autoavaliação da saúde entre os A1  
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2013, Revista Latino 

Americana de 

Enfermagem. 

trabalhadores de enfermagem, nas unidades de emergências de hospitais públicos. O 

baixo controle, aliado à baixa demanda, pode servir como fator desestimulador, 

contribuindo para o aumento da insatisfação profissional. Recomenda-se que as 

instituições adotem uma política de planejamento e gerenciamento de recursos humanos 

com estímulo à participação dos profissionais nas decisões, visando redução do estresse 

no trabalho entre os trabalhadores de enfermagem. 2013 Não 

Urbanetto e cols. 2013, 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP.  

335 JSS - Os trabalhadores nos quadrantes trabalho ativo e alto desgaste, do Modelo Demanda-

Controle, apresentaram chances de desenvolver DPM, quando comparados com os 

situados no quadrante baixo desgaste. Concluiu-se que o estresse afeta a saúde mental 

dos trabalhadores e que os aspectos relacionados a alta demanda psicológica e alto 

controle ainda necessitam de maiores aprofundamentos para que se entenda sua 

influência nos processos de adoecimento dos trabalhadores de enfermagem. 

A2 Não 
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Quadro 15: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com o Inventário de Estresse para Enfermeiros (IEE). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Higashi e cols. 2013, 

Revista da Rede de 

Enfermagem do 

Nordeste.  

262 IEE - Avaliou e comparou a frequência de estresse percebido/autodeclarado por enfermeiros 

em instituições hospitalares, com e sem acreditação. Percebeu-se que enfermeiros 

atuantes no hospital acreditado perceberam/autodeclararam mais estressores em 

situações relativas às relações interpessoais.  

B2 Não 

Umann e cols. 2014, 

Revista Gaúcha de 

Enfemagem.  

18 IEE 0,964 Observou-se que, quanto maior o uso das estratégias de enfrentamento de Esquiva e de 

Controle, maior é a intensidade de estresse apresentada pelos enfermeiros.   

B1 Sim 
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Quadro 16: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com a Escala de Vulnerabilidade ao Estresse no Trabalho (EVENT). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

Corrêa, Sousa e 

Baptista.  2013, 

Psicologia  

Argumento.   

117 Escala de 

vulnerabilidade ao 

estresse no trabalho 

(EVENT). 

- Os resultados indicaram correlações significativas e negativas e outras limítrofes 

entre as dimensões do EVENT, denominadas clima e funcionamento 

organizacional; pressão no trabalho; infraestrutura e rotina. E os domínios do 

WHOQOL-bref, quais sejam, físico, psicológico, relações sociais, meio 

ambiente e geral, de forma que quanto maior a vulnerabilidade ao estresse 

laboral, menor a qualidade de vida relatada pelos respondentes.   

B2 Não 

 

 

Quadro 17: Síntese dos achados coletados na BVS nas bases Lilacs, Medline e na Scielo nos anos de 2010 a 2015, pela ordem cronológica de 

acordo com a Escala de Estresse Percebido(PSS). 

AUTORES, ANO, 

REVISTA  

 

N 

 

ESCALA 

 

ALPHA 

 

DESFECHO 

 

QUALIS 

ESTUDO DE 

VALIDAÇÃO OU 

ADAPTAÇÃO 

**Simonetti e cols. 

2013, Journal of 

Health Informatics. 

16 Escala de 

Estresse 

Percebido 

- O nível de estresse das enfermeiras assistenciais foi médio, tendo em vista um perfil 

de profissionais com vários papéis sociais que acumularam atribuições em serviço, 

mas que foi equilibrado pela motivação para inovar, atualizar-se no uso de 

tecnologias educacionais e domínio do conhecimento.   

B3 Não 

**Artigo apresentou mais de uma escala. 
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6 CONCLUSÃO                

Este trabalho explicitou sobre os instrumentos que mensuram o estresse na 

enfermagem, abordando a validação no Brasil, onde os autores estão realizando a pesquisa e 

como está o estresse na equipe de enfermagem. As principais escalas utilizadas no Brasil e 

que foram descritas são: a Maslach Burnout Inventory, Escala de Estresse no Trabalho, Escala 

Bianchi de Estresse, Inventário de Estresse para Enfermeiros e o Inventário de sintomas de 

estresse para adultos de LIPP-ISSL, Escala de Estresse Percebido, Escala de Vulnerabilidade 

ao Estresse no Trabalho e Job Stress Scale com estudos aplicados nos últimos cinco anos por 

diversos autores.   

  Conforme se observou nos quadros acima, os achados demonstraram que oito estudos 

eram de validação, onde nesses estudos que calcularam a força de evidência, houve uma 

variação de 0,7 a 0,9 na medida de consistência interna (Alfa de Cronbach), que é uma forma 

de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma pesquisa, logo nesses 

estudos, assegurou-se a confiabilidade dos itens de pesquisa. A escala mais utilizada foi a 

Maslach Burnout Inventory com 9 estudos, seguido da Escala Bianchi de Estresse (EBS) e 

Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISSL) com 4 estudos, Escala de 

Estresse no Trabalho e Job  Stress Scale com 3 estudos, Inventário de estresse para 

enfermeiros com 2 estudos e Escala de Estresse Percebido (PSS) e Escala de Vulnerabilidade 

ao Estresse no Trabalho (EVENT), com 1 estudo, e a média da população de trabalhadores de 

enfermagem desses estudos foi de aproximadamente 123 pessoas e no geral todos os estudos 

comprovaram o acometimento do estresse na equipe de enfermagem, que pode estar 

relacionado a diversos fatores e chamando a atenção para a relevância em se realizar 

pesquisas para mensurar o estresse no trabalhador de enfermagem e também pesquisas que 

possam levantar maneiras para minimizar o estresse e o impacto que este causa na vida destes 

trabalhadores, principalmente por estes serem profissionais essenciais na assistência da saúde 

na população. 

 Quanto ao critério Qualis dos periódicos, obteve-se uma variação de A1 a B4, 

revelando diversidade quanto à classificação e qualidade da produção científica dos 

programas de pós-graduação no que se refere aos artigos. 

  Esses instrumentos de avaliação tornam-se eficazes à medida que permitem ao 

pesquisador colher informações sobre a qualidade de vida dos profissionais, dos aspectos que 

possam estar influenciando em sua saúde e pela competência dos mesmos para que 

 



58 

 

 

 

possivelmente possa resolver problemas e instrumentalizar o conhecimento para a tomada de 

decisões. 

Destaca-se a importância de que esses profissionais saibam identificar a manifestação 

do estresse, bem como detectar quais estressores estão persistentes no seu ambiente de 

trabalho a fim de encontrar estratégias de enfrentamento eficientes frente aos problemas de 

exaustão emocional. Apresentou-se também o sentimento de desumanização e desvalorização; 

insegurança no trabalho; escore baixo para a dimensão apoio social, sendo estes itens 

indicativos de sofrimento psíquico e estresse na qual repercutem na qualidade de vida do 

profissional.   

Assim, a identificação do estresse ocupacional bem como das estratégias de 

enfrentamento utilizadas nesse processo e a repercussão nas atividades laborais corresponde a 

um dos grandes agentes de mudança, uma vez que desenvolvidas as possíveis soluções para 

minimizar seus efeitos, estas podem tornar o cotidiano da equipe de enfermagem mais 

produtivo, menos desgastante e, possivelmente, valorizá-la mais no que se refere aos aspectos 

humanos e profissionais. 
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