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Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Resumo 

 

Atualmente, o processo de adoecimento no mundo se caracteriza de maneira diferente do que 

antigamente. Muitas foram às mudanças sofridas pela sociedade para a alteração nesse 

panorama, como mudanças no padrão de vida e na expectativa de vida. Sendo assim, hoje em 

dia, trabalha-se mais e por mais tempo, o que influencia diretamente o aparecimento de 

diversas doenças crônicas, como cardiovasculares, respiratórias e câncer. Diante disso, muitas 

são as tentativas do Sistema Único de Saúde para minimizar os efeitos desse quadro de 

adoecimento, com o intuito de diminuir os níveis estatísticos elevados em relação a essas 

doenças crônicas. No entanto, é sabido que muitas doenças aparecem em decorrência do 

estresse no ambiente de trabalho ou na vida pessoal. Por isso, tornam-se necessárias medidas 

no trabalho que possam minimizar esse estresse, atendendo, por exemplo, a diversas Normas 

Regulamentadoras para proporcionar um ambiente de trabalho mais agradável e adequado. Os 

objetivos deste estudo foram Identificar as interferências do estresse na saúde do trabalhado 

de Enfermagem do ambiente hospitalar; Descrever os problemas relacionados ao estresse na 

saúde do trabalhador de enfermagem do ambiente hospitalar; Avaliar a relação do estresse 

como fator de risco à propensão ao câncer na saúde do trabalhador de Enfermagem do 

ambiente Hospitalar. O método caracteriza-se por uma pesquisa exploratório-descritiva de 

abordagem qualitativa e foi aprovada pelo Comitê de Ética e pesquisa sob o nº CAAE 

05818412.4.0000.5243. Os sujeitos foram seis enfermeiros. O cenário foi o setor de 

Emergência e de Doenças Infeciosas e Parasitárias do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Foi observado que os profissionais de enfermagem de ambos os setores sofrem diversas 

situações de estresse no seu ambiente de trabalho. Além disso, há o fator intrínseco da 

profissão, lidar com vida e morte, doenças contagiosas e incuráveis, tudo isso interfere 

diretamente no íntimo do profissional, sobrecarregando-o e estressando-o. Sendo assim, muito 

deve ser feito para evitar essas situações estressantes tanto para o profissional de enfermagem 

como outros profissionais, uma vez que o estresse ocupacional pode ocasionar problemas 

graves para a saúde do trabalhador. 

Descritores: Enfermagem do trabalho; Esgotamento profissional; Saúde do trabalhador; 

Câncer ocupacional; Licença médica; Equipe de enfermagem. 
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ABSTRACT  

 

Currently, the disease process in the world is characterized differently than before. Many were 

the changes undergone by society to change this landscape, as changes in the pattern of life 

and life expectancy. So today, we work harder and for longer, which directly influences the 

onset of several chronic diseases such as cardiovascular, respiratory and cancer. Thus many 

are the attempts of the Health System to minimize the effects of illness that framework, in 

order to reduce the statistical levels high for these chronic diseases. However, it is known that 

many diseases appear as a result of stress in the workplace or in personal life. So it becomes 

necessary measures at work that can minimize this stress, given, for example, the various 

Regulatory Standards to provide a work environment more pleasant and appropriate. The 

objectives of this study were to identify the interference of stress on health worked Nursing of 

the hospital environment; describe the stress-related problems in occupational health nursing 

in the hospital setting; evaluate the relationship of stress as a risk factor in the propensity to 

cancer occupational health nursing hospital environment. The method is characterized by an 

exploratory descriptive research, with the approach qualitative and was approved by the 

Ethics and Research under No. CAAE 05818412.4.0000.5243. The subjects were six nurses. 

The scenario was the Emergency and Infectious and Parasitic Diseases of the Antônio Pedro 

University Hospital. It was observed that nursing professionals of both sectors suffer various 

stressful situations in your working environment. In addition, there is the intrinsic factor of 

the profession, dealing with life and death, contagious and incurable diseases, all this directly 

interferes in the depths of professional, overloading it and stressing it. So much must be done 

to avoid these stressful situations for both the professional nursing and other professionals, as 

occupational stress can cause serious problems for the health of the worker. 

Descriptors: Occupational Health Nursing; Burnout, Professional; Occupational Health; 

Occupational Cancer; Sick Leave; Nursing, Team. 
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Dessa forma, surgiram diversas responsabilidades ocupacionais que passaram a 

nortear a vida do ser humano, além das fontes estressoras já existentes na vida em sociedade. 

Sendo assim, conclui-se que todos esses novos desafios passaram a sobrepor os limites 

adaptativos de uma pessoa, levando ao estresse. Este por sua vez, acaba gerando como 

consequência o enfraquecimento das defesas imunológicas, inibição da produção de 

anticorpos, facilidade para ação de vírus e bactérias e, por conseguinte, o favorecimento de 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
No Brasil e no mundo, com o processo de evolução social e tecnológica, muitas foram 

às mudanças na vida da sociedade. 
 
 
Graças aos avanços da medicina, e às estratégias de saúde pública, nas últimas 
décadas as doenças que hoje afligem boa parte da humanidade são bem diferentes 
das que eram comuns há um século: não temos que nos preocupar com doenças 
infecciosas (exceto AIDS e tuberculose) ou com doenças relacionadas à falta de 
higiene ou à nutrição inadequada. As doenças que atingem o ser humano agora são 
aquelas caracterizadas pelo acúmulo lento e progressivo de danos, como as doenças 
cardiovasculares, o câncer e os derrames. (BAUER, 2002, p.5) 
 
 

Além desta mudança ocorreu a alteração no modo de vida da sociedade, com a 

chegada do capitalismo, alterando a maneira como se trabalhava (escravidão, sem direitos, 

apenas com deveres). Criou-se uma hierarquia de cargos, havendo os empregadores e os 

empregados, sendo estes últimos submissos às regalias e exigências dos patrões. Teve-se 

então a necessidade de se criar direitos e deveres ao empregado, para garantir e evitar danos à 

sua saúde, uma vez que era importante manter a saúde do empregado, já que sua ausência 

poderia afetar diretamente o andamento do seu trabalho. Corroborando com isto, houve a 

conscientização da população diante dos seus direitos. (JUNIOR, 2012) 
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infecções, como também de muitas outras doenças crônicas que surgem diante dessa 

significativa carga de preocupações e responsabilidades. (VALENTE et al, 2011) 

Não menos importante nesta estatística, está a redução das taxas de natalidade e 

mortalidade, indicando o aumento da expectativa de vida e consequentemente muitas vezes o 

aumento do tempo de trabalho, que vem acompanhada do aumento da incidência de doenças 

crônico-degenerativas, especialmente as cardiovasculares e o câncer, demandando uma maior 

atenção pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de políticas voltadas para este 

âmbito. Para o SUS, isso representa também um direcionamento da verba para as consultas, 

internações e tratamentos voltados para esta área, conforme mostra o gráfico abaixo. (INCA, 

2008) 

 

Fig. 1: Evolução dos Gastos federais em Assistência Oncológica (Fonte: INCA, 2008) 

 
 

Diante disso, segundo INCA (2008), o câncer encontra-se com níveis estatísticos cada 

vez mais crescentes, sendo este responsável por cerca de 13% de todas as causas de óbito no 

mundo: mais de 7 milhões de pessoas morrem anualmente. Mais especificamente, no Brasil 

foram 141 mil óbitos e a explicação deste percentual tão alto se deve a uma maior exposição 

aos fatores de risco, como os atuais padrões de vida adotados, que envolvem trabalho, 

nutrição, consumo em geral, entre outros. 
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Como mencionado pelo INCA (2008) o trabalho é um dos fatores de risco para o 

aparecimento do câncer. Dessa maneira, em se tratando de questões epidemiológicas em 

trabalhadores de forma geral, segundo Barbosa e Soler (2003), as questões que mais geram o 

afastamento dos profissionais são as relativas a saúde, tendo uma significância de 88,4% entre 

as licenças solicitadas, sendo superior a licença-gestante e acidente de trabalho. 

Corroborando com isto, a Sociedade Brasileira de Infectologia (2006) afirma que o 

setor de saúde é o quinto no “ranking” de afastamento no trabalho, superando áreas 

consideradas de alto risco como a da construção civil, de eletricidade e as indústrias 

extrativas. Sendo assim, para Zapparoli e Marziale (2006) os trabalhadores do setor saúde, de 

uma maneira mais ampla, estão expostos a riscos ocupacionais peculiares à atividade, como 

por exemplo, risco biológico (evidenciado pelo contato com microorganismos), físico 

(condições inadequadas de iluminação, temperatura, ruído, radiações, entre outros), químico 

(manipulação de desinfetantes, medicamentos, entre outros), psicossocial (atenção constante, 

pressão da chefia, estresse e fadiga, ritmo acelerado, trabalho em turnos alternados, entre 

outros) e ergonômico (peso excessivo, trabalho em posições incômodas). 

Dessa forma, os acidentes ocupacionais relacionados ao setor de saúde, conforme a 

referida Sociedade (2006), podem ocorrer com exposição à material biológico, contato direto 

com pacientes ou viroses respiratórias, e ocorrem por exemplo com profissionais enfermeiros, 

médicos, odontólogos, dentre outros. Por isso, no âmbito hospitalar, um setor importante na 

ocorrência desses fatores é o de Doenças Infecciosas e Parasitárias, que exige uma atenção 

redobrada do profissional de saúde, já que a todo o momento o mesmo encontra-se em contato 

com patógenos contagiosos, exigindo assim uma maior atenção e cautela, despendendo um 

cuidado criterioso do profissional para com o cliente, como do profissional para com ele 

mesmo, acarretando assim, em uma carga estressora elevada. 

Outro setor que afeta diretamente a vida do profissional de saúde, segundo Martins e 

Valente (2010), é a Emergência Hospitalar, já que neste local os Enfermeiros lidam com 

situações inesperadas a cada segundo durante a jornada de trabalho, sendo esta atuação 

caracterizada pelo ritmo intenso e desafiante para a realização das atividades e o grande 

desgaste físico e mental. 

O profissional que atua em locais como este, tem papel de extrema e fundamental 

importância, já que realiza tarefas referentes à vida de outrem, e que na maioria das vezes 

devem ser efetuadas de forma rápida e precisa. Por isso, sofre influências que refletirão sobre 

seus aspectos físicos e mentais, caracterizado pelo ritmo de trabalho intenso. Então, torna-se 
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relevante perceber e identificar o quanto a ação desse estresse interfere a vida desses 

profissionais, influenciando no aparecimento de doenças, mas especificamente do câncer. 

(MARTINS E VALENTE, 2010) 

Conclui-se assim, diante da exposição de motivos evidenciados acima, que a 

Emergência e o setor de Doenças Infecciosas e parasitárias são caracterizados por diversas 

situações que aumentam as fontes estressoras para o profissional, podendo acarretar, em longo 

prazo, no aparecimento de doenças.  

Dessa forma, duas questões que inicialmente apresentam-se tão distintas, encontram-

se diretamente interligadas, pois o estresse é a consequência da maioria das atividades 

ocupacionais, sendo estas necessárias à vida, já que se trata, usualmente, como uma questão 

de sobrevivência. Não muito distante, esse estresse gera diretamente problemas mentais e 

fisiológicos nas pessoas, estando relacionado entre os principais fatores predisponentes à 

ocorrência de câncer. 

Portanto, realizou-se a união das duas temáticas, que da minha parte, proporcionavam 

maior identificação e interesse a partir da minha trajetória na universidade, como também em 

relação à sociedade, que exercem influência importante e direta na população e economia do 

país, sendo então o tema de escolha para a realização e elaboração deste trabalho. 

Com esta intenção, desenvolvi este estudo, que tem como objeto: A influência do 

estresse no trabalhador de Enfermagem do ambiente Hospitalar e a sua relação como fator de 

risco à ocorrência de câncer. 

 
 
1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 
 
o Quais são as interferências do estresse no trabalhador de Enfermagem do ambiente 

Hospitalar? 

o De que forma o estresse pode ocasionar problemas ao trabalhador de Enfermagem do 

ambiente Hospitalar? 

o O estresse pode ser considerado um fator de risco para cânceres na saúde do 

trabalhador de Enfermagem do ambiente Hospitalar? 

 
 
1.2 OBJETIVOS 
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o Identificar as interferências do estresse no trabalhador de Enfermagem do ambiente 

Hospitalar. 

o Descrever os problemas relacionados ao estresse no trabalhador de Enfermagem do 

ambiente Hospitalar. 

o Avaliar a relação do estresse como fator de risco à propensão ao câncer na saúde do 

trabalhador de Enfermagem do ambiente Hospitalar. 

 
 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
A motivação deste trabalho partiu, inicialmente, após a realização de um curso de 

promoção à saúde no ambiente Offshore, a partir do qual pude me atentar e compreender os 

diversos riscos que o trabalhador sofre em seu ambiente de trabalho, independente de qual 

seja este ambiente. Além disso, sempre percebi a enorme incidência do Câncer, apesar desta 

patologia não ter nenhuma causa específica, então achei interessante unir esse dois temas que 

afetam significativamente a sociedade. 

Além disso, o presente estudo parte da premissa do processo saúde-doença do 

trabalhador, que segundo a Lei Orgânica da Saúde (Brasil, lei 8080/90), em seu artigo 6º, 

parágrafo 3º, regulamenta os dispositivos constitucionais sobre Saúde do Trabalhador, da 

seguinte forma: 

 
 
“Entende-se por Saúde do Trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de 
atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. (Brasil, lei 8080/90) 
 

 
 Sendo assim, faz-se necessário identificar os determinantes da saúde do trabalhador, 

com o intuito de poder prevenir os possíveis agravos, como também promover a saúde através 

de intervenções que proporcionem maior conforto e menor sobrecarga na saúde deste. 

Diante disso, torna-se relevante explicar e destacar a influência do estresse na saúde do 

trabalhador, já que este é um potencial causador de diversas doenças, sendo as principais, 

doenças cardiovasculares e o câncer. Portanto, afetar-se-á o processo de saúde, sendo um 

potencializador de agravos à saúde do trabalhador de maneira geral, e mais especificamente, 
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do trabalhador de enfermagem da Emergência e do setor de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 HISTÓRICO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
 
Segundo Silva (2011) as questões relacionadas à saúde do trabalhador vem antes de 

Hipócrates (460-375 a.C.), no entanto, apenas em 1700, na Itália, com a obra do médico 

Bernardino Ramazzini, o livro "De Morbis Artificum Diatriba" (As doenças dos 

trabalhadores) foi que se teve uma descrição mais minuciosa sobre uma série de doenças 

diretamente relacionadas com cinquenta profissões diversas.  

Combinado a este fato, houve a transferência no modo de produção da sociedade, que 

conforme afirma Júnior (2010), inicialmente havia a exploração dos escravos, que eram 

obrigados a executar tarefas maçantes que exigiam um condicionante físico e resistência 

sobre-humanos, sem poder reclamar, ou então seriam castigados. Após, com a mudança da 

sociedade no ramo político e econômico, alterou o modo de produção, tornando-se capitalista, 

caracterizado basicamente, pelo emprego máquina e do trabalhador coletivo.  

Dessa forma, a utilização da maquinaria está vinculada a uma divisão do trabalho que 

exige o emprego do trabalhador coletivo. O emprego do trabalhador coletivo é uma constante 

na produção capitalista. Nem as reformas recentes e localizadas do taylorismo-fordismo, 

superam essa característica básica do capitalismo. Em certos aspectos, reforçam-na, que é 

basicamente, a produção no momento certo (just in time) reforça o caráter cooperativo do 

trabalho dentro e fora da fábrica na medida em que, para evitar estoques a montante e a 

jusante do processo produtivo, exige sincronia fina e precisão máxima no fluxo de pedidos e 

de entregas de componentes e de matérias-primas entre seções de uma mesma empresa e entre 

empresas diferentes. (JÚNIOR, 2010) 
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Sendo assim, com a evolução do processo de trabalhar, bem como da economia, tanto 

os trabalhadores como a sociedade, passaram a compreender e se atentar para seus direitos e 

deveres. 

A partir de então, houve a necessidade de se buscar mais conhecimento acerca da 

relação saúde-trabalho, conhecimentos estes que permitem identificar fatores de risco e 

agravos à saúde do trabalhador, permeando toda uma sociedade capitalista. (SILVA, 2011) 

Dessa forma, faz-se necessário identificar os fatores de riscos com o intuito de 

prevenir a ocorrência de danos ao trabalhador devido aos agravos ocupacionais, já que se 

observou e deu maior atenção a esse ramo, pois cada vez mais a sociedade necessitava de 

trabalhadores com surgimento do modelo de produção capitalista. Sendo assim, os principais 

fatores de risco segundo a portaria nº 25 (29/12/1994) são os riscos físicos (ruídos, vibrações, 

radiações ionizantes, radiações não-ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade), 

riscos químicos (poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases vapores, substâncias, compostos ou 

produtos químicos), riscos biológicos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, 

bacilos), riscos ergonômicos (esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de 

peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos 

excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e 

repetitividade, outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico), riscos de acidentes 

(arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas 

e defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio e explosão, 

armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão 

contribuir para a ocorrência de acidentes). (Brasil, MTE, 1994)  

Diante de tantas possibilidades de agravos à saúde do trabalhador decorrentes das 

ações no próprio ambiente de trabalho, fez-se necessário a criação de normas 

regulamentadoras, com o intuito destas prevenirem e minimizarem os danos à saúde do 

trabalhador. 

 
 

2.2 NORMAS REGULAMENTADORAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR  

 
 

Diante do que foi dito anteriormente, fez-se necessário criar e consolidar as Normas 

Regulamentadoras – NR, de atenção à saúde do trabalhador, já que estão relacionadas à 

segurança e medicina do trabalho, sendo então de observância obrigatória pelas empresas 



21 

 

privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como 

pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

Dessa forma, publicou-se a NR4 em 1978 (Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT) a qual afirma que as empresas privadas e 

públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes Legislativo e 

Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local de trabalho. (BRASIL/MTE, 2009) 

De maneira geral, esses profissionais especializados em engenharia de segurança e em 

medicina do trabalho - tais quais, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, 

enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho 

- obviamente, trabalharão com o intuito de minimizar os riscos à saúde do trabalhador, cada 

qual atuando em sua área e de acordo com seus conhecimentos.  

Sendo assim, eles deverão garantir a execução das normas presentes na NR4, dentre 

muitas, pode-se destacar, a necessidade de esclarecer e conscientizar os empregadores sobre 

acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; a 

importância de analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos 

na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, 

descrevendo a história e as características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores 

ambientais, as características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de 

doença ocupacional ou acidentado(s); promover a realização de atividades de conscientização, 

educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças 

ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente; 

responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR 

aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou seus estabelecimentos. (BRASIL/MTE, 

2009) 

Sabe-se, que muitos trabalhadores sofrem riscos iminentes de acidentes em seu 

ambiente de trabalho, então além da NR4 que trata de uma maneira geral sobre à saúde do 

trabalhador, publicou-se as outras NRs que são mais específicas para cada situação, como por 

exemplo, a NR5, que trata-se da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), a qual 

tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a 
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tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da 

saúde do trabalhador. A CIPA é composta por presidente, vice-presidente e secretário, entre 

suplentes e efetivos, e a quantidade destes por sua vez é determinada pela quantidade de 

funcionários e tipo de serviço prestado por estes profissionais. (BRASIL/MTE, 2011) 

Esta Comissão Interna de Prevenção de Acidentes terá como atribuições, identificar os 

riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior 

número de trabalhadores, com assessoria do SESMT, onde houver; elaborar plano de trabalho 

que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho; 

participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção 

necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho; divulgar 

aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho; participar, com o 

SESMT, onde houver, das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos 

de alterações no ambiente e processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos 

trabalhadores; dentre outras. Sendo esta NR uma das mais importantes, pois se trata de ações 

diretas com o intuito de prevenir acidentes para os profissionais. (BRASIL/MTE, 2011) 

A NR7, norma de suma relevância, dispõe sobre Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO), que trata basicamente promoção e preservação da saúde do 

conjunto dos seus trabalhadores. Este programa garante a realização obrigatória dos exames 

médicos, como avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental; 

exames complementares, realizados de acordo com o tipo de trabalho e risco ocupacional. 

Esses exames podem ser realizados em diversos momentos, tais quais, admissional, periódico, 

demissional, de retorno ao trabalho e de mudança de função. (BRASIL/MTE, 2011) 

Partindo da premissa de uma possível ocorrência ou agravamento de doenças 

profissionais após a realização dos referidos exames, caberá ao médico-coordenador ou 

encarregado solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT; 

indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao risco, ou do 

trabalho; encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de nexo causal, 

avaliação de incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho; 

orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle no ambiente de 

trabalho. (BRASIL/MTE, 2011) 

Dentre os exames, têm-se urina e sangue, para identificar possíveis materiais que 

possam interferir na saúde do trabalhador, como Chumbo, Cromo, Mercúrio, entre outros. 

Cada qual tem um nível para ser encontrados nestes fluidos biológicos, caso este valor 
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referencial seja ultrapassado, pode-se concluir que o profissional está sendo exposto 

indevidamente a uma quantidade muito grande destes materiais tóxicos para o organismo 

humano. Então a PCMSO, dependendo do risco e do tipo de material que foi analisado, fará a 

inspeção do trabalho e monitorização biológica do coletivo. (BRASIL/MTE, 2011) 

Além destas disposições, a PCMSO afirma também que todo estabelecimento deverá 

estar equipado com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se 

as características da atividade desenvolvida, mantendo esse material guardado em local 

adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim, importantíssimo para garantir o 

socorro ao trabalhador de maneira mais rápida possível, podendo ser crucial para a sua 

sobrevivência. (BRASIL/MTE, 2011) 

A NR9 que dispõe sobre o Programa de Prevenções de Risco Ambientais, enquadra 

perfeitamente o risco ocupacionais a agentes biológicos – bactérias, fungos, vírus, etc – que o 

Enfermeiro sofre em seu ambiente de trabalho. Esta norma tem como obrigatoriedade 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 

visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção 

do meio ambiente e dos recursos naturais. (BRASIL/MTE, 1994) 

A PPRA afirma que consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 

biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração 

ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

Exemplificando-os tem-se, agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar 

expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 

extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, bem como o infra-som e o ultra-

som. Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam 

penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, 

gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser 

absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. No caso dos agentes biológicos 

têm-se as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 

(BRASIL/MTE, 1994) 

Sendo assim, diante dos diversos riscos ambientais que os profissionais estão 

submetidos, faz-se necessário que este Programa que visa à prevenção, antecipe e reconheça 
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os riscos; estabeleça prioridades e metas de avaliação e controle; avalie os riscos e da 

exposição dos trabalhadores; implante medidas de controle e avaliação de sua eficácia; 

monitore da exposição aos riscos; registre e divulgue os dados.  

Dessa forma, o uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), é previsto neste 

programa, já que é uma forma de prevenir a ação e/ou entrada dos agentes nocivos à saúde do 

trabalhador. No entanto, diante da grande importância que tem o uso de EPI, publicou-se a 

NR6 que dispõe somente sobre o uso de EPI. A NR 6 afirma que o EPI é todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. (BRASIL/MTE, 2012) 

A NR6 diz que a empresa é obrigada a fornecer o Equipamento de Proteção Individual 

adequado e gratuitamente, em perfeito estado de conservação e funcionamento. O Serviço 

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), após ouvir 

a CIPA, recomendará o EPI adequado ao tipo de serviço realizado pelo trabalhador. Não 

obstante, o empregador tem a responsabilidade de garantir o EPI ao funcionário, assim como 

o empregado deve ter a responsabilidade de usar adequadamente o EPI, responsabilizando-se 

pela guarda e conservação do mesmo. (BRASIL/MTE, 2012) 

Percebe-se, no entanto, a inexistência de Equipamentos de Proteção Individual 

(principalmente capote) em diversas Enfermarias de Hospitais. Há muitos casos de 

reutilização indevida de capotes contaminados pela falta destes, gerando risco de 

contaminação à saúde do profissional de saúde.  

A NR-15 trata das Atividades e Operações Insalubres e descreve as atividades, 

operações e agentes insalubres, inclusive seus limites de tolerância, definindo, assim, as 

situações que, quando vivenciadas nos ambientes de trabalho pelos trabalhadores, ensejam a 

caracterização do exercício insalubre, e também os meios de proteger os trabalhadores de tais 

exposições nocivas à sua saúde. (BRASIL/MTE, 2011) 

A NR 17 dispõe sobre algo que afeta diretamente o desempenho no trabalho dos 

profissionais, que é a Ergonomia, ou seja, incluem aspectos relacionados ao levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais 

do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. (BRASIL/MTE, 2007)  

Sendo assim, a NR17 trata sobre a importância de se ter assentos confortáveis no seu 

ambiente de trabalho, suporte para os pés se adequando a altura do trabalhador em casos nas 

quais o trabalho deve ser realizado sentado, ser fornecido suporte adequado para documentos 

que possa ser ajustado proporcionando boa postura, visualização e operação, evitando 
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movimentação frequente do pescoço e fadiga visual; ser utilizado documento de fácil 

legibilidade sempre que possível, sendo vedada a utilização do papel brilhante, ou de qualquer 

outro tipo que provoque ofuscamento; a tela, o teclado e o suporte para documentos devem 

ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam 

aproximadamente iguais. (BRASIL/MTE, 2007) 

Dependendo do tipo de solicitação intelectual do trabalho o mesmo não pode ter níveis 

de ruídos superior ao estabelecido na NBR10152, a temperatura estar entre 20°C e 23°C, a 

iluminação deve ser uniformemente distribuída e difusa, entre outros. Além disso, a 

organização do trabalho deve se atentar para a exigência do tempo, conteúdo das tarefas, 

ritmo de trabalho, etc, para não sobrecarregar o profissional. (BRASIL/MTE, 2007) 

A maneira como ambiente de trabalho é visto e sentido pelo profissional é 

fundamental para seu desempenho, vontade e dedicação. Percebe-se então a importância deste 

ambiente ser o mais prazeroso e adequado possível para o profissional de trabalho, pois assim 

ele poderá se concentrar apenas no seu trabalho a ser desenvolvido já que não haverá outras 

fontes estressoras ao se redor, as quais poderão diminuir seu rendimento e gerar sua 

insatisfação. 

A NR 24 que dispõe sobre as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, 

afirmando que em um ambiente de trabalho deve-se haver banheiros separados por sexo, 

contendo descargas automáticas externas de ferro fundidos, os lavatórios deverão ter uma 

torneira para cada 20 funcionários, e muitas outras características para garantir a qualidade 

das condições sanitárias no ambiente de trabalho. Em se tratando do de conforto, deve-se ter 

um local adequado, fora da área de trabalho; piso lavável; limpeza, arejamento e boa 

iluminação; mesas e assentos em número correspondente ao de usuários; lavatórios e pias 

instalados nas proximidades ou no próprio local; fornecimento de água potável aos 

empregados; estufa, fogão ou similar, para aquecer as refeições, entre outras. (BRASIL/MTE, 

1993) 

A NR32 é uma das principais normas para o trabalhador da área de saúde, pois trata de 

Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, objetivando estabelecer as diretrizes 

básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 

dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência 

à saúde em geral. (BRASIL/MTE, 2011) 

Como foi mencionado anteriormente, os agentes biológicos fazem parte dos riscos 

ambientais, sendo estes totalmente relacionados a atuação do profissional de saúde. Sendo 
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assim, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deve sempre procurar identificar os 

fatores, como fontes de exposição e reservatórios; vias de transmissão e de entrada; 

transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente; persistência do agente biológico no 

ambiente; estudos epidemiológicos ou dados estatísticos; com o intuito de implementar 

medidas que visem proteger a saúde do trabalhador. (BRASIL/MTE, 2011) 

Em relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar 

do PCMSO os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e 

prevenção da soroconversão e das doenças; as medidas para descontaminação do local de 

trabalho; o tratamento médico de emergência para os trabalhadores; além disso, em toda 

ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, 

deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT. (BRASIL/MTE, 2011) 

Quanto à ergonomia do ambiente de trabalho, o mesmo deve ter em todo local onde 

exista possibilidade de exposição ao agente biológico um lavatório exclusivo para higiene das 

mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de 

sistema de abertura sem contato manual. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento 

de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior. 

(BRASIL/MTE, 2011) 

De uma maneira geral, há diversas regras que devem ser seguidas por diversos 

profissionais da saúde, principalmente Enfermeiros, já que estão lidando constantemente com 

esses tipos de situações, portanto faz-se necessário que os trabalhadores que utilizarem 

objetos perfurocortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte; são vedados o reencape 

e a desconexão manual de agulhas.  A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser 

fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os 

estabelecidos no PCMSO. Apenas o trabalhador qualificado deve realizar a manipulação ou 

fracionamento dos produtos químicos. Entre muitas outras ações que devem ser realizadas 

para prevenir ao máximo os riscos ocupacionais que podem ser evitados. (BRASIL/MTE, 

2011) 

Além disso, há também disposições sobre cuidados no preparo de antineoplásicos, no 

atendimento a paciente e que se faz necessário lidar com radiações ionizantes, os profissionais 

que lidam com os resíduos hospitalares seja comum ou infectantes, devem estar atentos para 

não se contaminarem, dos trabalhadores da lavanderia que tratam das roupas contaminadas 

em diversas áreas hospitalares (CTI, Enfermarias, Emergência, entre outros.) e muitas outras 
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disposições que regem a maneira do trabalhador se portar diante de tantos riscos de 

contaminação com o objetivo de preveni-los. (BRASIL/MTE, 2011) 

Por fim, percebe-se a importância que cada norma dessa tem no ambiente de trabalho, 

podendo definir entre a permanência da saúde do empregado ou declínio progressivo da 

mesma, sendo então, importante para a prevenção, manutenção e promoção da saúde do 

profissional em qualquer que seja sua área.  

 
 
2.3 O ESTRESSE E A SAÚDE DO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM 

 
 

Percebeu-se através das normas regulamentadoras, que há inúmeras regras e ações que 

devem ser tomadas para melhorar o ambiente de trabalho, como também minimizar os danos 

à saúde do trabalhador. Dessa forma, estas normas são fundamentais para prevenir, promover 

e garantir a saúde do trabalhador, como também minimizar sua insatisfação e fontes 

estressoras no ambiente de trabalho. 

Para Valente et al (2010) o ser humano, de uma maneira geral, necessita lidar com 

fontes estressoras diversas, tento no ramo profissional - alta competitividade exigida pelas 

empresas, das necessidades de aprendizado constante – quanto na vida em sociedade – 

segurança social, a manutenção da família, as exigências culturais, entre outros. – Sendo 

assim, entende-se que todos esses novos desafios superem os limites adaptativos de uma 

pessoa, levando ao estresse.  

Há três tipos de fontes estressoras segundo Bauer (2002), os estressores sensoriais ou 

físicos que envolvem um contato direto com o organismo, pode-se ter como exemplo, subir 

escadas, correr uma maratona, sofrer mudanças de temperatura (calor ou frio em excesso), 

fazer voo livre ou “bungee jumping”, entre outros. Os estressores psicológicos, que 

acontecem quando o sistema nervoso central é ativado através de mecanismos puramente 

cognitivos (que envolvem a mente), sem qualquer contato com o organismo, os exemplos 

mais comuns são brigar com o cônjuge, falar em público, vivenciar luto, mudar de residência, 

fazer exames na escola, entre outros. E o terceiro tipo de estressor que pode ainda ser 

considerado são as infecções, que induzem a liberação de citocinas, sendo um importante 

mecanismo endócrino de controle do sistema imunológico.  

Bauer (2002) afirma também, que a reação do organismo aos agentes estressores tem 

um propósito evolutivo, é basicamente, uma resposta ao “perigo”, que pode ser dividida em 
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três estágios. No primeiro estágio, chamado de alarme, o corpo reconhece o estressor e ativa o 

sistema neuroendócrino, a partir de então, as glândulas adrenais, ou supra-renais, passam a 

produzir e liberar os hormônios do estresse (adrenalina, noradrenalina e cortisol), que 

aceleram o batimento cardíaco, dilatam as pupilas, aumentam a sudorese e os níveis de açúcar 

no sangue, reduzem a digestão (e ainda o crescimento e o interesse pelo sexo), contraem o 

baço (que expulsa mais hemácias, ou glóbulos vermelhos, para a circulação sanguínea, o que 

amplia o fornecimento de oxigênio aos tecidos) e causa imunossupressão (ou seja, redução 

das defesas do organismo). A principal função dessa resposta fisiológica é preparar o 

organismo para a ação, que pode ser de luta ou fuga ao estresse. No segundo estágio, chamado 

de adaptação, o organismo repara os danos causados pela reação de alarme, reduzindo os 

níveis hormonais. No entanto, se o estresse continua, o terceiro estágio, a exaustão, pode 

provocar o surgimento de uma doença associada à condição estressante. 

Sendo assim, o estresse agudo que acontece e se repete diversas vezes, pode por esta 

razão, trazer consequências desagradáveis, incluindo disfunção das defesas imunológicas. De 

modo geral, pode-se afirmar que o organismo humano está muito bem adaptado para lidar 

com estresse agudo, se ele não ocorre com muita frequência. No entanto, quando essa 

condição se torna repetitiva ou crônica, seus efeitos se multiplicam em cascata, desgastando 

seriamente o organismo. (BAUER, 2002) 

 
 

Partindo desse pressuposto, acredita-se que o estresse seja um somatório de forças 
para quebrar a resistência, passando a exercer no ser humano uma certa pressão, que 
varia de leve à intensa, dependendo da situação na qual está situado, quando o 
homem não lança mão de formas de enfrentamento e adaptação ao agente estressor. 
(VALENTE et al, 2010, p.7) 
 
 

O estresse, segundo Martins e Valente (2010), é uma resposta tanto fisiológica como 

psicológica, do organismo às pressões externas. Diversas são as fontes estressoras que 

acometem o trabalhador, independente das condições e tipo de emprego que o mesmo possui. 

Entretanto, no âmbito da Enfermagem, muitas das vezes, é necessário um maior tempo de 

trabalho, com escalas extras de plantão, com o intuito de adquirir melhores condições 

salariais, o que acarreta na sacrificação de parte do tempo que seria dedicado a convivência 

familiar, trazendo por consequência um maior estresse ocupacional e emocional para este 

profissional. 
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Somando-se a isso, têm-se em diversas unidades de saúde, número reduzido de 

funcionários, o que pode desencadear um ritmo acelerado de trabalho, acompanhado da 

sobrecarga sobre o profissional. Dessa forma, o trabalho gera influências diretas sobre o bem-

estar físico e psíquico do indivíduo, em consequência disso, pode-se ocorrer o aparecimento 

de diversas doenças sem causas específicas, oriundas apenas do estresse profissional. 

(MARTINS E VALENTE, 2010) 

Em se tratando dos setores Hospitalares, o setor de Emergência está no topo dentre os 

mais estressores, uma vez está sujeito ao inesperado. Além disso, é acompanhada de um 

número reduzido de funcionários, a falta de respaldo institucional e profissional, carga horária 

de trabalho excessiva, realização de tarefas em espaço de tempo reduzido, falta de experiência 

por parte dos supervisores, ambiente físico da unidade, assistência ao paciente e falta de 

tempo para relacionamento com familiares, tornado-se locais estressores.  (Valente et al, 

2010) 

No entanto, o setor que oferece o maior risco para o profissional, segundo a Sociedade 

Brasileira de Infectologia, é o setor de Doenças Infecciosas e parasitárias, já que o 

profissional de saúde está em contato com doenças contagiosas que requer uma maior atenção 

por parte dos mesmos, e consequentemente um desgaste e estresse maior. 

Sendo assim, o estresse gerado nesses ambientes, inicialmente tem o intuito de 

proteção, já que estão em condições agudas, porém, quando ativado cronicamente pode causar 

danos e acelerar doenças. 

 
 
E em relação às doenças, ressalta-se a existência de fenômenos envolvidos com a 
reação ao estresse, como o aumento das glândulas suprarrenais, com sinais 
histológicos de hiperatividade, involução timolinfática com manifestações no quadro 
hemático (eosinopenia e linfocitopenia) e ulcerações no trato gastrintestinal. Além 
disso, surtos repentinos de estresse em pessoas que apresentam hipertensão arterial, 
quando ocasionados com freqüência excessiva, podem deflagrar infartos do 
miocárdio em vasos sanguíneos que ficaram obstruídos (VALENTE et al, 2010, p.8) 
 

 

Dessa forma, percebe-se que várias são as ações do estresse na saúde do ser 

humano, podendo gerar problemas grave, como patologias por exemplo. Não obstante, têm-se 

as fontes estressoras diversas, que o ser humano enfrenta, seja na vida cotidiana, seja no 

trabalho, as quais não há como evitar, podendo ocasionar em estresses maiores e problemas 

de saúde comprometedores. 
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2.4 A INFLUÊNCIA DO ESTRESSE NA SAÚDE DO TRABALHADOR EM NÚMEROS 

 
 

Dados da Previdência Social mostram que os pedidos de afastamento do trabalho por 

doenças mentais, como estresse e depressão, aumentaram quase 20% em 2011 em relação a 

2010. O ritmo intenso das grandes metrópoles, o medo do desemprego e o estresse causado 

pela economia aquecida têm sido as causas mais comuns do colapso psíquico de 

trabalhadores.  (FOLHA UNIVERSAL, 2012) 

Em se tratando de números e principais motivos para sair de licença médica temos, 

conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

Fig: 2: Afastamento do trabalho (Fonte: Folha Universal, 2012) 
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Percebe-se assim, a forte relação que há no afastamento do trabalho e nos gastos para a 

economia, mas especificamente para o INSS. Dessa maneira, todas as forças devem ser 

utilizadas para minimizar esses afastamentos, obviamente não se tratando apenas das 

implicações para a economia do país, mas principalmente dos possíveis agravos à saúde do 

trabalhador. 

A figura abaixo ilustra o tempo médio de afastamento, as profissões mais acometidas e 

as principais causas. 

 

Fig. 3: Tempo médio de afastamento e principais causas (Fonte: Folha Universal, 2012) 
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2.5 INTERFERÊNCIAS DO ESTRESSE E A PROPENSÃO À OCORRÊNCIA DE 

CÂNCER 

 
O câncer é uma doença que não tem uma causa específica, ele pode ser definido da 

seguinte forma:  

 
  

O Câncer é um processo patológico que começa quando uma célula anormal é 
transformada pela mutação genética do DNA celular. Essa célula anormal forma 
um clone e começa a se proliferar de maneira anormal, ignorando os sinais de 
regulação do crescimento no ambiente adjacente à célula. [...] Essa células 
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infiltram tecidos e ganham acesso aos vasos linfáticos e sanguíneos, os quais as 
transportam para outras áreas do corpo. (SMELTZER et al, 2009, p.320) 
 
 

Várias são as fontes geradoras de câncer, como por exemplo, vírus e bactérias (Herpes 

Simples, H. pylori), agentes físicos (Luz solar, radiação, entre outros), agentes químicos 

(tabaco, zinco), fatores genéticos e familiares, fatores da dieta (gorduras, álcool, carnes 

salgadas aumentam o risco de câncer), agentes hormonais. (SMETLZER et al, 2009).  

As figuras abaixo ilustram os principais fatores de risco, modificáveis (dependem da 

mudança do estilo de vida) e não-modificáveis (relacionado aos fatores intrínsecos do ser 

humano) para a ocorrência de Câncer. 

  

Fig. 4: Fatores de risco para o Câncer (Fonte: INCA, 2008) 

 
 

Fig. 4: Fatores de Risco para o Câncer (INCA, 2008) 
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Não obstante, a incidência de câncer em gêneros diferentes, é caracterizada por uma 

modificação na prevalência do tipo de câncer que acomete cada um. Tanto mulheres quanto 

homens são afetados diretamente por esta doença, no entanto há uma diferenciação nos locais 

do organismo afetados por câncer, o quadro abaixo ilustra esse panorama. 

 

QUADRO 1: Estimativas de novos casos de Câncer (Fonte: INCA, 2008) 

Estimativas de novos casos 

Homem Mulher 

Próstata (33%) Mama (32%) 

Pulmão e brônquio (13%) Pulmão e brônquio (12%) 
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Cólon e reto (10%) Cólon e reto (11%) 

Bexiga urinária (7%) Corpo uterino (6%) 

Melanoma da pele (5%) Melanoma da pele (4%) 

Linfoma não-Hodgkin (4%) Linfoma não-Hodgkin (4%) 

Rim e pelve renal (3%) Ovário (3%) 

Leucemia (3%) Tireóide (3%) 

Cavidade oral e Faringe (3%) Bexiga Urinária (2%) 

Pâncreas (2%) Pâncreas (2%) 

Todos os sítios (100%) Todos os sítios (100%) 

 

As células malignas se diferenciam das normais, pois possuem membranas alteradas, 

contendo uma proteína chamada de antígeno tumor-específicos e antígeno próstata-específico, 

possuem menos fibronectina, os nucléolos, as estruturas dentro do núcleo que alojam o RNA 

são maior e mais numerosas, entre outras características. Dessa maneira, essa estrutura 

diferenciada dessas células em relação à célula normal, permite que o sistema imune venha 

detectá-las e destruí-las. No entanto há casos em que o sistema imune não consegue detectá-

las, como por exemplo, quando os tumores não possuem os antígenos associados ao tumor 

que os rotulam como estranhos, dessa forma a resposta imune não é alertada. (SMELTZER et 

al, 2009) 

Outra forma das células malignas sobreviverem aos mecanismos de defesa do sistema 

imune é através do estresse, este como foi visto, deprimi a função imunológica, já que 

segundo Bauer (2002), o estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o que acarreta no 

aumento dos níveis de cortisol. Esse hormônio, por sua vez, regula a migração dos leucócitos 

pelos tecidos do corpo, o que gera uma redução importante na contagem de linfócitos 

(leucócitos envolvidos na fase reguladora e disparadora da resposta imune). 

Assim, pode-se perceber que o estresse ao causar a depressão do sistema imunológico, 

permite que as células tumorais evadem um sistema imune tão potente, ocasionando a sua 

sobreposição a este e posterior proliferação, gerando então o câncer. 

Porém, Dejours (2012) afirma que para esse estresse gerar doenças, provavelmente as 

vias de descarga da pessoa afetada já se esgotaram, e esse estresse está em processo de 

acumulação, gerando traduções somáticas em seu organismo, podendo vir a gerar 

consequências e doenças importantes, como o câncer. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 
 

 Segundo Minayo (2007) “o conhecimento científico se produz pela busca de 

articulação entre teoria e realidade empírica. O método tem uma função fundamental: tornar 

plausível a abordagem da realidade a partir das perguntas feitas pelo investigador.” 

Sendo assim, trata-se de um estudo que objetiva identificar a influência do estresse no 

trabalhador de Enfermagem, e a relação deste como fator de risco a ocorrência de Câncer, 

diante disso, têm-se uma pesquisa exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa. 

Conforme afirma Figueiredo e Souza (2005) a pesquisa descritiva “consiste em 

investigações empíricas cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos. Visa descobrir a frequência com que os fenômenos 

ocorrem, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características.” 

Além disso, o estudo exploratório para Figueiredo e Souza (2005) tem tripla 

finalidade, tais quais, “desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com 

um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e clarificar conceitos.” 

De acordo com Minayo (2007) 

 
 

O método qualitativo se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões [...], este tipo de 
abordagem se conformam melhor a investigações de grupos e segmentos 
delimitados e focalizados, de relações e para análises de discursos e de documentos. 
As abordagens qualitativas permitem desvelar processos sociais ainda pouco 
conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 
abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a 
investigação. 

 

3.2 CAMPO DE ESTUDO 
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A pesquisa foi realizada com enfermeiros, do setor de Emergência e de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP), que se localizam respectivamente no térreo e no 1º andar do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). A escolha desses campos se deu por ser um 

ambiente de fácil acesso e também por ser um local onde alunos de enfermagem da Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa realizam práticas de ensino teórico prático, facilitando 

assim o contato com os profissionais de Enfermagem. Além disso, são alguns dos setores 

mais críticos do Hospital, já que a Emergência é um local no qual o inesperado pode 

acontecer, e o DIP, um setor que o profissional deve lidar com doenças contagiosas e 

transmissíveis a todo instante. 

 Critérios de inclusão: Participaram da Pesquisa profissionais de Enfermagem, com 

graduação, que atuam no setor de Emergência e de DIP, independente do tempo de atuação e 

que aceitaram participar do estudo assinando um termo de consentimento livre e esclarecido. 

 Critérios de exclusão: Foram excluídos da pesquisa apenas os profissionais de 

Enfermagem que não desejaram participar ou os que solicitaram a sua retirada. 

Vejamos no quadro a seguir, o perfil dos sujeitos participantes deste estudo: 

QUADRO 2: Perfil dos sujeitos participantes da pesquisa (Fonte: Barreto, 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

QUANTIDADE 

 

 

SEXO 

 

 

FEMININO 

 

 

05 

 

MASCULINO 

 

 

01 

 

 

IDADE 

20-30 ANOS 02 

31-40 ANOS 01 

41-50 ANOS 0 
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+ de 50 ANOS 03 

 

TEMPO DE FORMAÇÃO 

1-5 ANOS 02 

6-10 ANOS 0 

10-20 ANOS 01 

+ de 20 ANOS 03 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 

SETOR 

1-5 ANOS 02 

6-10 ANOS 0 

10-20 ANOS 01 

+ de 20 ANOS 03 

 

 Como instrumento de coleta de dados foi utilizado a entrevista dirigida, semi-

estruturada ou semi-aberta, a qual segue um roteiro pré-estabelecido, com nove perguntas 

previamente definidas. É um diálogo preparado com objetivos definidos e uma estratégia de 

trabalho determinada, segundo Figueiredo e Souza (2005). 

Para Minayo (2007),  

 
 

A entrevista semi-estruturada obedece um roteiro que é apropriado fisicamente e 
utilizado pelo pesquisador. Por ter um apoio claro na seqüência das questões, a 
entrevista semi-aberta facilita a abordagem e assegura, sobretudo aos investigadores 
menos experientes, que suas hipóteses ou pressupostos serão cobertos na conversa. 
 
 

A análise temática de conteúdo será com base em Minayo. 

 
 
3.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi submetido na Plataforma Brasil, sendo encaminhado ao Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, localizado no Hospital 

Universitário Antônio Pedro e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 

CAAE: 05818412.4.0000.5243 
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 Com o intuito de preservar o anonimato dos sujeitos, os mesmos foram identifcados 

neste estudo por cores: rosa, verde, cinza, azul marinho, vinho, amarelo. 

 Após a coleta, os dados foram transcritos e analisados em categorias temáticas, no 

intuito de atender aos objetivos da pesquisa.  

Após o término da pesquisa os dados gerados foram tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, e foram utilizados em eventos científicos, seminários, conforme a 

Resolução 466/12 do CNS. Os dados resultantes da coleta, após analisados, foram mantidos 

sob poder das pesquisadoras e os resultados foram devolvidos para o local da pesquisa, no 

intuito de contribuir com a melhoria do serviço como um todo. 

 Não obstante, a presente Pesquisa não oferece nenhum risco ou danos aos sujeitos 

envolvidos. A pesquisa trará benefícios voltados para estratégias da Educação em Saúde, 

contribuindo para a saúde do Trabalhador de Enfermagem. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste tópico, são apresentados e analisados os dados encontrados no estudo, com o 

intuito de responder às questões que o norteiam. São discutidos os aspectos levantados nas 

entrevistas. Deste modo, foram construídas três categorias, para atender aos objetivos do 

estudo, assim distribuídas: 

 

1. Interferências do estresse no trabalhador de Enfermagem no ambiente 

Hospitalar. 

Essa categoria procura identificar de que maneira o estresse interfere o trabalhador de 

Enfermagem, seja por interferir no seu processo de trabalho ou na sua saúde. 

 

2. Problemas relacionados ao estresse no trabalhador de enfermagem. 

 Nessa categoria apresentamos quais são os problemas que o estresse acarreta ao 

profissional de enfermagem. 

 

3. Relações do estresse como fator de risco à propensão ao câncer na saúde do 

trabalhador de enfermagem. 

Mostrar o processo de relação do estresse como fator de risco ao adoecimento, e 

principalmente à ocorrência de câncer. 

 

Na análise e discussão dos dados obtidos, busquei amparo no referencial teórico 

Christophe Dejours, com seus dois livros de destaque, Psicodinâmica do trabalho (2012) e A 

Loucura do trabalho (1992). 
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4.1 INTERFERÊNCIAS DO ESTRESSE NO TRABALHADOR DE 

ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Para iniciar a análise dos dados obtidos, na elaboração da primeira categoria, busquei 

os depoimentos dos sujeitos pesquisados, através da entrevista semiaberta. Para nortear meu 

pensamento durante esta categoria e as demais, considero importante ressaltar o tempo de 

formação - sendo metade dos entrevistados (três) com mais de 20 anos de formação - como 

determinantes também de níveis maiores ou menores de estresse, já que alguns profissionais 

da área hospitalar com o tempo de formação se tornam algumas vezes menos pacientes e 

cuidadosos com o processo de enfermagem na íntegra, como também ficam mais sensíveis a 

situações geradoras de estresse. 

Sendo assim, entendo que tenho como objeto de estudo a influência do estresse no 

trabalhador de Enfermagem do ambiente Hospitalar e a sua relação como fator de risco à 

ocorrência de câncer, foi perguntado então, qual a situação mais estressante já vivenciada por 

esse profissional e obteve-se como depoimentos: 

 

• Rosa, (...) foi o caso de um paciente que tinha Esclerose lateral amiotrófica, 

que ficou de março a junho, pois faleceu em junho já que trata-se de uma 

doença degenerativa, um paciente que mexeu com todo mundo. Ele não tinha 

perspectiva de vida, já que é uma doença degenerativa, mas resolvemos 

colocar ele na cadeira. (...) A felicidade que ele ficou nesse dia, não tem preço, 

me tocou. Porém, o que me estressou foi quando colocamos ele na cadeira e 

então a técnica que ficou acompanhando-o disse após ter se passado um 

segundo, ele está com dor, então eu disse a ela que ele não estava com dor, fui 

lá conversar com ele e perguntei se ele estava com dor, e ele sorriu e disse que 

não era nada. Era má vontade da técnica, ela não queria. Isso me deixou 

muito estressada, o fato de não ser humana. 

 

Percebe-se nesse relato como uma doença degenerativa pode interferir no profissional, 

marcar sua trajetória do profissional, sensibilizar. Porém, não apenas a doença, mas como os 

outros profissionais lidam com essa situação, uma vez que a falta de humanidade de uma 

profissional mediante a situação do paciente a estressou, já que desejava oferecer um pouco 

de alegria ao paciente, no entanto foi interrompido e interferido por esta profissional.  
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• Verde, (...) a chegada de duas ou três crianças ao mesmo tempo, é confuso, 

pelo número de profissionais que tenho aqui. Acho isso complicado. 

 

Outro caso importante, é a relação do excesso de pacientes e a equipe diminuta, 

relatada por uma depoente, que menciona como fator estressante a chegada de duas ou três 

crianças juntas mediante a uma equipe reduzida, situação de estresse que interfere diretamente 

o profissional no seu ambiente de trabalho. 

 

• Cinza, (...) Quando você tem que atender PCR, que você tem uma equipe de 

profissionais, nem qualificados e praticamente você trabalha sozinho. É 

residente que não sabe montar um monitor, é falta de médico no seu setor de 

trabalho, que vem da emergência e fica chateado por fazer uma coisa que não 

considera obrigação dele. O psicológico, por se tratar de doenças 

infectocontagiosas, o risco é maior, então junta tudo, equipe reduzida, 

despreparo geral. 

• Azul Marinho, (...) quando você tem uma PCR e você quer atender, mas você 

chama o médico e ele não está na Enfermaria, e então você tem que achá-lo. 

 

O exposto nesses depoimentos nos faz perceber que a situação de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR) gera um estresse no profissional de enfermagem, seja por faltar 

profissionais qualificados, como também a ausência de profissionais no setor durante a PCR.  

 

• Vinho, (...) hoje de manhã, por exemplo, uma pessoa que você não sabe quem é 

dentro da unidade se identificou como do Vital Brasil, mas você não viu 

carteirinha, não viu documento, porque as pessoas estão acostumadas a deixar 

todo mundo entrar? 

 

Há situações relacionadas à entrada de pessoas estranhas na unidade, que gera um 

estresse e preocupação, pelo fato de exigir maior atenção, para evitar problemas relacionados 

a essa situação. 
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Sendo assim estas situações interferem significativamente no processo de trabalho e 

no íntimo do profissional, já que usualmente estes profissionais passam por situações 

estressantes. 

Refletindo sobre esses dados, Dejours (2012) afirma que há certas situações de 

trabalho, conduzem ora ao prazer, ora ao sofrimento, podendo seguir diferentes 

desdobramentos, inclusive aqueles que culminam em patologia mental e psicossomática. No 

entanto, o próprio profissional possui vias intrínsecas de descarga de sua energia (ex: 

psíquicas – representações mentais, motoras – crise de raiva motora, visceral – 

desordenamento das funções somáticas) resultantes dessas situações tensas, de sofrimento, 

sendo assim, se o trabalho permite a diminuição da carga psíquica ele é equilibrante, no 

entanto, se ele se opõe a essa diminuição ele é fatigante, a consequência dessa carga psíquica 

elevada é a fadiga, astenia, e as patologias.  

Dessa forma, percebe-se que essas situações vivenciadas por esses profissionais 

interferem tanto na saúde do profissional, como também no seu processo de trabalho, já que 

como mencionado por Dejours (2012), um estresse pode culminar em uma crise de raiva no 

meio do ambiente de trabalho ou até mesmo em uma doença. 

Nessa perspectiva, outro fator que interfere e gera estresse diretamente para o 

profissional de enfermagem é a equipe, sendo confirmado pelos depoimentos a seguir, quando 

perguntado se a equipe era um fator estressor e em que situações.  

 

• Rosa, (...) Não corporativismo, vou ficar com o paciente 1, 2 e 3 e só faz o 1, 2 

e 3. Eu acho que todo mundo tem que pegar junto, ser colaborativo, se isso 

aqui for colaborativo, não me estressa, agora se você ter que ficar cobrando. 

Outra coisa é quando a pessoa faz duas horas de almoço, não tem 

consideração com o outro. Quando a equipe é desunida. 

• Cinza, (...) A falta de colaboração é uma coisa impressionante. 

• Azul Marinho, (...) É saber que tem serviço para fazer, e o profissional da 

equipe encontra-se sentado, conversando. E eu corro, preparo, e o profissional 

sentado. Isso eu vou para casa quase passando mal, me estressa, vou para 

casa comigo. 
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Sabe-se que várias são as fontes de estresse que a equipe do setor e até mesmo do 

Hospital gera, e interfere o profissional de enfermagem. Nesses depoimentos percebe-se que a 

falta de colaboração e corporativismo, interfere diretamente a sua rotina de trabalho e o seu 

íntimo. 

• Verde, (...) A farmácia ser longe e você não ter uma dose aqui para iniciar a 

medicação. Quando você precisa de outros serviços do Hospital, por exemplo, 

uma lâmpada que queima, aí às vezes  fica ali a semana inteira a lâmpada 

queimada. Outro fator que estressa é a nutrição. Porque a nutricionista é uma 

só para tudo. Então é uma coisa que estressa, porque a mãe fica em cima de 

você, ué a mamadeira do meu filho não veio ele está com fome. 

• Vinho, (...) Quando as pessoas não cumprem o que é esperado para elas. A 

nutricionista não vem fazer papel o dela, o médico tem um horário para estar 

aqui, mas ele não está. Então é complicado você ter que responder pelo outro 

profissional que não se compromete. 

 

Outro fator estressante, que corrobora para o estresse com a equipe é o não 

funcionamento adequado dos componentes da equipe multiprofissional, médicos, farmácia e 

nutrição, geram estresse, preocupação, e algumas vezes a sobrecarga de trabalho para o 

profissional. 

Além disso, outros serviços do Hospital, como a manutenção, que muitas vezes 

demora dias para consertar algo no setor, ocasionando estresse para o profissional que 

trabalha no setor que necessita muitas vezes daquele instrumento. 

 

• Amarelo, (...) O que mais estressa é o fato do profissional não relatar todas as 

coisas que fazem, ainda mais na área de Enfermagem, isso é muito notório. 

 

Acrescenta-se ao exposto, o fato do profissional não relatar os procedimentos 

realizados, obrigando o profissional a se desgastar mais para identificar o que foi feito ou não 

no setor no próximo plantão. 

Dejours (2012) relata que há duas vertentes que são desestabilizadoras para a saúde 

dos trabalhadores, uma trata-se das condições de trabalho que focaliza as pressões físicas, 

químicas, mecânicas e biológicas no posto de trabalho; a outra da organização do trabalho que 
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entende-se como divisão do trabalho, divisão de homens, sendo o alvo principal o corpo dos 

trabalhadores.  

Ainda por este mesmo autor, se por um lado as condições de trabalho têm por alvo 

principalmente o corpo, a organização do trabalho, por outro lado, atua a nível do 

funcionamento psíquico. A divisão de tarefas e o modo operatório incitam o sentimento e o 

interesse do trabalho para o sujeito, enquanto a divisão de homens solicita, sobretudo, as 

relações entre pessoas e mobiliza os investimentos afetivos, o amor e o ódio, a amizade, entre 

outros. 

Portanto, nestes depoimentos, observa-se como a organização e as ações da equipe 

afetam os profissionais de enfermagem, e percebe-se como é importante não somente as 

condições de trabalho, mas também a organização do trabalho, ou seja, a correta divisão e 

adequação da equipe, um para com o outro. 

Mediante a este panorama de situações de estresse, foi perguntado se devido a essas 

situações o profissional, se tivesse a oportunidade, mudaria de emprego ou profissão, obteve-

se como respostas. 

• Rosa, (...) Não mudaria, eu gosto. Eu gosto da equipe e gosto do trabalho. Tem 

muito paciente acamado, que acaba tendo que fazer esforço físico, mental, 

porque é muito paciente terminal, aí você sai daqui começa a pensar, nossa 

amanhã vou chegar aqui e fulano não vai estar. Então é um pouco de mental. 

Mas assim, se você não desfoca você vai pensando só nisso. Continuo na 

profissão, nunca pensei em mudar. 

• Verde, (...) Eu acumularia, eu tenho outros gostos. 

• Amarelo, (...) Não mudaria. 

• Vinho, (...) De jeito nenhum, faria tudo de novo, desse jeitinho. Talvez eu 

tivesse estudado um pouco mais, mas eu faria a mesma coisa, como o mesmo 

tipo de cliente. 

• Hoje em dia não, mas já tentei mudar uma época, mas por causa de dinheiro. 

Mas eu tenho certeza que se eu mudasse eu iria sentir falta.  

 

Analisando o significado dos depoimentos, percebi que apesar do estresse que o 

profissional de enfermagem é submetido, e de todas as interferências que ele causa no seu 

processo de trabalho e no seu íntimo, a maioria não mudaria de profissão. Pode-se concluir 
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que apesar do desgaste com as situações de estresse, os profissionais de enfermagem, estão 

satisfeitos com seu emprego e profissão. 

Vale ressaltar que apenas um depoente mudaria de emprego, mas não de profissão, 

queria apenas um emprego que a bastasse. 

 

 

• Cinza, (...) Mudaria de emprego correndo, não viria nunca mais. Não aquele 

emprego para ficar milionária, mas um emprego que me bastasse, um emprego 

que eu possa desenvolver minhas atividades profissionais com qualidade, 

podia ser enfermeiro mesmo, com qualidade, responsabilidade. 

 

Neste prisma, fazendo uma analogia, Dejours (2012) afirma que os trabalhadores de 

usinas nucleares sofrem significativamente com a exposição à radioatividade, entretanto, com 

o tempo uma certa familiaridade se constrói, como o enfermeiro, que está exposto a doenças e 

a riscos físicos porém para este profissional isso passa com naturalidade. 

Outro ponto interessante, corroborando com a presente analogia, os trabalhadores das 

usinas tem muito orgulho profissional, pois sabem da sua utilidade para a coletividade, não 

obstante as condições de trabalho, às vezes, muito duras, frio, calor, posturas desconfortáveis, 

assim como na Enfermagem, os profissionais sabem da importância que eles têm no momento 

de adoecimento do indivíduo, já que o mesmo fica totalmente frágil, alguns com risco de vida, 

encontram-se abalados emocionalmente, porém a Enfermagem está sempre ali, para auxiliar, 

ouvir, ajudar, cuidar, não obstante as adversidades das condições de trabalho. 

Além disso, tudo parte de um princípio, que para Dejours (2012) é a motivação e o 

desejo, sendo a motivação caracterizada pelo fator psicológico que predispõe o indivíduo, 

animal ou humano, a realizar certas ações ou a tender a certos fins e o desejo pela intenção de 

reencontrar os signos das primeiras experiências de satisfação da infância, reenviando a um 

passado e a uma história individual, o que motivará cada um nas suas escolhas reais.  

Sendo assim, a profissão de Enfermagem ela é uma escolha mediante motivações e 

desejos, e apesar de todas as recepções e percepções negativas que a profissão pode receber 

ou trazer, o Enfermeiro na maioria das vezes se torna realizado, por saber da sua importância 

e entender o motivo da escolha da sua profissão. 
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4.2 PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESTRESSE NO TRABALHADOR DE 

ENFERMAGEM NO AMBIENTE HOSPITALAR 

 

Na segunda categoria, continuei utilizando os dados emergentes dos depoimentos com 

o objetivo de identificar quais os problemas relacionados ao estresse no trabalhador de 

Enfermagem do ambiente hospitalar. 

Dessa maneira, primeiramente foi perguntado se os depoentes consideram seu trabalho 

estressante, pois sendo o trabalho considerado estressante, já temos um problema para o 

profissional deste ambiente de trabalho que é o estresse constante. Neste prima, Dejours 

(2012) afirma que esse sofrimento constante do profissional, quando não liberado pela via de 

descarga psíquica ou motora, gerará um acúmulo dessa energia, ocasionado em um 

sentimento de desprazer e tensão, conduzindo a aparição de fadiga e do sofrimento. Se 

nenhuma interrupção do trabalho vem interromper a evolução desse processo, se nenhuma 

modificação da organização do trabalho inervem, então a fadiga desencadeia traduções 

viscerais, gerando a patologia. 

Sendo assim, conforme descrito abaixo, todos os depoentes consideraram seu trabalho 

estressante, o que podemos perceber que trata-se de um grande problema para a saúde desse 

profissional, como também para sua atuação no seu ambiente de trabalho. As considerações 

dos depoentes foram: 

 

• Rosa, (...) considero, devido à alta rotatividade, muito paciente, geralmente 

grave, terminal, que demanda muito cuidado. Você tem que ter noção de tudo 

que está acontecendo ao mesmo tempo. Todo mundo vem te perguntar a 

mesma coisa e você tem que ser onipresente em todos os lugares. Você tem que 

administrar assistência com o burocrático. Ter noção de tudo é estressante. 

• Verde, (...) Considero, porque envolve sofrimento de pessoas, em se tratando 

de crianças eu acho que o sofrimento é em dobro.  

• Amarelo, (...) Olha pode-se dizer que é um setor que gera um estresse por ser 

emergência. (...)Só um enfermeiro com um técnico às vezes a demanda é muito 

grande e acaba gerando um estresse. 
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• Vinho, (...) É, porque você lida com vida, porque você lida com situações que 

você tem que resolver imediatamente. Mas ele é estressante porque você lida 

com vida e com cuidado. 

• Cinza, (...) Muito estressante, extremamente, muitas vezes eu penso se venho 

ou não venho trabalhar. O que me leva em pensar em não vir trabalhar é o 

fator estressante. 

• Azul Marinho, (...) às vezes sim, às vezes não. Tem momentos que são. É uma 

profissão por si só estressante, porque você está lidando com a vida do outro. 

Se você errou, acabou. 

 

Mediante a esse panorama, diversos motivos são descritos pelos voluntários para 

considerar seu trabalho estressante, principalmente por lidar com vidas. Porém, há outros 

levantamentos, como há necessidade de ter noção de tudo que acontece no setor, e o 

quantitativo de profissionais ser reduzido. Portanto, a partir de agora identificar-se-á quais os 

problemas relacionados a esse estresse. 

Para dar continuidade a essa análise perguntou-se aos depoentes, se tiveram alguma 

doença relacionada ao estresse. Responderam: 

 

• Rosa, (...) Aqui ainda não, Mas no outro que é Emergência obstétrica sim, 

como por exemplo, várias noites sem dormir, eu já cheguei até um dia chorar. 

• Verde, (...) Já, já tive. Eu tomo homeopatia, eu trato para não deixar essas 

coisas voltarem. 

• Cinza, (...) Começam a aparecer os sinais, palpitações algumas vezes, tristeza 

de estar trabalhando em um ambiente deste. A enfermagem se deprime, o 

enfermeiro, o profissional se deprime, se chateia, não acredita que ele tem 

direito a se afastar por conta disso, que isso é um processo de doença e a 

gente vai empurrando. 

• Azul Marinho, (...) às vezes vou para casa meio assim, inquieto, não sei 

explicar, mas ainda não se instalou como uma doença. 

 

Nestes depoimentos percebei que o estresse pode gerar problemas na saúde desses 

profissionais, interferindo desde a vida pessoal até mesmo no próprio ambiente de trabalho, 
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sendo um dos maiores problemas que o estresse pode gerar é a sua maneira de afetar a saúde 

das pessoas de maneira negativa. 

Segundo Dejours (2012), as doenças / problemas relacionadas ao estresse e sofrimento 

de trabalho podem se instalar caso não haja vias de descarga, como foi mencionado 

anteriormente. No entanto, isso dependerá da personalidade de cada sujeito. Há pessoas que 

criam representações mentais que são suficientes para descarregar o essencial da tensão 

interior (via psíquica). Outro sujeito não conseguirá relaxar por esse meio e deverá utilizar da 

sua musculatura: fuga, crise de raiva motora, atuação agressiva, violência (via motora). 

Porém, quando essas vias estão fora de ação, ou não fazem parte da personalidade do 

indivíduo em utilizá-las, a energia será descarregada pela via do sistema nervoso autônomo e 

pelo desordenamento das funções somáticas, causando a doença. 

Conclui-se então, que dependendo da personalidade de cada indivíduo, um tipo de 

descarga será realizada, podendo ser através de alterações violentas decorrentes do estresse no 

próprio ambiente de trabalho, ou doenças propriamente instaladas, que ambos os casos afetará 

significativamente a vida deste profissional. 

 

4.3 RELAÇÕES DO ESTRESSE COMO FATOR DE RISCO À PROPENSÃO AO 

CÂNCER NA SAÚDE DO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM. 

 

Mediante a categoria anterior e baseada em referencial teórico, pude perceber a relação 

do estresse como desencadeador de doenças, mas para esta categoria busquei, após ter sido 

identificado que o estresse interfere e gera problemas na vida e ambiente de, identificar se o 

estresse tem relação como fator de risco para o desenvolvimento do câncer. 

Dejours (2012) afirma que apesar das pressões no trabalho são as mesmas para um 

mesmo grupo de trabalhadores, suas consequências são bem privadas, pois as pressões do 

trabalho são incapazes, por si mesmas, de fazer emergir uma psicopatologia em massa.  

Dessa forma podemos entender que cada um responderá individualmente as pressões 

sofridas e sentidas no ambiente de trabalho, podendo ou não culminar em doença. No entanto, 

sendo um processo contínuo o risco de desenvolvimento é grande. Pois conforme foi 

mencionado por Dejours (2012), quando as angústias ou emoções que são afetos psíquicos 

não são descarregados, estes possuem traduções somáticas: as cãimbras, a desidratação das 

mucosas, a hiperglicemia, o aumento do cortisol sanguíneo, entre outros. Essas observações 

clínicas mostram que há uma relação entre o setor psíquico e o somático, principalmente 
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quando os ergonomistas medem a arritmia sinusal, o registro do pestanejar das pálpebras, o 

eletromiograma, entre outros. O medo, a angústia no trabalho, mas também a frustração e a 

agressividade podem aumentar as cargas cardiovasculares, musculares, digestivas, entre 

outros. 

Corroborando com o parágrafo anterior, para Dejours (2012), há dois tipos de 

sofrimento, o sofrimento criador e o sofrimento patogênico. O último só aparece quando todas 

as margens de liberdade na transformação, gestão e aperfeiçoamento da organização do 

trabalho já foram utilizadas. Isto é, quando não há nada além de pressões fixas, rígidas, 

incontornáveis, inaugurando a repetição e a frustração, o aborrecimento, recursos defensivos, 

ou o sentimento de impotência. Quando foram explorados todos os recursos defensivos, o 

sofrimento residual, não compensado, continua seu trabalho e começa a destruir o aparelho 

mental e o equilíbrio psíquico do sujeito, empurrando-o para uma descompensação (mental ou 

psicossomática) e para a doença. 

Diante desta exposição de motivos, fica evidente a relação do estresse como causador 

de diversas doenças. No entanto fica a pergunta, mas e a relação com o câncer? 

Sabe-se que o estresse afeta diretamente os níveis de liberação de cortisol pelo corpo, 

conforme Bauer (2002) e Dejours (2012), dessa maneira segue abaixo um esquema ilustrando 

a liberação de cortisol pelo corpo. 

 

Fig 5: Liberação de cortisol (Fonte: Bauer, 2002) 
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Bauer (2002) afirma que um dos efeitos bem conhecidos do cortisol, tanto durante o 

estresse quanto no caso do uso terapêutico dos glicocorticóides sintéticos, é a regulação da 

migração dos leucócitos pelos tecidos do corpo. Após o estresse, por exemplo, ocorre um 

aumento expressivo do número sangüíneo de neutrófilos (leucócitos envolvidos na resposta 

inflamatória) e uma redução importante na contagem de linfócitos (leucócitos envolvidos na 

fase reguladora e disparadora da resposta imune). 

Sendo assim, Bauer (2002) afirma que várias pesquisas têm relacionado o estresse 

crônico com uma diminuição das defesas do organismo, levando ao desenvolvimento de 

doenças (câncer e outras) e de reações alérgicas e ao aumento da susceptibilidade a infecções 

como herpes, gripe e resfriado. Conforme ilustrado na figura a seguir, que acrescenta ao 

pensamento de Bauer (2002), decorrente de uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

e Orientação da Mente (IPOM) entre maio de 2012 e 2013. 

 

Fig.6: Consequências do estresse no corpo (Jornal Extra, 2013 - IPOM) 
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Podemos então relacionar o estresse como causador de diversas doenças, como 

também o câncer, pois devido a liberação do cortisol – citado anteriormente -, e como 

consequência a diminuição da imunidade, as células cancerígenas evadem um sistema imune 

tão potente, ocasionando a sua sobreposição ao nosso sistema imune e posterior proliferação, 

acometendo tecidos e órgão diversos, gerando então o câncer. 

No entanto, conforme foi dito por Dejours (2012), o estresse que se consegue 

descarregar por alguma das vias de descarga (via psíquica ou via motora), enquanto esses 

mecanismos ainda não foram esgotados, não trará riscos significativos à saúde do 

profissional.  

Entretanto, se esses mecanismos de defesa já se esgotaram, o indivíduo não consegue 

descarregar devido a sua personalidade ou pelo fato da grande quantidade de estresse que é 

submetido, então ele terá maiores chances a liberar grandes quantidades de cortisol, e estará 

sujeito ao desenvolvimento de doenças, inclusive ao câncer. Segundo a pesquisa do IPOM 

(Jornal extra, 2013), o estresse provoca doenças em decorrência da somatização. Dessa 

maneira, as pessoas acabam descarregando o estresse no próprio corpo, corroborando com o 

pensamento de Dejours. 
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No entanto, a permanência e continuidade de todos esses fatores estressantes, poderá 

em um futuro próximo acarretar nesses profissionais em traduções psicofisiológicas, que 

poderão comprometer sua saúde. Para tanto, vale ressaltar a importância da melhora do 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados mostraram que diversas são as fontes geradoras de estresse que 

interferem no profissional de enfermagem, seja através da equipe do Hospital, como por 

exemplo, um quantitativo inferior ao necessário, falta de qualificação para desempenhar os 

procedimentos que são de sua competência, não cumprir seu papel no setor, o que 

sobrecarrega outros profissionais, inclusive o enfermeiro; ou, então, o fator intrínseco da 

profissão, pois estar lidando com situações de doença, vida e morte a todo instante, acaba por 

vezes em sobrecarregar o psíquico desse profissional, afetando sua mente e seu interior. 

Pôde-se perceber então, que todos esses fatores estressantes, seja inerentes a profissão 

ou resultantes de fatores extrínsecos, interferem no trabalhador de enfermagem, que como 

resultado, se torna desmotivado, o que pode acarretar diversos problemas para o profissional, 

como também para o cliente acometido.  

Entretanto, apesar de todas essas situações de estresse, a maioria dos profissionais 

deste estudo, não se encontra desmotivado ou infeliz com seu emprego ou profissão, o que 

caracteriza a convicção desses profissionais, que escolheram a profissão por que se 

identificaram e sabem da sua importância no ambiente de trabalho.  

Mediante a todas as situações de estresses relatadas pelos profissionais no estudo, 

estes não desenvolveram nenhuma doença crônica, apenas sintomas como palpitações, 

depressão, entre outros. Percebe-se que as vias de descarregar o estresse imposto pelas 

situações do ambiente Hospitalar nesses profissionais, estão sendo capazes de evitar 

manifestações/traduções somáticas mais graves, favorecendo então sua motivação mesmo 

diante de situações adversas e estressantes. 
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quantitativo dos profissionais, lugares adequados para o profissional descansar, almoçar e 

relaxar entre outros. Dessa forma, poder-se-á minimizar a utilização das vias de descarga do 

profissional, proporcionando um ambiente e uma dinâmica de trabalho agradável, que 

minimizará o estresse desse profissional e irá “economizar” a utilização de suas vias de 

descarga, para que evitem seu esgotamento, e com isso a incapacidade de descarregar o 

estresse acumulado. 

Conclui-se, portanto, que o estresse contínuo e não descarregado é um fator de risco 

para o aparecimento de diversas doenças, gera traduções psicossomáticas, e posterior 

desenvolvimento de doenças crônicas, inclusive o Câncer. 

Como limitações deste trabalho, percebe-se a falta de estudos relacionando o estresse 

do trabalhador como fator de risco para desenvolvimento de diversas doenças, inclusive o 

câncer. Em pesquisas realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde, são raros os estudos que 

interligam essas duas temáticas tão importantes para a prevenção e promoção à saúde dos 

trabalhadores, principalmente no âmbito da enfermagem. 

Sendo assim, mediante a importância do tema para os trabalhadores, considerando que 

trata-se da maior parte da população, recomenda-se novas pesquisas no âmbito da saúde do 

trabalhador, principalmente em relação ao adoecimento relacionado ao estresse e mais 

especificamente, relacionado ao câncer. Uma vez identificado os fatores que influenciam e 

adotadas as medidas cabíveis, diminuir-se-á a probabilidade de adoecimento dos 

trabalhadores de uma maneira geral, evitando assim, problemas futuros na saúde, e com 

posterior minimização dos gastos governamentais por licença médica. 
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1. O(a) senhor(a) considera seu trabalho estressante? Porquê?  

8. APÊNCIDE  

Roteiro de Entrevista semi-estruturada: 

Dados de identificação do sujeito: Pseudônimo, Idade, Tempo de formado, Tempo de atuação 

neste setor. 

2. Qual a situação mais estressante? Porquê? 

3. A equipe é um fator estressante? 

4. Quais situações que a equipe te estressa? 

5. Você já teve algum tipo de doença relacionado ao estresse (Depressão, palpitações, 

nervosismo)?  Necessitou se afastar do trabalho?  

6. Já teve Câncer? Se sim, Qual a localização? Tem histórico familiar? 

7. O que o(a) senhor(a) mudaria na rotina do setor para amenizar as situações mais 

estressantes? 

8. O(a) senhor(a) é feliz no que faz? 

9. Se pudesse, mudaria de emprego ou profissão? 
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da Universidade Federal Fluminense, Matrícula SIAPE: 1580935, declaro para os devidos 

fins, que os resultados da pesquisa “A interferência do estresse na saúde do trabalhador de 

enfermagem na emergência e a propensão à ocorrência de câncer”, serão tornados públicos, 

sejam eles favoráveis ou não e que, quanto ao uso e destinação do material e/ou dados 

coletados, serão de cunho exclusivamente científico, respeitando os princípios éticos da 

pesquisa, sendo os resultados publicados em periódicos científicos. 
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quanto à preservação dos sujeitos da pesquisa, mantendo seu anonimato e suspendendo a 

pesquisa caso sejam identificados riscos potenciais ou quaisquer danos aos sujeitos. 
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Projeto: “A interferência do estresse na saúde do trabalhador de enfermagem na emergência e 

a propensão à ocorrência de câncer” 

Pesquisador responsável: Geilsa Soraia Cavalcanti valente 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: 9377-6821 Bruna Barreto: 7121-6099 

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Idade:__________anos   R.G.:_______________________________________________ 

Responsável legal:_________________________________ R.G: ___________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A interferência do 

estresse na saúde do trabalhador de enfermagem na emergência e a propensão à ocorrência de 

câncer” de responsabilidade do pesquisador Geilsa Soraia Cavalcanti valente. 

Esta pesquisa irá contribuir como avaliação se a ocorrência de Câncer pode ter 

influência com o estresse no trabalhador de Enfermagem da Emergência.  

Trata-se de um estudo sobre a possível relação do estresse no ambiente de trabalho e à 

ocorrência de Câncer . 

O(A) senhor(ª) responderá um questionários sobre o nível do estresse que sofre e se 

isto já lhe custou o aparecimentos de algumas enfermidades. 

A pesquisa não apresenta riscos para o senhor (a), nem influenciará ou alterará sua 

rotina de trabalho. 

O senhor (a) será beneficiado por ter a possibilidade de saber e, consequentemente 

evitar, se há mesmo essa relação do estresse por trabalho e a incidência do câncer nos 

trabalhadores.  

A sua participação é voluntária e o senhor (a) poderá se retirar a qualquer momento da 

pesquisa, sem prejuízos à continuidade do seu aprendizado. Será garantida a 

confidencialidade das informações adquiridas e privacidade dos sujeitos da pesquisa. 

Não haverá nenhuma forma de pagamento para os participantes desta pesquisa. 

Eu,_______________________________________________________________ RG 

nº __________________ li e entendi todas as informações sobre este estudo e todas as minhas 

perguntas e/ou dúvidas foram respondidas a contento. Portanto consinto voluntariamente 

participar desta pesquisa. 

Niterói, ______ de ___________________________de_______ 

_____________________________________ _________________________________ 
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Assinatura do paciente Assinatura do responsável por obter o 

consentimento 

________________________________________ _________________________________________ 

Testemunha Testemunha 
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9. ANEXOS 
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