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RESUMO 

 

A residência em Medicina e em Enfermagem é atividade considerada estressante. A 

complexidade dos procedimentos, o grau de responsabilidade em tomadas de decisão, a grande 

demanda de atendimentos, o relacionamento interpessoal e o trabalho por turno favorecem o 

estresse ocupacional. O objetivo do estudo foi compreender a percepção dos residentes de 

Medicina e de Enfermagem acerca do estresse em suas atividades laborais, assim como suas 

implicações no meio pessoal e profissional. Objetivos específicos:  descrever a percepção 

desses profissionais sobre o estresse vivenciado à luz de Merleau-Ponty; identificar recursos de 

enfrentamento utilizados pelos residentes de saúde para lidar com o estresse; apresentar uma 

proposta de disciplina para a grade curricular da residência em saúde. Pesquisa fenomenológica, 

descritiva, com abordagem qualitativa, dados coletados a partir de entrevista aberta e tratados 

pelo método de Amadeo Giorgi. O estudo teve 32 participantes. O campo de pesquisa foi o 

Hospital Central do Exército (HCE). Após a apreensão dos significados e interpretação dos 

resultados, percebeu-se nas falas a vivência do estresse em vários níveis. Compreendeu-se a 

importância de orientar o residente diante do enfrentamento, das situações de estresse no 

hospital, respeitando a singularidade e percepção de cada um. Concluiu-se que, com a 

compreensão fenomenológica do cotidiano do residente, a partir do conhecimento de suas 

experiências poderão ser potencializadas reflexões e estratégias para sua saúde ocupacional. 

Como produto deste trabalho criou-se um projeto de uma nova disciplina para os programas de 

residência do HCE que vislumbra promover um processo reflexivo entre as dimensões 

perceptivas no campo da saúde ocupacional. 

 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem. Estresse Ocupacional. Internato e Residência. 

Percepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The medical and nursing residency are activities considered stressful. The complexity of the 

procedures, the degree of responsibility in decision making, the great demand for care, the 

interpersonal relationship and shift work favor occupational stress. The objective of the study 

is to understand the perception of medical and nursing residents about the stress in their work 

activities, as well as their implications in the personal and professional environment. Specific 

objectives: to describe the perception of these professionals on the stress experienced in the 

light of Merleau-Ponty; identify coping resources used by health residents to cope with stress; 

present a proposal of discipline for the curriculum of the residency in health. Phenomenological 

research, descriptive, with qualitative approach, data collected through an open interview and 

treated by the Amadeo Giorgi method. The  study  had  32  participants. The  field was the 

Army Central Hospital. After the apprehension of the meanings and interpretation of the results 

we perceive in the speech the experience of the stress in several levels. We understand the 

importance of guiding the resident in facing the stress situations in the hospital, respecting the 

uniqueness and perception of each one. We conclude that with the phenomenological 

understanding of the daily life of the resident, from the knowledge of their experiences, thoughts 

and strategies for their occupational health can be strengthened. As a result of this work, we 

created a project of a new discipline for HCE residency programs that aims to promote a 

reflective process among the perceptive dimensions in the field of occupational health. 

 

Keywords: Nursing Education. Occupational stress. Internship and Residence. Perception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

La residencia de medicina y de enfermería son actividades consideradas estresantes. La 

complejidad de los procedimientos, el grado de responsabilidad en la toma de decisiones, la 

gran demanda de atención, la relación interpersonal y el trabajo por turno favorecen el estrés 

ocupacional. El objetivo del estudio es comprender la percepción de los residentes de medicina 

y de enfermería acerca del estrés en sus actividades laborales, así como sus implicaciones en el 

medio personal y profesional. Objetivos específicos: describir la percepción de estos 

profesionales sobre el estrés vivido a la luz de Merleau-Ponty; identificar recursos de 

enfrentamiento utilizados por los residentes de salud para lidiar con el estrés; presentar una 

propuesta de disciplina para la parrilla curricular de la residencia en salud. Investigación 

fenomenológica, descriptiva, con abordaje cualitativo, datos recogidos a través de una 

entrevista abierta y tratados por el método de Amadeo Giorgi. El estudio tuvo 32 participantes. 

El campo de investigación fue el Hospital Central del Ejército. Después de la aprehensión de 

los significados e interpretación de los resultados percibimos en las conversaciones la vivencia 

del estrés en varios niveles. Comprendemos la importancia de orientar al residente ante el 

enfrentamiento, de las situaciones de estrés en el hospital, respetando la singularidad y 

percepción de cada uno. Concluimos que con la comprensión fenomenológica de lo cotidiano 

del residente, a partir del conocimiento de sus experiencias podrá ser potenciado reflexiones y 

estrategias para su salud ocupacional. Como producto de ese trabajo creamos un proyecto de 

una nueva disciplina para los programas de residencia del HCE que vislumbra promover un 

proceso reflexivo entre las dimensiones perceptivas en el campo de la salud ocupacional. 

 

Descriptores: Educación en Enfermería. Estrés Ocupacional. Internado y Residencia. 

Percepción. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Vivência acadêmica e a motivação para o tema  

 

A escolha da profissão para algumas pessoas acontece de forma natural, parece que já 

nascem sabendo que carreira seguir e não encontram dificuldade para a escolha. No meu caso 

não foi diferente, meu interesse estava totalmente voltado para a ciência que estuda os 

fenômenos psíquicos e de comportamento do ser humano. Imaginava que a Psicologia fosse a 

profissão que me permitiria estar próxima do outro, com o qual poderia estabelecer interações 

e vínculos no meu cotidiano de trabalho.  

Quando entrei para a universidade e iniciei o curso de Psicologia, tive a oportunidade 

de conviver com docentes que muito contribuíram para a minha formação; porém, uma marcou 

minha trajetória acadêmica e profissional. A Dra. Eliane Carnot de Almeida conduziu-me aos 

primeiros momentos na Psicologia Hospitalar, especialidade que despertou meu interesse desde 

o primeiro momento em que ouvi falar. Nessa época, eu participava de todos os possíveis 

eventos relacionados à saúde, até que chegou o momento de estagiar.  Participei da prova de 

seleção para acadêmicos do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), fui aprovada e lá tive 

a oportunidade de trabalhar em equipe interdisciplinar e senti o quanto pode ser prazeroso e 

recompensador essa atividade no hospital. No entanto, também percebi o quanto o estresse 

estava presente no ambiente hospitalar e, consequentemente, na equipe de saúde.  

Como sinalizou Romano (2005), não é apenas o paciente que enfrenta preocupações e 

dificuldades emocionais, a equipe de saúde também vivencia sentimentos iguais ou parecidos 

aos pacientes. 

Não é tarefa simples, tampouco fácil, a caminhada profissional na área da saúde. Ela é 

permeada por desafios. Não fazemos nada sozinho, precisamos do outro, e trabalhar em equipe 

dentro de um hospital mostra bem isso. 

A equipe de saúde, em geral, apresenta respostas de estresse no contexto do trabalho 

hospitalar, principalmente pelo entendimento de que essas ocupações podem ser altamente 

exigentes e desgastantes devido às suas particularidades.  

Diante do vivido no cotidiano do meu trabalho, uma busca incessante para respostas às 

minhas inquietações emergiram e levaram-me a contínuas reflexões e ao interesse em estudar 

mais profundamente o estresse no âmbito da saúde.  

Terminei o curso de graduação em Psicologia em 2004. Logo comecei a trabalhar, dando 

aula no ensino médio/técnico de Enfermagem, ministrando as aulas de Psicologia da Saúde, do 
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desenvolvimento e do trabalho nas discussões sobre o ensino da Enfermagem. Descobri outra 

paixão além da Psicologia hospitalar, a docência. Senti o quanto era prazeroso entrar em uma 

sala de aula e como era gratificante o contato com o futuro profissional.  

Com a intenção de complementar o conhecimento adquirido anteriormente, fui buscar 

aprimoramento em uma pós-graduação em Psicologia Médica, na Universidade Estadual, cuja 

parte teórica e prática acontecia no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). Após ter sido 

aprovada na seleção, iniciei a minha especialização ao lado de experts como o Dr. Júlio de 

Mello Filho. Discutíamos muito sobre o trabalho em equipe, a importância da interconsulta, da 

consulta conjunta e da Psicossomática. 

 A partir dessa experiência, a fim de complementar meus conhecimentos, fui buscar uma 

nova pós-graduação, dessa vez na Universidade Federal Fluminense (UFF) onde em 2008 teve 

início o curso em: Psicossomática e Cuidados Transdisciplinares com o Corpo. 

Na especialização, tive a oportunidade de cursar disciplinas que agregaram muito a 

minha prática, como Psicossomática e Transdisciplinaridade e Corpo, ao lado de professores 

que marcaram muito essa etapa profissional, dos quais cito a Dra. Donizete Vago Daher; a Dra. 

Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva; e o Dr. Enéas Rangel Teixeira. 

Dessa maneira, com esses docentes, descobri como ser possível ensinar e aprender a ser 

e fazer de maneira diferente. Guardo todos os ensinamentos em minha memória e tento passar 

adiante, seja na sala de aula ou no dia a dia do hospital.   

Em paralelo, comecei a frequentar o curso de extensão Filosofia e Saúde, coordenado 

pela Dra. Rose Rosa, que visa promover reflexão de profissionais e graduandos do campo da 

saúde a partir das experiências, leitura de textos, seminários e encontros com a comunidade 

para a discussão crítica reflexiva. 

Durante oito anos trabalhei em uma clínica de cuidados oncológicos e passei a observar 

cada vez mais a realidade vivenciada pelas pessoas que buscavam assistência e, também, a 

perceber como os profissionais lidavam com as questões complexas do cuidar e do estresse que 

muitas vezes relatavam sentir. A partir da minha subjetividade, observo outra subjetividade com 

os mesmos direitos delineados no meu campo perceptivo, desenhando a conduta do outro e a 

compreendendo (MERLEAU PONTY, 2011). Foi com base nessa vivência que eu refletia 

cotidianamente sobre a minha experiência, com os pacientes e com os colegas de trabalho.   

Em 2014 fui aprovada na seleção para psicóloga do Exército Brasileiro e designada para 

trabalhar no Hospital Central do Exército, atuando nas enfermarias, com a equipe 

multiprofissional e residentes.  
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 Durante a jornada de trabalho, alguns componentes da equipe, de diferentes setores do 

hospital, diziam frequentemente que estavam estressados, em especial os residentes. Para 

compreender melhor essa realidade do serviço e com a inquietação sobre tal fenômeno, busquei 

subsídios para os meus questionamentos.  

  Em 2015, ingressei no Núcleo de Pesquisa: Filosofia, Saúde e Educação Humanizada, 

da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, sob 

a coordenação da Professora Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva em parceria com a Dra. 

Eliane Ramos Pereira. 

No grupo de pesquisa, o meu interesse pela fenomenologia da percepção de Maurice 

Merleau-Ponty foi aumentando e era um desejo continuar e aprofundar essa abordagem teórico-

filosófica, o que pode concretizar-se com a minha aprovação no processo seletivo para o 

Mestrado Profissional de Ensino na Saúde, no ano de 2016, na Universidade Federal 

Fluminense. Com a intenção de refletir e aprofundar o conhecimento e as discussões sobre a 

temática da percepção e do estresse entre os residentes, surgiu a presente pesquisa à luz da 

fenomenologia.  

 

 1.2 Apresentação do tema  

 

A palavra estresse é conhecida mundialmente e utilizada cada vez mais no nosso meio, 

e em algumas situações até de forma inadequada. Hans Selye (1959), após pesquisas médicas, 

definiu o estresse como um desgaste geral do organismo, que envolve uma série de sintomas 

que o indivíduo apresenta quando submetido a situações que exijam adaptação do organismo 

para enfrentá-las. 

 Toda vez que o organismo sofre um desequilíbrio interno, a recuperação se dá a partir 

da adaptação, entretanto, a energia adaptativa é limitada. Torna-se importante destacar que o 

estresse, em determinado nível, é necessário ao organismo, pois colabora para o bom 

desempenho das funções orgânicas e psíquicas. 

O estresse pode ser dividido em duas esferas diferentes, como sugere Hans Selye: 

 

 

 
Nós  precisamos  diferenciar  o  conceito  geral  de  estresse entre  uma   variedade  

que   é   desagradável   e   prejudicial, chamada distress  (do   latim   dis  –  mau,  

desarmonizo,  em desacordo)  e o eustress  (do grego eu – relativo ao bem, bom, belo). 

Tanto  no  eustress   quanto no  distress o corpo sofre das mesmas reações não 

especificas  aos  vários estímulos positivos e negativos que  o afetam. Entretanto, o de 

o eustress causar menores  danos  que o distress e mostra graficamente que depende  
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da   reação de cada um se determinar,  uma   última instância, se a pessoa  adapta 

satisfatoriamente às mudanças (LENSON, 2006, p. 17). 

 

Segundo Hans Selye (1959), o estresse se manifesta em três fases: alerta, resistência e 

exaustão. Na fase de alerta, há grande produção de adrenalina e predomina o padrão de “luta 

ou fuga”. Nessa fase, o organismo se prepara para a ação e há aumento da produtividade do 

sujeito, é o estresse positivo. Caso o fator estressante desapareça, o organismo volta ao seu 

estado normal.  

Na fase de resistência, o nível de estresse é mais alto e prolongado, causando sintomas 

como: lapsos de memória, diminuição da concentração, raciocínio lento, tendência a adiar 

decisões, desgaste generalizado, etc. A produtividade do indivíduo começa a declinar.  

A terceira fase, a exaustão, se prolongada por muito tempo, pode levar a doenças graves 

e, inclusive, à morte. O sujeito está no limite de seu potencial físico e emocional. É a fase 

negativa do estresse. Nem sempre o indivíduo passa por todas as fases do estresse. Ele só chega 

à fase de exaustão quando está diante de um estressor muito grave. Na maioria das vezes, chega 

apenas à fase de alarme e resistência. 

Lipp (2001) propôs uma quarta fase: a “quase-exaustão”, situada entre as fases da 

resistência e da exaustão. Desse modo, surgiu um modelo quadrifásico para o estresse, 

expandindo, assim, o modelo trifásico desenvolvido por Hans Selye, em 1936. Este se 

caracteriza pelo enfraquecimento da pessoa que não mais está conseguindo se adaptar ou resistir 

ao estressor. As doenças começam a surgir, porém, ainda não tão graves como as da fase da 

exaustão. Embora apresentando desgaste e outros sintomas, a pessoa ainda consegue trabalhar 

até certo ponto, ao contrário do que ocorre na exaustão, quando a pessoa, na maioria das vezes, 

para de trabalhar ou não consegue se concentrar em suas atividades. 

Pesquisa realizada pelo Centro Psicológico de Controle do Stress (CPCS) em São Paulo 

mostrou que, no Brasil, a incidência de estresse é em torno de 32% na população adulta e que 

o estresse pode ser ainda mais frequente e intenso, dependendo da ocupação profissional 

exercida. Importante ressaltar que a cada ano esses números crescem (LIPP, 2001). 

Existem vários tipos de atividades que são consideradas estressantes por serem 

desenvolvidas em ambientes que contribuem para o aparecimento de desgaste físico e mental 

do trabalhador. Além do prejuízo que o estresse ocupacional traz à saúde do profissional, 

existem também as consequências negativas sobre a saúde organizacional, como, por exemplo: 

baixa produtividade e qualidade no serviço e a grande rotatividade de profissionais.  

Dejours (1992) considera que em grande parte não é possível atingir um equilíbrio entre 

as exigências da organização do trabalho e as necessidades físicas e psíquicas do trabalhador. 
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Desse embate surge um sofrimento que pode ser elaborado e apresentar impactos marcantes 

sobre a saúde mental do trabalhador. 

 Segundo Caricati et al. (2014), é crescente a preocupação com o estresse entre os 

profissionais de saúde, em especial os profissionais da enfermagem, pois sua atividade, por sua 

própria natureza, revela-se suscetível ao fenômeno do estresse.  

A resposta individual a essas situações pode ser psicológica, com sintomas como 

ansiedade, irritação e depressão, ou psicossomática, com dores de cabeça, náuseas e problemas 

de sono, que podem ter impacto negativo na segurança do paciente e na qualidade dos cuidados 

prestados (FRANCO et al., 2011). 

Estudo sobre o perfil do médico brasileiro (MACHADO, 1997) constatou que as 

relações de trabalho, questões éticas e o tempo de dedicação à atividade profissional têm 

significativa influência na saúde do médico. A pesquisa revelou que 80% dos médicos 

brasileiros consideram a atividade médica desgastante, atribuindo esse desgaste a alguns 

fatores: excesso de trabalho, alta responsabilidade profissional e dificuldade de relacionamento 

com o paciente. 

Os residentes médicos e enfermeiros relatam a falta de autonomia e autoridade na 

tomada de decisões, ora cobrados como alunos ora como profissionais. Essa indefinição do 

papel profissional pode contribuir para o desenvolvimento do estresse. 

A exposição prolongada ao estresse ocupacional está associada à síndrome do desgaste 

profissional, caracterizada por altos níveis de exaustão emocional, que se referem à diminuição 

ou perda de recursos emocionais, à despersonalização ou ao desenvolvimento de atitudes 

negativas perante os pacientes e, por último, à falta de realização pessoal, que provoca 

tendências a avaliar o próprio trabalho de forma negativa. Várias áreas da vida do profissional 

podem ser afetadas, como a vida laborativa, a vida pessoal e familiar, pois torna a pessoa 

irritadiça e às vezes agressiva, gerando diversos conflitos internos e externos (LIPP, 2001).  

 

 

 

 

1.3 Questão norteadora 

 

Deste modo, considerando que o estresse é um fenômeno frequente entre os residentes 

do campo da saúde e que o seu manejo adequado ainda é um desafio, o presente estudo traz 

como questão norteadora: qual a percepção que o residente em saúde tem de si mesmo e da sua 
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atividade laboral em relação ao estresse? Qual o recurso de enfrentamento utilizado para lidar 

com os possíveis estressores encontrados no seu trabalho? 

 

1.4 Objeto de estudo 

 

O presente trabalho teve como objeto a percepção do residente de Medicina e 

Enfermagem acerca do estresse no seu ambiente de trabalho. 

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

       Compreender a percepção dos residentes de medicina e de enfermagem acerca do 

estresse em suas atividades laborais, assim como suas implicações no meio pessoal e 

profissional. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

a) Descrever a percepção desses profissionais sobre o estresse vivenciado à luz do 

referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty. 

b) Identificar os recursos de enfrentamento utilizados pelos residentes de saúde para lidar 

com o estresse. 

c) Apresentar uma proposta de disciplina para a grade curricular da residência médica e 

multiprofissional.  

 

1.6 Justificativa  

        

Justifica-se o presente estudo pelo fato de que ainda durante a graduação enfermeiros e 

médicos enfrentam momentos de dificuldade em suas atividades. De forma geral, não sabem o 

que fazer quando alguma situação foge ao seu controle e manifestam dificuldade com a 

subjetivamente humana. E dizem sofrer com o estresse no trabalho. A “neutralidade” que o 

profissional às vezes apresenta talvez seja para evitar o sofrimento relativo à doença e à morte, 

precavendo-o contra a consciência de sua mortalidade (ZAIDHAFT, 1990).  
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Martins (1998), em seu artigo “Atividade médica: fatores de risco para a saúde mental 

do médico”, discorre sobre algumas questões relacionadas à tarefa médica, como o caráter 

altamente estressante do exercício profissional, jornada de trabalho, competição profissional e 

falta de tempo para a família. 

Na graduação em Enfermagem, o foco está nas disciplinas que orientam o profissional 

no cuidado para a manutenção da saúde e cura de doenças. Um grande desafio encontrado é o 

trabalho com pacientes em fim de vida e a morte. Existe a necessidade de os profissionais de 

enfermagem discutirem mais sobre a finitude, sem medo e tabu, para que possam compreender 

a subjetividade do paciente e o processo do morrer. 

Para Lopes (2012), o estresse advindo de fatores ambientais, tais como: espaço físico, 

temperatura, iluminação e convivência com doentes críticos, pode atuar sobre os profissionais 

de saúde, gerando sentimentos de isolamento, tensão, impotência, atingindo o fator emocional 

e, por consequência, prejudicar sua qualidade na atuação. 

Santos, Menezes e Gradvohl (2013) ressaltam a importância da reformulação das grades 

curriculares dos cursos da área da saúde, com a inclusão de disciplinas que promovam a reflexão 

sobre as questões da finitude, e que a partir de uma formação mais integral esses profissionais 

possam compreender o homem além da doença, e sim em sua totalidade. 

Entre as dificuldades específicas encontradas na residência estão: lidar com as 

limitações do seu conhecimento teórico e assistencial, devido à pouca experiência e extensa 

jornada de trabalho. Além disso, ter flexibilidade no relacionamento com paciente, familiares e 

equipe, lidar com suas exigências internas, plantões noturnos, cotidiano de trabalho permeado 

por vivências ligadas a dor, sofrimento, morte e sentimento de impotência contribuem para o 

adoecimento profissional. 

Refletindo sobre essas questões, percebe-se a importância do cuidado ao residente de 

forma integral, o acompanhamento durante sua formação teórica e a atuação prática, que talvez 

precise de algumas modificações. 

Humanização da assistência e humanização na formação profissional do residente são 

atualmente objetivos nas novas políticas de saúde em implantação no Brasil (Nogueira-Martins, 

2001). Em consenso com essas propostas, cabe também à universidade ou à instituição que 

oferece o Programa de Residênci Médica (PRM) estimular a criação de programas de atenção 

à saúde e qualidade de vida dos residentes. 

      Logo, identificar e analisar a percepção dos profissionais residentes sobre o estresse no 

hospital permitirá desenvolver ações que possibilitem assistência de qualidade, uma vez que o 
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profissional compreenda que só é possível cuidar do outro quando cuidamos de nós mesmos 

em primeiro lugar. 

 

1.7 Relevância  

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que cerca de 90% da 

população mundial estâo sofrendo com o estresse associado ao atual contexto da sociedade, 

devido ao ritmo acelerado de vida que as pessoas vivem.  Com isso, o estresse passou a ser um 

fator predisponente, desencadeante e coadjuvante de múltiplas doenças e manifestações 

(GUIMARÃES; LIPP, 2011). 

O referido estudo tem como relevância a contribuição para o conhecimento na área da 

saúde, uma vez que o estresse é esse estado de tensão do organismo submetido a uma adaptação. 

Esse processo adaptativo é complexo, envolvendo várias dimensões do sujeito e a interação de 

diversos fatores: biológico, social, psicológico, cultural, econômico e espiritual. 

O trabalho do residente pode contribuir como um fator precipitador ou agravar uma 

questão psicológica ou física, caso sua atividade deixe de ser fonte de prazer, tornando-se algo 

desgastante.  

A avaliação de uma situação como mais ou com menos estressante pode ser variável de 

acordo com a percepção do envolvido. Nossa proposta é de um olhar fenomenológico para o 

profissional de saúde, especificamente os residentes, por suas particularidades, atuante em um 

hospital geral que está exposto a vários tipos de adaptações no dia a dia de sua atividade laboral.  

O resultado da pesquisa disponibilizará material de consulta para novos estudos e, como 

produto, o desenvolvimento, entre os residentes, de um espaço para reflexões sobre a saúde 

mental e ocupacional. 

 

 

 

 

 

2 ESTADO DA ARTE  

 

2.1 Produção do conhecimento dentro da temática 
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Com o objetivo de identificar o conhecimento produzido acerca da percepção dos 

residentes em relação ao estresse, realizou-se revisão bibliográfica integrativa, utilizando os 

descritores: Educação em Enfermagem, Estresse Ocupacional; Internato e Residência; 

Percepção. 

Segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011), a revisão é utilizada para obter, a partir de 

informações, evidências que possibilitem contribuir com procedimentos de tomada de decisão 

nas ciências da saúde. Os autores ressaltam que esta deverá ser conduzida de acordo com a 

possibilidade de reprodução por outros pesquisadores e deverá ter uma metodologia clara, bem 

como abordam a necessidade de que os estudos incluídos sejam primários, com objetivos, 

materiais e métodos claros.  

 

2.2 Estratégia de busca dos estudos 

 

A estratégia de busca abrange itens fundamentais da pergunta da pesquisa e deve ser 

acompanhada do uso da terminologia autorizada e reconhecida mundialmente na área da saúde. 

Esse termo é o descritor em Ciências da Saúde (DeCS). Consiste em um vocabulário 

estruturado, trilíngue (Português, Espanhol e Inglês), organizado com uma metodologia 

específica e que funciona como um filtro entre a linguagem do autor e a terminologia da saúde. 

São utilizados para descrever um assunto no momento da indexação dos artigos em 

formato tradicional ou eletrônico, para criar índices de assuntos e como ferramentas de 

recuperação/ navegação nas bases de dados. 

Objetivando a utilização de terminologia padronizada na América Latina, o Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) criou o DeCS, 

que consiste em um dicionário trilingue (Português, Inglês e espanhol) de descritores 

padronizados que podem ser utilizados em todo o Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).  

A busca ocorreu nas bases Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

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

Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde (IBECS) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF), utilizando os seguintes descritores: Educação em Enfermagem, Estresse 

Ocupacional; Internato e Residência; Percepção.  

A conexão entre os termos escolhidos para a estratégia de busca foi estabelecida pelos 

operadores booleanos OR e AND, que funcionam como conectores entre os descritores.  
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Foram incluídos artigos e teses que abordavam proximidade com o tema do estudo, 

sendo excluídos os estudos repetidos ou artigos que não tivessem relação com a questão de 

pesquisa. Foi usado um recorte temporal de janeiro de 2013 a julho de 2018. 

 

Tabela 1 – Busca com descritores associados em dupla e operador booleano OR 

                 DESCRITORES MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação em Enfermagem OR estresse ocupacional 5.307 984 100 995 7.386 

Educação em Enfermagem OR internato e residência        10.632 969 132 929    12.662 

Educação em Enfermagem OR percepção 9.162    1.405    1.119 170    11.948 

Estresse ocupacional OR internato e residência 6.982 355   55   94 7.473 

Estresse ocupacional OR percepção 5.539 841   39 439 6.856 

Internato e residência OR percepção        10.931 851   72 391 1.339 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

 

Tabela 2 – Busca com descritores associados em trio e operador booleano OR 

        DESCRITORES     MEDLINE     LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação em Enfermagem OR estresse     

ocupacional  OR internato e residência 

11.379 

 

11.140 

 

143 

 

1.001 

 

13.634 

 

Educação em Enfermagem OR estresse    

ocupacional  OR percepção 

10.013 

 

1.555 

 

127 

 

1.237 

 

12.903 

 

Percepção OR internato e residência OR  

educação em Enfermagem 

15.268 

 

1.549 

 

159 

 

1.180 

 

18.130 

 

Percepção OR internato e residência OR 

estresse ocupacional 

11.663 

 

1.002 

 

83 

 

456 

 

13.195 

 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

 

Tabela 3 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano OR 

DESCRITORES MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação em Enfermagem OR estresse     

ocupacional  OR internato  e  residência OR 

percepção 

15.995 1.698 170 1.243 19.077 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

 

Tabela 4 – Busca com descritores associados em dupla e operador booleano AND 

DESCRITORES MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação  em  enfermagem AND estresse  ocupacional 5 3 0 2 10 

Educação  em  enfermagem AND internato e residência 142 24 1 13 180 

Educação  em  enfermagem AND percepção 75 96 1 122 294 

Estresse ocupacional  AND internato e residência 6 1 0 1 8 

Estresse ocupacional  AND percepção 20 23 0 9 52 

Internato e residência AND percepção 90 19 0 2 111 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

Tabela 5 – Busca com descritores associados em trio e operador booleano AND 

DESCRITORES MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação em enfermagem AND estresse ocupacional 

AND internato e residência 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Educação em enfermagem AND estresse ocupacional 0 1 0 0 1 
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AND percepção      

Percepção AND internato e residência AND   educação 

em enfermagem 

0 

 

6 

 

0 

 

2 

 

8 

 

Percepção AND internato e residência AND estresse 

ocupacional 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

 

Tabela 6 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano AND 

DESCRITORES MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação e enfermagem AND estresse      ocupacional 

AND internato  e residência AND percepção 
0 0 0 0 0 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

 

Tabela 7 - Busca com descritores associados em quarteto e operador booleano OR e AND 

DESCRITORES MEDLINE LILACS IBECS BDENF TOTAL 

Educação e Enfermagem OR estresse     

ocupacional   AND internato  e   residência   AND 

percepção 

0 0 0 0 0 

Fonte: Medline, Lilacs, Ibecs, Bdenf, 2018. 

 

2.3 Identificação dos estudos selecionados 

 

Na primeira etapa da estratégia de busca desta revisão de literatura, com o operador 

booleano OR foram usados os quatro descritores; para o aprimoramento foi utilizada a 

combinação de três descritores, seguida da combinação de pares de descritores. 

Não satisfeita com o resultado encontrado, a fim de melhor delineamento foi usado o 

operador booleneando AND, em que a busca com o quarteto e o trio de descritores não obteve 

resultados, sendo a busca, então, redefinida e usados pares de descritores. 

Foram   selecionadas   11  produções  com  a  temática   aproximada  ao   estudo. Cabe 

ressaltar que nenhum trouxe a percepção de residentes frente ao estresse sob a pesquisa 

fenomenológica.  

 

 

 

 

Quadro 1 - Caracterização dos estudos encontrados na busca educação em Enfermagem AND 

estresse  ocupacional 

Autores Título Revista Ano Objetivo Método 

Udo, Camilla; 

Danielson, Ella; 

  Surgical nurses' 

work-related stress 

  Eur J 

Oncol 

2013 Descrever o estresse 

relacionado ao trabalho 

  Estudo-piloto de 

métodos mistos de um 
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Henoch, Ingela; 

 Melin-Johansso 

Christina 

when caring for 

severely ill and 

dying patients in 

cancer after 

participating in an 

educational 

intervention on 

existential issues. 

Nurs; 

(5): 

546-

53 

percebido por 

enfermeiras cirurgiãs no 

cuidado de pacientes 

gravemente doentes e 

moribundos com câncer 

após participar de uma 

intervenção educativa 

sobre questões 

existenciais 

programa de educação 

que consiste em 

palestras e discussões 

supervisionadas.  

Leonelli, Luiz 

Bernardo. 

  Estresse percebido 

em profissionais da 

Atenção Primária à 

Saúde 

  São 

Paulo; 

s.n; 

2013 Avaliar os níveis de 

estresse percebido e 

verificar a associação 

dessa variável com o tipo 

de equipe a que os 

profissionais pertencem. 

  Estudo transversal com 

450 trabalhadores, 

médicos, enfermeiros, 

auxiliares de 

enfermagem e agentes 

comunitários de saúde, 

distribuídos em 60 

equipes e 12 unidades 

de saúde. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados vislumbrados pelo estudo desenvolvido por Udo et al. (2013) revelaram 

que as enfermeiras, refletindo a partir de uma intervenção com perspectiva existencial sobre a 

forma de cuidar dos pacientes graves com câncer e moribundos, conseguiram ter aumento na 

tomada de decisão, independentemente do cuidado na assistência. Isso proporcionou a 

diminuição dos seus sentimentos de estresse e decepções relacionados ao trabalho. 

O trabalho de Leonelli (2013) abordou os diferentes níveis de estresse entre as várias 

categorias profissionais, indicando que a escala de estresse percebido é um instrumento útil no 

monitoramento dos níveis de estresse para os profissionais da atenção primária à saúde, 

podendo contribuir para o aprimoramento das políticas de saúde do trabalhador no sistema de 

saúde brasileiro. 

 

Quadro 2 - Caracterização dos estudos encontrados na busca educação em Enfermagem AND 

internato e residência 

Autores Título     Revista   Ano Objetivo Método 

  Sassi, 

Marcelo 

Machado 

Machado 

Rosani 

Ramos 

Residência 

multiprofissional 

em urgência e 

emergência: a 

visão do 

profissional de 

saúde residente 

Rev. 

Enferm. 

UFPE 

on-line; 

11(2): 

785-791 

2 

2017 

Relatar as vivências do 

ser profissional de 

saúde residente 

multiprofissional no 

âmbito da urgência e 

emergência 

Estudo descritivo, tipo relato 

de experiência, sob a ótica 

do residente enfermeiro, 

inserido em Programa de 

Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde, 

com ênfase em Urgência e 

Emergência 

Fonte: dados da pesquisa. 
Quadro 3 - Caracterização dos estudos encontrados na busca educação em Enfermagem AND 

percepção 

Autores Título Revista    Ano Objetivo Método 

  Silva, Jaqueline   Percepção dos   Acta Paul  2015 Compreender os Pesquisa exploratória, 
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Callegari, Contim, 

Divanice; Ohl, 

Rosali Isabel 

Barduchi,Chavaglia, 

Suzel Regina 

Ribeiro; Amaral, 

Eliana Maria Scarelli 

residentes sobre 

sua atuação no 

programa de 

residência 

multiprofissional 

Enferm; 

28(2): 132-

138, Mar-

Apr 

significados das 

experiências de 

formação dos pós-

graduandos do 

programa           de 

Residência 

Multiprofissional 

em Saúde 

vinculado a uma 

instituição federal 

de ensino. 

descritiva com 

abordagem 

qualitativa, realizada 

com pós-graduandos 

de um Programa de 

Residência 

Multiprofissional em 

Saúde. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nos artigos de Sassi e Machado (2017) e Silva et al. (2015), o Programa de Residência 

Multiprofissional foi entendido como uma oportunidade significativa de aprendizado e contato 

com outros profissionais de áreas distintas, onde é efetuado o cuidado integral na prática 

profissional com a conscientização de que a assistência deve contemplar os aspectos físicos, 

sociais, espirituais e psicológicos do indivíduo. 

Destaca se que a residência em Enfermagem não foi explorada nesses dois artigos de 

forma direta, nem foram referidos fatores difíceis no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Caracterização dos estudos encontrados na busca estresse ocupacional AND 

internato e residência 

Autores Título Revista    Ano Objetivo Método 

  Hoonpongsimanont 

W; Murphy, M; 

Emergency 

medicine 

Occup 

Med 

22014 Avaliar as 

percepções dos 

Instrumento de 

pesquisa on-line foi 



29 

 

Kim, C H; Nasir, D; 

Compton, S. 

resident well-

being: stress 

and 

satisfaction. 

(Lond); 

64(1): 

45-8 

residentes de 

EM sobre os 

estressores 

relacionados ao 

seu bem-estar 

geral e à 

prevalência de 

vários 

mecanismos de 

enfrentamento. 

desenvolvido para 

avaliar o estresse 

do residente, 

satisfação com o 

estilo de vida atual, 

mecanismos de 

enfrentamento do 

estresse e 

demografia. Uma 

amostra aleatória 

estratificada de 

residentes EM de 

três anos de pós-

graduação (PGY-I, 

PGY-II e PGY-III) 

foi obtida. 

Estatísticas 

descritivas e 

análise 

unidirecional da 

variância foram 

usadas para 

comparar os 

residentes ao longo 

do nível do PGY. 

  Oliveira, Elias 

Barbosa de; Souza, 

Natalia Victor 

Madeira de; 

Chagas, Suellen 

Costa dos Santos; 

Lima, Luana dos 

Santos 

Vasconcelos; 

Correa, Renata dos 

Anjos. 

Esforço e 

recompensa no 

trabalho do 

enferrmeiro 

residente em 

unidades 

especializadas 

 

 

Rev. 

Enferm. 

UERJ; 

21(2): 

173-178, 

abr.-jun 

 

  2013 

Estudo para 

identificar os 

esforços e as 

recompensas no 

trabalho de 

residentes de 

Enfermagem em 

unidades 

especializadas, 

verificando a 

possível 

associação com 

o risco de 

estresse 

ocupacional. 

Pesquisa quantitativa, 

exploratória, 

descritiva, cujos 

dados foram 

coletados mediante 

um questionário 

autoaplicado 

contendo questões 

sobre esforços e 

recompensas no 

trabalho. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Hoonpongsimanont et al. (2014) trazem como questão de estudo a percepção dos 

residentes sobre seus níveis de estresse relacionados ao trabalho e a satisfação com seu estilo 

de vida. A pesquisa mostra que alta porcentagem de residentes apresenta mecanismos de 

enfrentamento indesejáveis, como o uso de álcool e medicamentos, para lidar com o estresse 

no trabalho. O uso do álcool foi o terceiro mecanismo de enfrentamento do estresse mais 

relatado, por 72% de todos os entrevistados.  

Outros mecanismos de enfrentamento indesejáveis menos comuns declarados pelos 

residentes incluem o uso de drogas ilegais (6%), medicamentos prescritos (17%) e 

medicamentos sem receita médica (18%). Os profissionais descreveram a residência como um 

momento em que eles tinham o sentimento de estarem perdidos. Propostas foram levantadas 
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para a possibilidade da criação de um programa que pudesse identificar os residentes 

intensamente estressados, visando melhorar a satisfação no estilo de vida pessoal e no trabalho 

e promovendo a longo prazo o bem-estar, estratégias de enfrentamento e qualidade de vida. 

Entre maioria dos mecanismos de enfrentamento do estresse mencionados pelos residentes 

estavam a atividade física e a atividade prazerosa.  

Oliveira et at. (2013) identificaram situações de esforço nas atividades dos residentes 

relacionadas ao estresse, entre eles: pressão do tempo, interrupções e incômodos, muita 

responsabilidade no trabalho, carga pesada de trabalho e esforço físico. As possíveis 

consequências desse quadro e a necessidade de diagnóstico e monitoramento foram levantadas 

para futuras discussões, a fim de minimizar o estresse ocupacional e promover a saúde física e 

mental do grupo. 
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Quadro 5 - Caracterização dos estudos encontrados na busca estresse ocupacional AND 

percepção  

Autores Título Revista   Ano Objetivo Método 

  Pinto, Anna 

Patrícia 

Cavalcante de 

Morais; Silva, 

Micheline da 

Fonseca; 

Azevedo, Ádila 

Conceição Brito 

de; 

RodriguesClaudia 

Cristiane 

Filgueira Martins; 

Salvador, Pétala 

Tuani Cândido de 

Oliveira; Santos, 

Viviane Euzébia 

Pereira. 

Estresse no 

cotidiano dos 

profissionais de 

Enfermagem: 

reflexos da 

rotina 

laboral 

hospitalar 

  Rev. enferm. 

UFSM; 6(4): 

548-558, out.-

dez 

22016  Avaliar a 

percepção do 

estresse 

ocupacional nos 

membros da 

equipe de 

enfermagem em 

um hospital 

universitário do 

Nordeste do 

Brasil. 

Estudo 

descritivo e de 

abordagem 

qualitativa. 

  Santos, Naira 

Agostini 

Rodrigue dos; 

Santos, Juliano 

dos; Silva, 

Vagnára Ribeiro 

da; Passos, Joanir 

Pereira. 

Estresse 

ocupacional na 

assistência de 

cuidados 

paliativos em 

Oncologia 

Cogitare 

enferm; 

22(4):1-10, out-

dez. 

22017 Identificar o 

indicativo de 

estresse 

ocupacional em 

profissionais de 

Enfermagem 

que atuam na 

assistência a 

pacientes com 

câncer em 

cuidados 

paliativos 

Estudo 

descritivo, 

transversal 

  Scholze, 

Alessandro 

Rolim; Martins, 

Julia Trevisan; 

Robazzi, Maria 

Lucia do Carmo 

Cruz; Haddad, 

Maria do Carmo 

Fernandez 

Lourenço; 

Galdino, Maria 

José Quina; 

Ribeiro, Renata 

Perfeito 

Estresse 

ocupacional e 

fatores 

associados entre 

enfermeiros de 

hospitais 

públicos 

Cogitare 

enferm; 22(3): 

01-10, 

2 

2017 

Avaliar o estresse 

ocupacional e 

fatores 

associados entre 

enfermeiros de 

hospitais 

públicos. 

Estudo 

transversal com 

amostra de 185 

enfermeiros de 

três hospitais 

públicos do 

Paraná. 

  Jones, Martyn C; 

Wells, Mary; 

Gao, Chuan; 

Cassidy, 

Bernadette Davie, 

Jackie 

Work stress and 

well-being in 

oncology 

settings: a 

multidisciplinary 

study of health 

care 

professionals. 

Psychooncology; 

22(1): 46-53,  

jan. 

2 

2013 

Investigar os 

correlatos do 

estresse no 

trabalho em um 

grupo 

multidisciplinar 

de funcionários 

e as associações 

entre as 

percepções da 

equipe sobre o 

ambiente de 

Avaliação 

quantitativa e 

qualitativa em 

amostra de 

coorte de 

equipe 

multidisciplinar  

(N =85) 

trabalhando em 

um centro de 

câncer no 

nordeste da 
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trabalho, 

estresse 

emocional, 

satisfação no 

trabalho e apoio 

social baseado 

no trabalho. 

Escócia. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados apresentados no estudo de Pinto et al. (2016) determinam como 

características sociodemográficas profissionais: mulheres em idade produtiva, casadas e com 

duplo vínculo. Esses elementos por si sós já podem ser percebidos como estressores na vida 

laboral. Além disso, essas enfermeiras listaram como estressores constantes o próprio ambiente 

hospitalar com suas características e estrutura física, a carência de recursos materiais, o excesso 

de demandas existente no local de atuação, a sobrecarga de tarefas, bem como as cobranças dos 

acompanhantes dos pacientes. Diante disso, constataram que para a equipe de enfermagem 

exercer suas atividades de forma eficaz é necessário um ambiente laboral que proporcione 

condições adequadas para o desenvolvimento do cuidar, tendo em vista que esses profissionais 

lidam com pacientes em restabelecimento de sua saúde e isso já é um fator que causa estresse 

na equipe. 

Assim, o fato de lidar com o paciente acrescido do acúmulo de função e condições 

estruturais e materiais desfavoráveis, além da cobrança e questionamentos dos familiares dos 

pacientes, gera maior carga de tensão e estresse à equipe de enfermagem, acarretando prejuízos 

à saúde desse trabalhador. 

Na pesquisa de Santos et al. (2017), o estresse apareceu, mas moderado. As variáveis 

relacionadas ao estresse foram: idade e tempo de formação profissional. Os dados sugeriram 

que, apesar de estarem expostos a estressores como dor, sofrimento e morte, os profissionais 

avaliados utilizam estratégias de enfrentamento eficazes na diminuição da percepção subjetiva 

do estresse. 

Scholze et al. (2017) descreveram programas de educação continuada. Tempo e 

oportunidades para solucionar os problemas da assistência e participação em decisões 

administrativas aumentaram as chances de os enfermeiros perceberem o trabalho como 

estressante. Em contrapartida, mais tempo de trabalho na instituição e apoio social  associaram-

se a reduzidas percepções de trabalho desgastante.  

A equipe que trabalha com Oncologia relata altos níveis de estresse relacionado ao 

trabalho (JONES et al., 2013). Isso decorre, em parte, da natureza do trabalho clínico, incluindo 

percepções do profissional de alta demanda e baixo controle ou alto esforço e baixa recompensa. 
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Quadro 6 – Caracterização dos estudos encontrados na busca internato e residência AND 

percepção  

Autores Título Revista Ano Objetivo Método 

Alosaimi, Fahad D; 

Kazim, Sana N; 

AlmuflehAuroabah S;  

AladwaniBandar S;  

Alsubaie, Abdullah S. 

  Prevalence of 

stress and its 

determinants 

among residents 

in Saudi Arabia. 

 Saudi Med J; 

36(5): 605-

12, May. 

2     

          

2015 

Examinar o 

estresse 

percebido entre 

os residentes na 

Arábia Saudita e 

seus fatores de 

risco associados. 

  Estudo transversal de todos 

os residentes registrados na 

comissão Saudita de 

especialidades de saúde, 

Riad, Arábia Saudita, foi 

realizado entre maio e 

outubro de 2012. 

Avaliação da 

probabilidade de estresse 

usando a escala de estresse 

percebida (PSS). 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Alosaimi et al. (2015) associaram o estresse a grande carga de trabalho, privação de 

sono, insatisfação com colegas e com o programa e ideações prejudiciais. Os estressores 

incluíam os relacionados ao trabalho, acadêmicos e saudosos. Fatores independentemente 

associados ao estresse: nacionalidade saudita, enfrentando estressores com saudades de casa, 

enfrentando estressores relacionados ao trabalho, insatisfação com relacionamentos e 

pensamentos frequentes de abandonar a profissão médica. 

O trabalho mostrou que os residentes na Arábia Saudita estão em risco igual ou superior 

de estresse do que o registrado entre os residentes em todo o mundo. Infelizmente, a maioria 

dos participantes nunca recebeu acompanhamento para o problema. Os autores destacam a 

necessidade de programas de gerenciamento de estresse durante a residência. 

Diante dos estudos apresentados nessa categorização, o estresse do residente enfermeiro 

apareceu mais vezes do que o do residente médico, mas não foi encontrado algum estudo sobre 

a percepção do residente pelo viés fenomenológico. É sabido que os trabalhadores da saúde se 

destacam entre as profissões passíveis ao desenvolvimento do estresse, em especial os 

profissionais de enfermagem. Estes são os responsáveis pela assistência prestada ao paciente, 

pela organização do setor hospitalar, bem como por atividade administrativa e burocrática. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

3.1 Breve histórico sobre a residência médica e de enfermagem 

 

3.1.1 Residência médica 

 

A primeira menção do programa de profissionais de saúde com ênfase na prática 

profissional em serviço ocorreu em 1889, nos Estados Unidos. O criador do programa de 

Residência Médica (RM) foi o cirurgião William Halsted. Essa capacitação profissional foi 

baseada no treinamento em serviço, com supervisão de um profissional experiente. A obtenção 

do certificado de residência passou a ser exigida e  reconhecida por sua importância pela 

Associação Médica Americana (SAMPAIO, 1984). 

No Brasil, a RM surgiu entre 1944 e 1945 no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP, implantado na especialidade de Ortopedia. Bacheschi (1998) defende que é 

na residência que o profissional recém-formado vai “aprender a agir como médico”, com o 

grupo de residentes e staffs ele poderá tornar-se especialista de uma área.  

Em 1977, Bevilacqua (1984) separou a história da RM na década de 70 no Brasil em 

quatro momentos. 

 

a)   No período romântico/etilista os profissionais pensavam no modelo clássico de médico, 

o trabalho no consultório; 

b)   no modelo de consolidação, o  período de treinamento “internato” passou a ser 

obrigatório nos cursos de Medicina; 

c)    no período de expansão do ensino superior, época de muitos formados e muitos 

candidatos à residência;  

d)   comissão nacional de residência médica surgiu da necessidade de corrigir distorções do 

período de grande expansão. 

 

Com o Decreto no 80.281, de 5 de setembro de 1977, houve a regulamentação do 

programa, com a criação da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), órgão do 

Ministério da Educação e Cultura, que passou a legislar sobre a residência médica. Surgiram 

algumas questões, como a de hospitais oferecendo a residência com baixo nível e interesse em 



35 

 

mão de obra barata. Diante desse panorama o Congresso Nacional aprovou a Lei no 6.932, em 

07/07/81, abrangendo um conjunto de disposições em que  se destacaram os seguintes pontos: 

a) Suprime a expressão “ em regime de dedicação exclusiva”; 

b) proíbe o uso da expressão “residência médica” para designar programa de treinamento 

médico sem aprovação da CNRM; 

c) estabelece o valor da bolsa de estudo para o médico residente; 

d) torna obrigatória a oferta de alojamento e alimentação pela instituição responsável pela 

residência; 

e) licença gestante para a residente; 

f) estabelece a carga horária de no máximo 60 horas, 24h de plantão; 

g) folga semanal de um dia  e por ano  de atividade 30 dias; 

h) títulos de especialista são conferidos pelo programa de residência. 

 

 Entre as diversas normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Residência Médica, 

a Resolução no 04/83 foi primeira norma a estabelecer os requisitos mínimos dos programas de 

Residência Médica nas especialidades, em especial a Resolução no 05/2002, que dispõe sobre 

a categorização dos programas e normas que regem a RM. 

 Segundo Bacheschi (1998), um dos conflitos da RM é a dualidade de função: estudante 

e trabalhador. Proporcionando certo respaldo, a Lei no 6932 legisla sobre essas questões no 

campo do Direito do Trabalho e no campo do ensino diante de importantes questões relativas 

ao ensino e à formação profissional do médico. 

 Durante um processo de aprimoramento, a RM foi questionada e atingida, deixando de 

existir por um tempo em algumas instituições. Aos poucos voltou a ser reconhecida, mas só em 

1993/94 conseguiu se revitalizar.  

 Embora reconhecida como uma forma eficiente de capacitação profissional em 

Medicina, a residência médica tem sido submetida, nos últimos anos, a diversas críticas 

mundialmente, em relação à sobrecarga de trabalho e à excessiva carga horária. Esse 

treinamento em serviço pode causar problemas na qualidade de vida pessoal e profissional 

desses médicos (BELLINI et al., 2002). 

 

3.1.2 Residência em Enfermagem 

 

A Enfermagem foi a segunda profissão a adotar Programas de Especialização de seus 

profissionais na modalidade de residência. A Residência em Enfermagem (RE) surgiu seguindo 
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o modelo da RM brasileira, sendo criada primeiramente em 1961, no Hospital Infantil do 

Morumbi, filiado à Legião Brasileira de Assistência, objetivando o aperfeiçoamento de 

enfermeiros na especialidade de Enfermagem Pediátrica. A RE se expandiu sem 

regulamentação e fiscalização e, em 1979, a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) 

publicou recomendações originárias do Seminário sobre Residência, descrevendo a 

preocupação em caracterizar a residência como modalidade de curso de especialização, 

aprimorando conhecimentos teóricos e o desenvolvimento de pesquisa em Enfermagem, mas 

com ênfase na prática (BARROS; MICHAEL, 2000). 

Na década de 80, os programas de RE mantiveram-se sem regulamentação, até que, no 

início da década de 90, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e a ABEn retomaram os 

estudos sobre o assunto. Assim, em 1994, a Comissão Permanente de Educação da ABEn 

Nacional realizou uma oficina intitulada “RE no Brasil”. O documento advindo dessa oficina 

salientava divergências quanto à duração e carga horária bem como críticas referentes a: 

priorização das questões de tecnologia e do trabalho; enumeração das necessidades de saúde da 

população em segundo plano; aplicação de um modelo que não atendia às demandas da 

sociedade nem causava impacto no perfil epidemiológico de saúde da população; objetivação 

de suprimento das deficiências da graduação e déficit de pessoal dos serviços de saúde (ABEn, 

1994). 

Diante desse contexto, após o Seminário Nacional do Sistema COFEN/Conselhos 

Regionais, o Cofen emitiu documento final sobre a RE e, devido ao cenário de incertezas, 

constituiu um grupo de trabalho visando propor regulamentação para os programas de RE. Entre 

outros desdobramentos do trabalho realizado por esse grupo, foi constituída, no âmbito do 

Cofen, a Comissão Nacional de Residência de Enfermagem (CONARENF).  

O COFEN, paralelamente à tramitação do Projeto de Lei (PL) no 2.264/96, iniciou um 

trabalho para regulamentação da especialização de enfermeiros a partir de programas de RE. 

Existia forte pressão da categoria e o COFEN constituiu um grupo de trabalho composto de 

enfermeiros, docentes e representantes dos programas de RE dos diversos estados. O principal 

objetivo foi estabelecer padrões mínimos para o registro do enfermeiro especialista na 

modalidade de RE, resultando na promulgação da Resolução COFEN 259/2001, que 

estabeleceu os padrões mínimos para credenciamento de programas de RE em âmbito nacional 

(BARROS; MICHAEL, 2000). 

A Conarenf deixou de realizar o credenciamento de programas de RE a partir de 2010, 

em decorrência das primeiras normativas regulatórias governamentais relacionadas aos 

programas de residência em saúde, emitidas pela Comissão Nacional de Residência 
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Multiprofissional em Saúde (CNRMS), como a Lei nº 11.129. Nesta se instituiu a Residência 

em Área Profissional da Saúde, como sendo “a modalidade de ensino de Pós-graduação Lato 

sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que 

integram a área de saúde, excetuada a médica”. 

A regulamentação desses programas de residência ocorreu a partir da constituição da 

CNRMS, como previsto no art. 14 dessa lei. A CNRMS, criada em 2005, passou a ser 

responsável por elaborar diretrizes, normas, propor e adotar medidas visando à qualificação e à 

consolidação de programas de residência. Desde sua criação, a Conarenf realizou eventos 

científicos periódicos e concomitantes ao Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem 

(CBCENF), visando à atualização profissional e ao fortalecimento da produção e divulgação 

de conhecimentos específicos acerca da RE (BRASIL, 2015). 

Em 2014, após revisão da Conarenf, foram incorporadas como suas atribuições a 

consultoria e a assessoria para implantação e monitoramento dos programas de RE. Assim, 

foram realizadas visitas às instituições executoras e prestada consultoria, com análise dos 

projetos pedagógicos, além de esclarecimento de dúvidas demandadas pelos coordenadores. A 

Conarenf, em 2014, reformulou a Resolução COFEN 259/2001, sendo revogada pela Resolução 

COFEN 459/2014. A Conarenf foi demandada em 2015 a atualizar seu regimento, publicado 

na Decisão COFEN no 064/2003, sendo o mesmo revogado pela Decisão COFEN 221/2015.  

A partir dessas alterações regimentais, a Conarenf teve ampliado seu campo de atuação, 

com a  missão de: 

 

a) Emitir pareceres da solicitação de outorga de registro de especialista na modalidade de 

residência, inclusive para egressos de programas na modalidade multiprofissional; 

b) adotar diretrizes que contribuam para o aperfeiçoamento dos programas de RE; 

c) atuar como articulador nas comissões/técnicas análogas nos Conselhos Regionais; 

d) constituir-se como interlocutor da profissão de Enfermagem no Ministério da Educação/ 

Ministério da Saúde (MEC/MS) e nas sociedades de especialistas; 

e) deflagrar diretrizes nacionais reguladoras dos padrões de qualidade dos programas de 

RE; 

f) atuar como instância consultora aos programas de RE, assessorando as instituições 

durante sua implantação; 

g) deliberar sobre a realização de eventos científicos, culturais, estudos e pesquisas de 

interesse aos programas de RE;  

h) e divulgar estudos e atos normativos. 
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Diante da construção da RE, em consonância com as discussões de muitos autores que 

descrevem as difíceis condições dos enfermeiros na vida laboral, como: o excesso de carga 

horária, sobrecarga de trabalho e relacionamento interpessoal, percebeu-se a RE como uma 

experiência de grande desgaste (LAUTERT, 1997). 

 

3.2 Características dos profissionais do HCE 

 

O Hospital Central do Exército (HCE) tem como missão prestar assistência no nível 

primário ao quaternário; desenvolver ensino e pesquisa em saúde e apoiar as demais 

organizações militares de saúde do Exército Brasileiro (EB).  

A necessidade de inovação tecnológica e qualificação de seus profissionais se faz 

presente e o serviço de saúde do EB entende que tem a incumbência de colaborar com o 

desenvolvimento de capacitação de profissionais para a saúde que possam ser distribuídos pelo 

território nacional. Baseado nessa missão, o Comandante do Exército aprovou o plano de 

revitalização do serviço de saúde do EB, por meio da Portaria no 457, de 15 de julho de 2009, 

visando à implantação de várias ações, entre as quais se destaca a implantação do programa de 

capacitação e atualização profissional (PROCAP/Sau) (COMANDO DO EXÉRCITO, 2009a). 

Entre os objetivos do PROCAP/Sau estão: 

 

a) Valorizar o militar do serviço de saúde, proporcionando o acesso ao conhecimento e ao 

aperfeiçoamento contínuo. 

b) Manter um programa próprio de educação continuada na área de saúde, estruturado em 

módulos de atualização,  pós-graduação  e  residência  médica,  com a  finalidade  de  

qualificar  recursos  humanos  por meio de atividades de educação, instrução e pesquisa. 

c) Proporcionar  cursos  e  estágios,  no  país  ou  no  exterior,  em  organizações  civis  ou  

militares, realizados  de  forma  presencial  e/ou  pelo  módulo  de ensino  a  distância,  

destinados  à  capacitação  em atividades  de  saúde.   

d) Centralizar,  sempre  que  possível,  o  funcionamento  dos  cursos  na  Escola  de  Saúde  

do  Exército (EsSEx),  com  a  realização  das  atividades  práticas  na OMS,  

particularmente  o  Hospital  Central  do Exército. 

e) Buscar,  de  forma  contínua,  a  interação  entre  as diversas  modalidades  de  ensino  

continuado integrantes do PROCAP/Sau, incentivando atividades e projetos 

multidisciplinares. 
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3.3  Descrevendo o conceito de estresse 

 

Palavra de origem latina, “stringere”, que significa tensionar, o estresse vem sendo 

discutido nas mídias e vivenciado por pessoas em pelo menos algum nível. O autor que mais se 

destacou em termos do estudo do estresse foi o médico austríaco Hans Selye. Este desejava 

estudar o mecanismo do adoecer, pois ficou interessado nas ações em comum que observava 

em alguns pacientes que sofriam de diferentes doenças (ARANTES; VIEIRA, 2003).  

A síndrome geral de adaptação, em 1936, passou a ser chamada de estresse para definir 

a síndrome que envolve uma série de sintomas que o indivíduo apresenta quando submetido a 

situações que exijam adaptação do organismo para enfrentá-las (LIPP; MALAGRIS, 2001). 

O estresse sempre fez parte do cotidiano do ser humano, desde a Pré-História, quando o 

homem tinha que procurar abrigo para proteger-se de chuvas, animais selvagens, caçar para 

sobreviver, até os dias atuais, apesar dos problemas serem diferentes. O homem contemporâneo 

possui situações ameaçadoras que representam fontes de estresse, como: falta de tempo, 

preocupação com contas e impostos a pagar, pressões sociais e organizacionais, situação 

econômica, competição no mercado de trabalho, etc. Dessa forma, o estresse faz parte das 

relações do homem com o mundo externo. 

Pode-se falar, de forma geral, que o estresse é a reação do organismo a um objeto ou 

acontecimento que se denomina estressor. O estresse sempre existiu e se constituía, nos tempos 

antigos, em uma reação aos perigos que o mundo externo oferecia, sendo a descarga motora 

comumente utilizada. Nos dias de hoje, o estresse também advindo de nossos próprios 

pensamentos tem tido grande destaque e, para lidar com tanto, devem-se encontrar outros 

modos que não a descarga motora (ARANTES; VIEIRA, 2003). 

O estresse não é necessariamente negativo. Ele é normal ao corpo para que este possa 

reagir às adversidades. O aumento gradativo da adrenalina melhora o desempenho físico e 

intelectual. Quando bem usado, ajuda a superar desafios e só passa a ser prejudicial quando se 

torna crônico e vira doença (LIPP, 2001). 

Mello Filho (1992) alerta que o estresse em pequena quantidade é vital. Sem ele não 

haveria vida, pois as pessoas se tornariam apáticas e sem interesse para executar as tarefas 

cotidianas. Além disso, o estresse deixa as pessoas alertas para possíveis perigos. Quando, 

porém, o organismo atinge altos níveis de estresse, podem ocorrer doenças físicas ou agravo 

das já existentes, como diabetes, doenças cardíacas, doenças dermatológicas, entre outras.  
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De um lado, tem-se o estímulo estressor, e de outro a resposta do indivíduo diante do 

estímulo, que é a resposta ou o processo de estresse. Se essa resposta é negativa, ou seja, 

desencadeia um processo adaptativo inadequado, pode, inclusive, gerar doença. No entanto, se 

a pessoa reage de forma positiva ao estímulo, nomeia-se eustress ou “bom stress” (ARANTES; 

VIEIRA, 2003). 

A forma de manifestação do estresse será a partir dos sintomas físicos e/ou psicológicos, 

podendo ter diferentes tipos de fontes estressoras. Entre os principais sintomas psicológicos 

estão: desinteresse, tédio, raiva, ansiedade, desilusão, irritabilidade, vontade de sumir, 

agressividade, impaciência, entre outros (LIPP, 2001). 

 

3.3.1 Fontes de estresse 

 

O que causa o estresse é chamado de estressor e não existe apenas um único tipo desse 

fator desencadeante. Ele pode ser qualquer situação geradora de um estado emocional forte, que 

leve a uma quebra da homeostase interna. Pode-se subdividir os estressores em dois tipos 

básicos: os externos e internos. O primeiro é caracterizado por condições externas que afetam 

o organismo, independentemente das características ou comportamentos do indivíduo. E o 

segundo caracteriza-se pelo modo de ser do próprio indivíduo, ou seja, pelas suas próprias 

características (LIPP; MALAGRIS, 2001). 

Os estressores externos são eventos do ambiente, são situações que a pessoa enfrenta no 

seu cotidiano. Podem ser situações esperadas ou não, como, por exemplo: acidente, casamento, 

mudança de emprego, prova, etc. E os que provêm do próprio indivíduo são os estressores 

internos. São totalmente determinados por características pessoais de cada pessoa, como seus 

valores, crenças e formas de interpretar e enfrentar situações. Citam-se como exemplos: pessoa 

ansiosa, extrovertida, pensamentos distorcidos, falta de assertividade, etc. (ARANTES; 

VIEIRA, 2003). 

Um indivíduo com pensamentos distorcidos pode maximizar o perigo de uma situação. 

Os pensamentos distorcidos caracterizam-se por serem, em essência, negativos, apresentarem-

se de forma automática, ou seja, muitas vezes sem que a pessoa se dê conta de sua existência e 

poder se manifestar por meio de palavras, frases ou mesmo imagens.   

A falta de assertividade também pode funcionar como fonte de estresse interno. Isso 

ocorre pelo medo excessivo de desagradar os outros por se achar que depende deles. Não 

conseguindo se expressar, a pessoa se submete à vontade de outros que podem vir a se 

aproveitar da situação. 
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Há também os estressores universais, ou seja, os eventos sentidos como estressantes por 

todas as pessoas sem exceção, como o calor, o frio, a fome, a sede e a dor. Eles não dependem 

tanto de interpretação, porque estão associados à sobrevivência humana (LIPP; MALAGRIS, 

2001). 

Os fatores psicossociais também são fontes de estresse, pois têm a capacidade de 

estressar um indivíduo devido à sua própria história de vida. Entre eles estão: os fatores 

interpessoais; as interpretações disfuncionais; o ambiente; e as condições de trabalho presentes 

(ARANTES; VIEIRA, 2003). 

 

3.3.2 Fases e seus sintomas  

 

O estresse se manifesta em três fases: alerta, resistência e exaustão. A primeira fase é 

chamada de alerta, há grande produção de adrenalina e predomina o padrão de “luta ou fuga”. 

Nessa fase, o organismo se prepara para a ação. Há aumento da produtividade do sujeito, é o 

“estresse bom”. Caso o fator estressante desapareça, o organismo volta ao seu estado normal.  

Na fase de resistência, o nível de estresse é mais alto e prolongado, causando sintomas 

como: lapsos de memória, diminuição da concentração, raciocínio lento, tendência a adiar 

decisões, desgaste generalizado, etc. A produtividade do indivíduo começa a declinar.  

A última fase, a exaustão, se prolongada por muito tempo, pode levar a doenças graves 

e, inclusive, à morte. O sujeito está no limite de seu potencial físico e emocional. É a fase 

negativa do estresse. A fase de exaustão, porém, embora muito grave, não é necessariamente 

irreversível (ARANTES; VIEIRA, 2003). 

Nem sempre o indivíduo passa por todas as fases do estresse. Ele só chega a fase de 

exaustão quando está diante de um estressor muito grave. Na maioria das vezes, chega-se 

apenas à fase de alarme e resistência (LIPP, 2001). 

 

3.3.3 Estresse ocupacional 

 

O  estresse advindo do  ambiente  de  trabalho  é denominado “estresse ocupacional”, 

ou seja, é visto como “processo em que a pessoa percebe e interpreta seu ambiente de trabalho  

em relação à sua capacidade em tolerá-lo (ROSSI; PERREWÉ; SAUTER, 2007, p. 29)”.  

Assim, o estresse ocupacional é o modo como o indivíduo reage a uma situação ameaçadora 

relativa ao seu ambiente de trabalho. 
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O estresse ocupacional é caracterizado como a tensão excessiva ligada ao trabalho de 

determinada pessoa. São diversas as fontes estressoras, como, por exemplo: a função exercida, 

o local e a condição de trabalho inadequados, chefia exigente, autoexigência, tentativa de 

cumprir mais compromissos do que o tempo lhe permite, problemas com colegas de trabalho, 

etc. Várias áreas da vida do profissional podem ser afetadas: a vida laborativa, a vida pessoal e 

familiar, pois torna a pessoa irritadiça e agressiva, gerando diversos conflitos. A sensação de 

incerteza e nervosismo decorrente da tensão interfere diretamente no desempenho profissional 

(LIPP; MALAGRIS, 2001). 

O estresse ocupacional está relacionado ao contexto laboral, diz respeito aos prejuízos 

pessoais e relativos ao trabalho causados pela reação de estresse. E a síndrome de burnout está 

relacionada ao estresse crônico de pessoas que lidam com tarefas assistenciais, enfatiza os 

sentimentos de desistência e despersonalização e a atitude fria em relação aos outros. 

 

3.4 Síndrome de burnout 

 

Síndrome de burnout não é sinônimo de estresse, mas uma resposta ao estresse laboral 

crônico, envolvendo atitudes e condutas negativas em relação a trabalho, colegas, etc. E o 

estresse não envolve tais atitudes, pois é um esgotamento pessoal com interferência na vida do 

sujeito e não necessariamente na relação com o trabalho (CODO, 1999). 

O burnout é bem parecido com o estresse. Segundo Benevides-Pereira (2002, p. 45), é 

um estado prolongado do estresse, quando todos os métodos para enfrentá-lo foram  

insuficientes, e é  muito  mais  perigoso  para  a saúde. O estresse pode ter seu lado positivo e 

negativo, o burnout sempre é negativo. 

A síndrome caracteriza-se por um estado de exaustão emocional e física, sentimento de 

despersonalização, falta de interesse pelas pessoas com quem lida no trabalho e sentimento de 

não realização pessoal. Acomete principalmente profissionais que lidam diariamente na 

assistência de outras pessoas (BALLONE, 2002). 

Há diversos tipos de estressores que podem levar ao burnout, como relata Benevides-

Pereira (2002, p. 51-66), tendo características pessoais como: sexo, idade, nível educacional,  

personalidade,  características  grupais -  trabalhos  por  turnos, sobrecarga  de  trabalho,  tipos  

de  clientes,  relacionamento  entre  colegas  de trabalho,  pressão  no  ambiente  de  trabalho,  

conflito com  valores  pessoais, entre outros fatores. E com características organizacionais  

como:  ambiente  físico, mudanças organizacionais, normas, clima, burocracia, comunicação, 

etc. 
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O profissional pode entrar em burning-out apresentando alterações no comportamento 

como: tendência a criticar tudo e todos que o cercam, a desenvolver frieza e indiferença  para  

com as necessidades e o sofrimento dos outros, a evitar  pacientes, a realizar consultas  rápidas, 

evitando o contato  visual, além de baixa autoestima, sentimentos de decepção e frustração 

(RAMOS CERQUEIRA; LIMA, 2002). 

 

3.5 Enfrentamento diante do estresse 

 

O estresse desencadeia estratégias de enfrentamento, também conhecidas pela palavra 

da língua inglesa “coping”. A definição mais utilizada em pesquisas sobre estratégias de 

enfrentamento é a de Lazarus e Folkman (1984), que definem o coping como uma variável 

individual representada pelas formas como as pessoas comumente reagem ao estresse, 

determinada por fatores pessoais, exigências situacionais e recursos disponíveis.  

A escolha de um conjunto de estratégias de enfrentamento e a forma como estas são 

utilizadas é influenciada, em grande parte, por aspectos relacionados a: crenças, regras, solução 

de problemas, habilidades sociais, assertividade, suporte social e recursos materiais (SAVÓIA, 

1999). Antoniazzi, Dell'aglio e Bandeira (1998) salientam que os processos de enfrentamento 

podem se modificar com o desenvolvimento da pessoa, devido a grandes modificações que se 

processam nas condições de vida, a partir das experiências vivenciadas pelos indivíduos.  

O que se considera como estratégia de enfrentamento é qualquer tentativa de preservar 

a vida ou a saúde mental e física do indivíduo e que tenha a função de lidar com um possível 

estressor. É importante ressaltar que a maioria dos autores compreende o enfrentamento de 

estímulos estressores como um processo dinâmico, que abrange uma série de respostas 

envolvendo a interação do indivíduo com o seu ambiente (STRAUB, 2005). 

Miyazaki et al. (2011, p. 569) prelecionam que “trabalhar em instituições de saúde 

pública no Brasil envolve conviver com problemas diários e situações adversas de trabalho”. 

Devido à característica do trabalho dos profissionais que atuam em equipe nos hospitais, há 

muita influência de fatores pessoais, profissionais e organizacionais. 

Quanto às estratégias de enfrentamento que podem ser utilizadas pelos profissionais de 

saúde, as mais usadas são a resolução de problemas, suporte social, aceitação de 

responsabilidade e reavaliação positiva (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). 
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4   REFERENCIAL                TEÓRICO-FILOSÓFICO:                 FENOMENOLOGIA  

MERLEAUPONTIANA 

 

4.1 Fenomenologia de Husserl 

 

Se a fenomenologia é uma tentativa de esclarecer o significado dos conceitos 

utilizados por nós com um retorno as fontes do significado, então a percepção deve 



45 

 

ser primordial, porque é na percepção que essas fontes serão encontradas 

(MATTHEWS, 2010, p. 33). 

 

A fenomenologia é uma palavra de origem grega derivada de phainomenon (aquilo que 

se mostra) e logos (discurso esclarecedor), que surgiu com Edmund Husserl no início do século 

XX. Uma abordagem que se opõe de modo direto ao positivismo e, como outras concepções, é 

um pensar a realidade de modo rigoroso ou, como costuma ser dito, é um modo científico de 

conhecer a realidade (BICUDO, 1997). 

O termo fenomenologia foi usado por Husserl pela primeira vez nas investigações 

lógicas em 1901, dando lugar à expressão “psicologia descritiva”. Para ele, a fenomenologia é 

uma descrição da estrutura específica do fenômeno, é a condição que possibilita o conhecimento 

à medida que são constituídas as significações e à medida que o conhecer é a apreensão (no 

plano empírico) ou a construção (no plano transcendental) dos significados naturais e espirituais 

(ZILES, 2007). 

Para Coelho Júnior (2003), a fenomenologia de Husserl e a intersubjetividade exerce 

papel central na discussão sobre a possibilidade de se conhecer a experiência que temos de um 

outro, assim como do mundo objetivo.  

A fenomenologia é o estudo das essências e de todos os problemas, resultando em 

resumir as essências como: a essência da percepção e essência da consciência, sendo uma 

ambição filosófica de tornar-se uma ciência exata, relatando o espaço, o tempo e o mundo 

vivido (CARMO, 2000).  

Para Chauí (2000), a fenomenologia de Husserl descreve as experiências da consciência 

como atividade de conhecimento. A descrição fenomenológica exige uma atitude que Husserl 

designa com a palavra grega epochê, que significa a suspensão do juízo sobre algo de que não 

se tem certeza. Traduzindo o pensamento de Husserl, a epochê fenomenológica é colocar entre 

parênteses nossa crença na existência na realidade exterior e descrevendo as atividades da 

consciência ou da razão como um poder que a princípio é a construção da própria realidade. 

Na ideia de Husserl, o que se designa ser “mundo” ou “realidade” não é um conjunto de 

seres vivos, vegetais, minerais existentes em si mesmos e que são representados à medida que 

os transformamos em objeto de conhecimento. O mundo ou a realidade é um conjunto de 

significações ou de sentidos que são produzidos pela consciência ou pela razão. A razão 

constitui a realidade não como existência dos seres, mas como sistema de significações que 

dependem da estrutura própria da consciência. Como explica Husserl, a realidade que se 

constrói a partir da consciência transcendental ou pela razão transcendental não possui 

referência com as existências de seres e sim essências, isto é, as significações (CHAUÍ, 2000).  
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A fenomenologia é essencialmente uma palavra que se define como aquilo que se 

mostra; definida pelo povo grego como uma reflexão sobre “um fenômeno ou sobre aquilo que 

se mostra” (BELLO, 2006, p. 17-18). 

Sendo assim as significações ou essências são o conteúdo que a própria razão oferece a 

si mesma para doar sentido, pois a razão transcendental é doadora de sentido e o sentido é a 

única realidade existente para a razão. 

Para Husserl, para que se pudesse compreender a pretensão do conhecimento era 

necessário ir em busca dos fundamentos do conhecimento, a fim de que se possibilitasse a 

compreensão do conhecimento objetivo.  

Merleau-Ponty diverge de Husserl ao considerar a redução fenomenológica como um 

afrouxar dos laços que nos prendem ao cotidiano para reaprender a olhar o mundo. E deste 

mundo não há possibilidade de retirar totalmente um pensamento consciente, pois a própria 

consciência é encarnada ou incorporada, isto é, não basta o “penso, logo existo”, mas o penso 

e sinto por intermédio de um corpo no qual se existe e interage com o mundo. O ser humano é 

“ser-no mundo”. 

 

4.2 Fenomenologia de Merleau-Ponty 

 

A abordagem fenomenológica tem sido usada em vários trabalhos na área da saúde, 

trazendo contribuições para a práxis e o conhecimento.  A fenomenologia e seu movimento 

filosófico pretendem descrever o fenômeno e reconhecer a essência do ser, da vida e dos 

relacionamentos. 

Maurice Merleau-Ponty, filósofo nascido na França, formou-se em Filosofia em 1930.  

E é considerado o principal herdeiro das reflexões do matemático e filósofo alemão Edmund 

Husserl, que abriu caminhos para a compreensão do mundo e da vida, por meio da 

fenomenologia. Ponty, apesar de inspirado pelos trabalhos de Husserl, considerado o pai da 

fenomenologia, negou sua doutrina do conhecimento intencional, preferindo basear sua 

construção teórica na maneira de se portar do corpo e na captação de impressões dos sentidos 

(CARMO, 2000). 

 Para compreender o trabalho de Maurice Merleau-Ponty (2011), é imprescindível 

entender os três elementos fundamentais da sua proposta: a percepção, intencionalidade e 

consciência. 

A percepção significa a passagem para o mundo. É por ela que todo o conhecimento 

chega à consciência, e o mundo é o campo natural, mas ela é ambígua. A experiência perceptiva 
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não se constitui em uma operação intelectual, visto que os fenômenos perceptivos independem 

de uma representação exterior aos elementos sensíveis de nossa experiência (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 6). 

A intencionalidade é uma relação dialética em que vai aparecer o sentido. É “porque 

estamos no mundo, estamos condenados ao sentido e não podemos fazer nada ou nada dizer 

que não tenha um nome na história” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 18). 

A consciência é o meio de realização. Ela se encontra integrada ao ser humano como 

ser-no-mundo e como o mundo deve coexistir. Merleau-Ponty preocupa-se em conectar a 

consciência a um corpo, o interior e o exterior. 

Com esse embasamento da fenomenologia à luz de Merleau-Pontyana, é possível 

compreender as interações com o corpo, a consciência, relacionado ao profissional da saúde e 

o seu mundo. 

Merleau-Ponty (2011) faz a diferenciação do corpo objetivo e do corpo fenomenal, 

demonstrando que o corpo em repouso é apenas uma massa e que o movimentar humano seria 

a própria transcendência. O mesmo autor continua afirmando que para compreender a 

percepção, a noção de sensação é fundamental. Ele ressalta a teoria da percepção, fundada na 

experiência do sujeito que olha e sente. 

Em sua obra, Merleau-Ponty dá ênfase para a descrição, compreensão e interpretação 

das significações e estrutura dos fenômenos, apresentando um novo olhar para o corpo e 

sustentando o conceito de corporeidade para além da biologia, em que o corpo vivido é 

subjetivo, histórico, cultural e social. Fundamentando-se à parte de sua reflexão, emergiu um 

terceiro gênero de ser, constituído entre o puro sujeito e o objeto, que é o “corpo próprio” 

(MERLEAU-PONTY, 2011).  

O corpo é bem mais do que um instrumento de ação no mundo, “ele é nossa expressão 

no mundo, a figura visível de nossas intenções” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 39), de modo 

que os movimentos afetivos mais íntimos influenciam, em alguma medida, nossa percepção. 

Para o filósofo, o corpo não é um simples objeto, é uma rede de funções interconectadas 

à visão, emoção, motricidade. Merleau-Ponty (2011) assegura que é no próprio corpo que o 

significado do vivido se revela. Pelo corpo sabemos o que acontece ao nosso redor. São as 

posturas corporais que oferecem a cada momento uma noção de nossas relações com as coisas 

e outros corpos. 

O sujeito não deve ser dividido em razão e corpo. Ele precisa, segundo Merleau Ponty, 

ter um mundo ou ser um mundo: “Ele precisa manter em torno de si um sistema de significações 
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cujas correspondências, relações e participações não precisem ser explicitadas para serem 

utilizadas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 181-182). 

De acordo com esse estudioso filósofo, o sujeito que percebe deve estar situado em 

algum ponto no mundo, no tempo e no espaço, pois o ato de perceber é sempre obtido a partir 

de uma perspectiva, de um ponto de vista específico, já que a experiência que o sujeito carrega 

ajuda a organizar a percepção presente. Assim “o mundo não é aquilo que penso, mas aquilo 

que vivo, sou aberto ao mundo, me comunico indubitavelmente com ele; mas não o possuo, ele 

é inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

5.1 Abordagem e tipo de estudo 

         

Estudo descritivo, de abordagem qualitative, que tem como base a perspectiva teórica 

metodológica da fenomenologia de Merleau Ponty. 
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Segundo Minayo (2002), os estudos qualitativos são os que se aplicam ao estudo das 

relações, da história, das representações, das percepções, das crenças e das opiniões, que 

resultam das interpretações feitas pelos humanos, como constroem seus artefatos e a si mesmos, 

como pensam e sentem. Tais estudos se preocupam com a realidade que não permite ser 

quantificada, que corresponde a um espaço mais intenso das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não possibilitam reduzir-se à operacionalização de variáveis. 

Polit e Beck (2011) defendem que as pesquisas fenomenológicas descritivas buscam a 

descrição das experiências vividas e os pesquisadores envolvidos no estudo buscam, além de 

despir-se de visões preconcebidas, a intuição da essência dos fenômenos, estando abertos a 

significados que lhes são atribuídos por quem já experimentou. 

   

5.2 Referencial metodológico 

  

A pesquisa fenomenológica, fundamentada no referencial de Maurice Merleau-Ponty, 

busca descrever e compreender os fenômenos vividos. Seu campo do saber é configurado por 

várias perspectivas filosóficas, caracterizadas por desafios à pesquisa e por divergências 

metodológicas e teóricas. 

A fenomenologia de Husserl tem como princípio a consciência como intencionalidade 

referindo-se a uma fenomenologia transcendental, de compreensão mais idealista e busca a 

essência, enquanto a fenomenologia de Merleau-Ponty tem sido influenciada pelo pensamento 

de Husserl e defende uma fenomenologia existencial que compreende o mundo no quadro de 

um pensamento crítico. Isso diferencia a abordagem de Merleau-Ponty, pois ele considera que 

a busca das essências não se desvincula da existência ou da fatalidade do mundo vivido, ou 

seja, a fenomenologia de Merleau-Ponty compreensiva defende que ao realocar a essência na 

existência do homem em um mundo “pré-dado” permite a exploração de alguns temas 

existenciais como percepção, temporalidade, corpo e intersubjetividade (MERLEAU PONTY, 

2000). 

Torna-se então possível adotar essa abordagem para compreender o mundo, a vida e a 

vivência do residente. 

Logo, ao pesquisars a percepção dos profissionais de Enfermagem e da Medicina sobre 

a fenomenologia da percepção, analisando sobre seu viés, foi permitido olhar as possibilidades 

e valorizar a singularidade do sujeito. 

        

5.3 Campo de pesquisa  
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A pesquisa foi realizada no HCE, que é umas das referências no atendimento em 

procedimentos de média e alta complexidade e está localizado no município do Rio de Janeiro.  

A capacidade total do hospital é de 630 leitos. Possui um auditório com capacidade para 

400 pessoas, além de salas de aulas, biblioteca e centro de informatização. 

 Para a residência médica são ofertadas diferentes especialidades (Cirurgia Geral, 

Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Otorrrinolaringologia, Obstetrícia-Ginecologia, Pediatria, 

Radiologia, entre outras). E para a residência em Enfermagem a área de especialidade é apenas 

a de clínica médico-cirúrgica. 

   

5.4 Participantes do estudo 

  

O convite para a participação da pesquisa foi individual e nesse momento explicado o 

seu interesse e objetivo. Participou o total de 32 profissionais, médicos e enfermeiros da 

residência do HCE, 23 civis e nove militares. Foram 10 enfermeiros e 22 médicos (14 residentes 

pelo programa credenciável pela CNRM e oito médicos pelo programa PROCAP/Sau). As 

entrevistas ocorreram na própria instituição, em salas disponíveis no momento, visando a um 

local de privacidade livre de interferências. Fez-se uma pausa durante o turno de trabalho, 

quando cada profissional escolheu o momento mais oportuno para participar.  

Como critério de inclusão estabeleceu-se que seriam todas as especialidades de 

residência, em qualquer período de formação. E como exclusão os profissionais que não foram 

localizados e os que não aceitaram participar da pesquisa.  Justifica-se o quantitativo de 

participantes a partir do critério de saturação de dados, ou seja, no momento em que as 

informações coletadas tornaram-se repetidas e não acrescentaram mais informações novas 

relativas ao fenômeno em estudo. As entrevistas foram encerradas após a tentativa de contato 

com todos os profissionais matriculados nos cursos de residência. A abordagem 

fenomenológica considera a singularidade de cada narrativa e foi utilizada com esses residentes, 

cujo enfoque foi o diálogo entre pesquisador e profissionais que se disponibilizarem a 

participar. 

 

5.5 Coleta de dados 

  

A coleta de dados ocorreu no final do segundo semestre de 2017 e início do semestre de 

2018, por meio de entrevista fenomenológica mediada pelas seguintes questões norteadoras: 



51 

 

“qual a percepção que você tem de si mesmo na sua atividade laboral? O que você acha da sua 

atividade profissional? Você percebe fatores estressores no seu local de trabalho? Qual o 

recurso de enfrentamento utilizado para lidar com os possíveis estressores encontrados no 

trabalho? ” Após autorização desses residentes, as entrevistas foram realizadas e gravadas de 

acordo com a disponibilidade dos participantes e em salas desocupadas do hospital no 

momento. As entrevistas foram arquivadas em gravadores MP3 e posteriormente transcritas na 

íntegra. Para garantia do anonimato os participantes foram identificados com a sigla RE 

(Residência Enfermagem) e RM (Residência Médica), seguida por um número, correspondendo 

à ordem da entrevista daquela categoria profissional: RE1 a 10; RM 1 a 22. 

 

5.6 Registros de dados 

 

Após a gravação e o arquivamento das entrevistas, iniciou-se a transcrição na íntegra da 

fala dos participantes, sendo aplicada a metodologia fenomenológica de Amadeo Giorgi para 

análise e tratamento dos dados e a construção das unidades significativas, buscando a 

compreensão do vivido. A partir do que emergiu das entrevistas com os residentes foi possível 

fazer a identificação das categorias. 

 

5.7 Análise de dados  

 

Para Andrade e Holanda (2010), os dados da entrevista fenomenológica são 

interpretados por meio da metodologia de Amadeo Giorgi, que são divididos nos quatro passos 

que se seguem. 

O primeiro passo busca alcançar o sentido geral do todo, a partir da leitura de toda a 

descrição de depoimentos, relatos ou entrevistas sobre as experiências vividas em relação a 

determinado fenômeno. É necessário compreender a linguagem de quem descreve sem qualquer 

tentativa de identificar as unidades significativas. 

O segundo passo busca obter o senso geral. Isso ocorre com a discriminação das 

unidades significativas, baseando-se em uma perspectiva psicológica e focada no fenômeno que 

está sendo pesquisado. Assim, após o pesquisador ter apreendido o sentido do todo, faz a 

releitura do texto, incansavelmente, objetivando discriminar as unidades significativas na 

perspectiva psicológica, focalizando o fenômeno que está sendo pesquisado. 

O terceiro passo configura-se com base na transformação das expressões cotidianas do 

sujeito em linguagem vivencial fenomenológica, enfatizando o fenômeno que está sendo 
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estudado. Nessa etapa, ao delinear todas as unidades significativas, o pesquisador irá passar por 

todas elas, expressando o sentido vivencial-fenomenológico nelas contido, transformando a 

linguagem do dia a dia do sujeito em linguagem vivencial-fenomenológica apropriada, 

enfatizando o fenômeno estudado. 

O quarto passo busca sintetizar as unidades significativas transformadas em uma 

declaração consistente da estrutura do aprendizado. O pesquisador propõe que sejam 

sintetizadas todas as unidades significativas transformadas em uma declaração consistente da 

significação psicológica dos fenômenos observados em relação à experiência do sujeito, 

havendo o domínio dessa síntese de estrutura da experiência. 

Logo após tratados, esses dados foram categorizados em unidades de significado e 

analisados à luz do referencial teórico de Maurice Merleau-Ponty. 

 

5.8 Aspectos éticos e legais da pesquisa 

 

Por se tratar de estudo que envolveu seres humanos, foi aplicado um termo de 

consentimento livre esclarecido, elaborado segundo os aspectos relativos à Resolução nº 466, 

de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que a partir 

das suas competências legais estabelece as diretrizes e as normas que regulamentam pesquisas 

desse gênero (BRASIL, 2012). Nesse sentido, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da UFF e aprovada com o parecer de número: 2.218.536 

Pelo termo de consentimento livre e esclarecido os residentes foram informados sobre 

o conteúdo do estudo, de modo a eliminar dúvidas em relação a esse trabalho, optando por 

aceitar ou não participar da pesquisa. 

Este estudo não ofereceu riscos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual dos participantes em qualquer fase da pesquisa. No entanto, devido ao 

tempo que envolve a entrevista o participante poderia sentir algum desconforto na dimensão 

emocional, pois a entrevista poderia levar o participante a recordar algum evento relacionado à 

sua vivência, despertando algum tipo de emoção ou desconforto. Caso isso ocorresse, a 

pesquisadora iria intervir, interrompendo a entrevista e oferecendo-lhe suporte emocional.  

O estudo, durante todo seu percurso, foi desenvolvido com os próprios recursos da 

pesquisadora. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO ACERCA DAS PERCEPÇÕES DESVELADAS 

 

6.1 Perfil dos residentes 

 

Foram entrevistados 32 residentes, sendo 10 enfermeiros e 22 médicos. Entre os 

enfermeiros, nove eram do sexo feminino e um, masculino. Já entre os médicos, 13 eram do 

sexo feminino e nove, masculino. Nota-se que em ambos os grupos predomina o sexo feminino, 

correspondendo a 68,75% dos participantes, conforme se pode verificar no diagram da FIG. 1. 
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Figura 1 - Distribuição dos residentes por categoria e sexo 

Fonte: elaboração própria. 

 

A faixa etária entre os participantes variou entre 22 e 40 anos, sendo que a concentração 

de pessoas mais jovens estava no grupo dos enfermeiros, como demonstrado no GRÁF. 1.     

 

       

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 -  Número de participantes por faixa etária 
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Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação à origem universitária, há certa proporcionalidade entre os residentes de 

ambas as categorias, dado que cinco enfermeiros formaram-se em universidades públicas e 

cinco na rede privada. Quanto aos médicos, 10 são graduados em escolas públicas e 12 em 

escolas privadas (GRÁF. 2).  

 

Gráfico 2 - Origem universitária dos residentes 

 

Fonte: elaboração própria. 
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Ao analisar o tempo de graduação, observa-se que, em sua maioria, os enfermeiros 

iniciaram a residência logo após o término da graduação. Em contrapartida, os médicos 

ingressaram mais tardiamente, quando comparado aos enfermeiros (TAB. 8).  

 

Tabela 8 - Tempo de graduação dos residentes 

Tempo de graduação Enfermeiros  Médicos  

Menos de 1 ano 0 0% 1 4% 

1 ano 5 50% 5 23% 

2 anos 3 30% 0 0% 

3 anos 0 0% 2 9% 

4 anos 2 20% 2 9% 

5 anos ou mais 0 0% 12 55% 

Total 10 100% 22 100% 

Fonte: elaboração própria. 

 

O fato de os enfermeiros ingressarem na residência logo após a graduação pode se 

justificar pela precarização dos contratos e condições de trabalho e pela pouca oferta de vínculos 

formais. Nesse contexto, a residência parece ser uma alternativa para profissionais que desejam 

aliar aprendizado, prática profissional e renda. 

Paradoxalmente, a categoria médica tem mais oferta de emprego e com melhores 

salários, visto que é histórica e socialmente mais valorizada que a enfermagem. Portanto, para 

muitos profissionais, a residência não é a prioridade imediata e eles buscam exercer a atividade 

profissional logo após o término da graduação, considerando que há alta empregabilidade, 

mesmo que em início de carreira.  

Acredita-se que, para o profissional médico, a residência surge como um objetivo 

posterior de especialização, sem interesse financeiro imediato, como supostamente ocorre no 

caso dos profissionais de enfermagem. Cabe mencionar que há mais oportunidades no mercado 

de trabalho e na área de atuação para profissionais da categoria médica com especialidade 

quando comparados aos enfermeiros especialistas, evidenciando novamente diferenciações de 

reconhecimento, sobretudo financeira, entre duas categorias indispensáveis e complementares 

para o setor saúde. 

Não se pode, porém, desconsiderar que algumas especialidades médicas exigem outra 

especialidade prévia, a exemplo das modalidades de Cirurgia (plástica, vascular, etc.) e que 

demandam mais tempo de formação. E nesses casos os médicos supostamente iniciarão a 

segunda residência em idade mais avançada. 
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O HCE, com seus programas no campo da saúde, vem contribuindo para a sociedade na 

qualificação médica em duas áreas a: civil e a militar.  

Um dos objetivos do programa PROCAP-Sau é proporcionar capacitação com a 

finalidade de qualificar recursos humanos por meio de atividades de educação, ensino e 

pesquisa, abrindo vagas para civis e militares nacionais ou estrangeiros 

 

Figura 2 - Distribuição dos residentes entre civis e militares 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A maioria dos militares, por questões de gestão dentro do serviço de saúde do HCE, 

realiza um curso de pós-graduação lato sensu nas diversas áres de especialização na Medicina 

nos moldes de Residência (o Exército cria esses cursos com a mesma grade curricular e carga 

horária) a fim de atender à finalidade da Portaria 691/2009 do Comandante do Exército, do 

dever de qualificar recursos humanos na área da saúde (COMANDO DO EXÉRCITO, 2009b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 - Programas das especialidades da área médica no HCE 

PROFISSIONAIS

MÉDICOS

13 CIVIS

9 MILITARES

ENFERMEIROS 10 CIVIS
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ESPECIALIDADE PROGRAMAS DA ÁREA MÉDICA 

CRNS PROCAPA-SAU 

R1 R2 R3 PG1 PG2 

Clínica Médica 3 5 - 1 - 

Cirurgia Geral - 2 - -1 1 

Cirurgia Vascular - - - 1 1 

Cirurgia Plástica - - - 1 - 

Pediatria - 1 - - - 

Radiologia - 1 1 - 1 

Otorrinolaringologia - - 1 - - 

Ortopedia - - - 1 - 

Terapia intensiva - - - - 1 

 

6.2 Descrevendo as percepções sob a ótica dos residentes: enfermeiros e médicos 

 

Considerando que há especificidades em cada categoria profissional e diferenças entre 

ambas, principalmente no que diz respeito às percepções e experiências vivenciadas na 

residência, houve o cuidado de analisar as entrevistas de modo a apreender a singularidade de 

cada profissão e do respectivo processo formativo, assim como suas similaridades e diferenças 

nesse processo. Nessas perspectivas, a partir das questões norteadoras e das falas que emergiram 

das entrevistas, foi possível identificar três categorias de análise: sentido do trabalho; vivência 

na residência; e estratégias de enfrentamento no trabalho.  

  

6.2.1 Categoria 1 - Sentido do trabalho: a percepção fenomenológica 

 

Ao serem questionados sobre a percepção de si frente ao trabalho e sobre sua atividade 

profissional, os residentes dissertaram em relação à natureza do trabalho, os conflitos, 

expectativas e as satisfações e insatisfações profissionais. Já nesse primeiro momento é possível 

observar as diferentes percepções e perspectivas entre enfermeiros e médicos.  

 

a) Enfermeiros 

 

É consenso, na Enfermagem, a importância da profissão para os serviços de saúde. 

Muitos descrevem como essencial e até mesmo como corpo ou pilar desses serviços. Ao mesmo 

tempo, sentem-se sobrecarregados devido à exigência de polivalência e mediadores entre 

paciente e demais equipes de saúde.  

 

[...] Nós somos uma equipe que cada um precisa do outro, só que a enfermagem é que 

tá 24 horas com paciente, então a gente tem mais contato, fato de que qualquer outro 

profissional, só que eu acho que justamente por isso é uma atividade muito pesada, é 
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pesada, porque inclusive a gente é cobrado por coisas que às vezes não competem 

nem à enfermagem, como a gente tá ali toda hora nós somos, estamos ali na linha de 

frente né? [...] (RE 9). 

 

A perspectiva vivida sempre é despontada em tamanho real e, por isso, devemos dar 

significado ao ponto de vista do sujeito que vivencia a percepção, tal como realizado neste 

estudo. Merleau-Ponty (2015, p. 132) opina: 

 

A perspectiva vivida, a de nossa percepção, não é a perspectiva geométrica ou 

fotográfica: na percepção, os objetos próximos aparecem menores, e os objetos 

afastados maiores, do que numa fotografia, como se vê no cinema quando um trem se 

aproxima e aumenta de tamanho muito mais rápido que um trem real nas mesmas 

condições. 

 

Alguns declararam realização profissional e satisfação em poder ajudar pessoas. 

Todavia, em sua grande maioria, pontuaram as insatisfações com a profissão, principalmente 

em relação à carga de trabalho e sobrecarga emocional, sobretudo devido às exigências dos 

pacientes e acompanhantes.  

 

É, a minha atividade profissional ela tem uma carga, estresse própria da minha 

profissão [...] e lidando com a morte, lidando com familiares, lidando com paciente, 

lidando com equipe, sabendo ter um manejo desses relacionamentos que nem sempre 

é fácil, às vezes é muito complicado. Isso acaba absorvendo muito a gente no dia a 

dia, especialmente dentro da residência onde a carga horária é bem extenuante, né? 

[...] (RE 6). 

 

O trabalho do enfermeiro no hospital é considerado desgastante. Esse ambiente pode   

favorecer e expor o profissional às doenças relacionadas ao estresse ocupacional, devido às 

próprias características do contexto hospitalar - uma estrutura organizacional muitas vezes 

rígida, inflexível,  hierarquizada, com rotinas a serem seguidas (COSTA;  LIMA; ALMEIDA, 

2003; FERREIRA; DE MARTINO, 2006; SOUZA et  al., 2008). 

 

b) Médicos 

 

 Majoritariamente, os residentes médicos expressaram satisfação e realização 

profissional, inicialmente sem muitos questionamentos quanto às condições de trabalho.  

 

 

Bem, eu me percebo indo num bom caminho, acho que eu tô me desenvolvendo bem, 

acho que estou fazendo um bom trabalho [...] me sinto bem no que eu faço, com um 

bom retorno para os pacientes, pelo menos eu sinto isso, então a minha percepção é 
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boa, eu gosto da troca que acontece, então eu tenho uma boa percepção, não sei se tem 

mais alguma coisa, eu acho que é isso (RM1).   

 

Quando questionados quanto à atividade profissional, houve algumas divergências de 

opinião, variando entre aqueles que referiram como ótima, prazerosa e gratificante, sem muitas 

queixas. E outros que discorreram mais sobre as insatisfações com a profissão, alegando, por 

exemplo, ser muito estressante, desgastante e de muita responsabilidade. Entretanto, muitos dos 

que declararam algum descontentamento ponderaram quanto às compensações, alegando ser 

um trabalho emocionante e gratificante.  

 

Eu acredito que seja uma carreira muito estressante mesmo. É... você é muito exigido, 

você é muito cobrado, mas tem um lado muito bom também, né? Um lado 

recompensador é essa relação médico-paciente, você vê o paciente estando melhor 

depois de uma conduta sua. Então acredito que, apesar de todo estresse envolvido 

também tem um lado muito bom, recompensador (RM 21). 

 

O cuidar do ser é a principal atribuição do cuidador (profissional) e tem sido pouco  

valorizado pelos próprios profissionais da saúde. O cuidar exige preocupação, conhecimento,  

dedicação ao próximo e a si mesmo (BAGGIO, 2007).  

O médico é visto como o profissional da cura. É aquele responsável pelo cuidado e 

manutenção da vida, mas quando esse objetivo não é alcançado, ele pode experimentar 

sentimentos de frustração e culpa (ZAIDHAFT, 1990). 

Para Dejours (1992), o trabalho é favorável ao trabalhador quando oferece uma  

possibilidade  de  concretizar suas aspirações, ideias e desejos, quando é livremente escolhido 

e quando a organização do trabalho é flexível, para que ele possa adaptá-la a seus desejos, ao 

seu corpo e ao seu estado emocional. 

 

6.2.2 Categoria 2 - Vivência na residência: a questão do ser no mundo 

 

Quando interrogados sobre a percepção de estressores no local de trabalho, houve 

unanimidade. Todos os residentes afirmaram vivenciar situações estressoras no trabalho. As 

motivações foram diversas, com algumas especificidades de cada profissão, da experiência 

profissional, da especialidade e da fase em formação. Algumas condições, porém, são 

semelhantes em ambas as categorias, como, por exemplo, a carga horária extensa, as relações 

interpessoais, prática pedagógica e o ambiente militar.  

Merleau-Ponty (2011) em sua obra descreve que o mundo é fenomenológico e que o 

sentido transparece na interseção das experiências pessoais e com outros. 
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a) Enfermeiros 

 

Conforme supramencionado, foram recorrentes as queixas em relação à carga horária, 

sendo descrita como um fator estressante. Há críticas quanto ao modelo pedagógico, 

principalmente pela ausência continuada dos preceptores e da alta rotatividade entre os diversos 

setores.  

 

[...] É... a carga hora também, a carga horária semanal do residente, sessenta horas 

semanais é, é muita coisa, isso também é um fator estressante [...] (RE 8).  

 

[...] Então, é estressante você saber que você... não está sozinho, porque teoricamente 

tem alguém pra te dar um suporte, mas esse alguém tá muito longe. Então se der 

qualquer problema e com o residente [...]. O residente em si sofre muito, padece muito 

por questão do dimensionamento, do enfermeiro, porque eu acho que a residência 

médica aqui vai bem... tem sempre um staff presente, eles não entram em cirurgia 

sozinhos, não operam sozinhos, eles têm lá na clínica médica, por exemplo, o coronel 

vai com eles no quarto [...] (RE 4). 

 

Muitos enfermeiros expuseram a situação conflituosa entre ser profissional e ser 

estudante, referiram ausência de autonomia e sensação de incapacidade, por não serem 

reconhecidos como profissionais e muitas vezes tratados como estagiários e agentes 

operacionais. 

 

É... por existir uma demanda bem forte de trabalho, o encargo emocional é bem denso 

por ser aquela mesclagem entre enfermeiro e... residente... enfermeiro titular, e... 

aonde, aonde meu profissionalismo ele se encaixa, e... é aquela pergunta que eu faço 

todo dia, o que eu sou dentro desse, desse mundo do enfermeiro residente? [...] (RE 

2).  

  

O déficit de profissionais efetivos também se revelou como um dos estressores na 

residência, cujos enfermeiros alegam aumento na sobrecarga de trabalho, em consequência ao 

número de pacientes por profissional e demanda de atribuições e responsabilidades.  

A sobrecarga de trabalho, pouca autonomia, situações de perdas como a morte e relações  

interpessoais  são discutidas  na  academia  desde  a  década  de  90  (LAUTERT,  1997).  Muito 

se tem discutido em relação à residência em Enfermagem, que se apresenta como uma 

experiência que traz bastante desgaste físico e psíquico (BERG; GARRARD, 1980). 

Assim, o mundo não é aquilo que pensamos, mas aquilo que vivemos. Somos abertos 

para o mundo e nos comunicamos indubitavelmente com ele; mas não o possuímos, porque o 

mundo é sempre inesgotável (MERLEAU-PONTY, 2011). 
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[...] Mas assim, é... questão de... falta de recursos humanos, aqui a gente não tem tanto 

problema na falta de material, então acho isso um ponto positivo, mas a questão de 

falta de recursos humanos... é complicado, e é em todo lugar, inclusive aqui, então 

isso pesa muito pra gente, porque a gente não só a gente enfermeiro... que tem que dar 

conta de muitos pacientes, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então, isso é 

muito decepcionante... é... como também dos técnicos que a gente tá gerenciando [...] 

(RE 5). 

 

A relação com os acompanhantes e o contato continuado com os pacientes surgiu nas 

falas como inerente à profissão de Enfermagem, mas que ao mesmo tempo é mobilizadora de 

estresse, por causa das constantes cobranças e pelo próprio processo de cuidado que é exaustivo 

e que exige muita atenção e grande demanda emocional: “[...] Então, enquanto nós estamos ali, 

acaba aquele estresse do dia a dia, tem dia que tem muito paciente, aí tem setor que tem 

acompanhante, então, é um estresse e... né? E... os familiares ficam em cima, então, com certeza 

tem fator estressor sim” (RE 7). 

Também são incidentes nas falas dos residentes de Enfermagem a pressão e as cobranças 

vivenciadas durante o processo de aprendizagem, principalmente por estarem num ambiente 

militar, em que as exigências são mais rígidas e burocráticas, mesmo para aqueles residentes 

que não são militares. 

  

[...] é aquilo, por ser uma instituição militar, né? Esse acho que é o mais estressante 

aqui é essa hierarquia que a gente tem às vezes por... num tá por ser civil, a gente, 

mesmo assim a gente fica um pouco preso nisso. Às vezes o paciente é militar, tem 

uma alta patente e você, pra gente isso não tem muita importância, mas ele quer ser 

tratado como militar de alta patente [...]. A gente fica às vezes meio sem saber o que 

fazer, como, como agir... acho que isso não, não teria em outros hospitais. Acho que 

no hospital militar acho que só. Isso é o mais estressante, essa hierarquia, que às vezes 

é um pouco sem sentido (RE 1). 

  

b) Médicos 

 

Entre os médicos, uma das principais insatisfações na residência é a carga horária, pois 

defendem ser muito exaustiva. Também contestam o modelo pedagógico, alegando que, apesar 

da carga horária extensa, há pouco tempo para estudo, tanto durante as atividades práticas, 

quanto nos períodos de folga, devido ao esgotamento físico e mental e pouco tempo de 

descanso: “[...] nossa carga horária é enorme, não tem carga horária, tem afazeres, e geralmente 

esses afazeres passam em muito a carga horária [...]” (RM 7).  
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 O relacionamento com outras categorias da saúde, especialmente com a equipe de 

enfermagem, está entre os principais desencadeadores de estresse entre os residentes médicos. 

Também consideram a relação com os acompanhantes dos pacientes difícil e estressante. 

 

[...] Aqui a gente tem muito estresse em relação, por exemplo, à enfermagem, que é 

muito difícil de lidar [...] (RM 18). 

 
É... por vezes é a equipe que a gente tem que lidar, né? Não só de médicos, mas com 

a enfermagem, pois pode causar um estresse no trabalho, mas eu sempre busco ter 

uma boa relação com a equipe também. Mas outro fator que também causa estresse é 

o acompanhante do paciente, às vezes o acompanhante é ignorante, muito arrogante e 

isso pode gerar um estresse durante o trabalho (RM 20). 

 

A relação com o paciente também emergiu como um fator de estresse entre os residentes 

médicos. Há algumas exposições quanto ao desgaste provocado pelas cobranças e insatisfações 

dos pacientes e que muitas vezes ele, o médico, se sente extremamente responsabilizado por 

todos os eventos ocorridos no hospital. Muitos confessaram sentir grande sobrecarga emocional 

e preocupação com o resultado de suas condutas.   

 

[...] Eu acredito que carga horária elevada, essa relação médico-paciente, a relação 

com a família também acaba sendo bastante estressante.. é... a questão de 

conhecimento, de ser cobrado o conhecimento o tempo todo. Também acredito que 

seja um fator estressor, né? Você acaba sendo cobrado muito por isso, bastante coisa, 

né? Tem que ser seguro, tem que ser confiante, isso acaba estressando realmente um 

pouco (RM 21). 

 

Alguns medicos criticaram o relacionamento interpessoal entre colegas de profissão, 

principalmente com os superiores, pelo excesso de cobranças e austeridade, agravado pelo 

contexto militar. Sentem-se pouco respeitados e desvalorizados profissionalmente.  

 

[...] Hum.. muito estressante, muitas cobranças, entendeu? E se você faz as coisas 

corretamente, você não fez mais que a sua obrigação, né? [...] (RM 12). 

 
[...] as pessoas aqui confundem muito ser militar com ser médico, são pessoas 

completamente diferentes. Então, fora daqui, as pessoas, os médicos são respeitados 

tecnicamente, na sua capacidade técnica, aqui, você é respeitado pela sua antiguidade, 

aqui as posições de gestor e de chefia são pela antiguidade, não pela capacidade 

técnica [...]. (RM 8). 

 

 

6.2.3 Categoria 3 - Estratégias de enfrentamento do estresse na residência: a dimensão da 

corporeidade 
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São mecanismos elaborados subjetivamente pelos residentes, com o intuito de 

minimizar o efeito dos agentes estressores e subverter o sofrimento vivenciado na residência. 

Interessante perceber que as estratégias proferidas são muito semelhantes entre os residentes, 

independentemente de categoria ou especialidade. Hegemonicamente, mencionaram atividade 

física; práticas de esporte; lazer com familiares e amigos, como, por exemplo, ir ao shopping, 

cinema, bares, etc.; descansar em casa e dormir, como os principais mecanismos de defesa 

contra o sofrimento e sobreviverem às pressões e estressores do trabalho. 

Batista e Guedes (2005) relataram que os mecanismos de adaptação ao estresse pelos 

profissionais de enfermagem são individuais, conforme a necessidade de cada um; as folgas, o 

descanso, passeio e amigos são mecanismos indicados como relaxamento e enfrentamento dos 

problemas cotidianos. 

O corpo é bem mais do que um instrumento de ação no mundo, “ele é nossa expressão 

no mundo, a figura visível de nossas intenções” (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 39), de modo 

que os movimentos afetivos mais íntimos influenciam, em alguma medida, nossa percepção. 

 

Ah! Nas horas de lazer tento descansar, esquecer um pouquinho que a semana é 

puxada né? A carga horária é puxada, então sair com os amigos, sair com o namorado, 

cinema e até fazer nada, dormir, recuperar o sono perdido, ler, é basicamente isso (RE 

9).  

  

Eu gosto muito de academia, então eu malho, gosto muito de beber, sair pra beber, 

amo viajar, mas não é sempre que eu posso, porque a gente tem que tá aqui, 

basicamente eu acho que é mais academia mesmo, que eu uso, faço spining, ouço 

música, me desestresso, é isso rs (RM 22). 

 

O corpo faz soar a todos os outros e oferece às palavras a sua significação, por meio da 

qual ele as aceita. Logo, “meu corpo toma posse do tempo, ele faz um passado e um futuro 

existirem para um presente”, conforme Merleau-Ponty (2000, p. 321).   

A importância do lazer para alívio das tensões e de estresse no trabalho tem sido 

estudada no trabalho de enfermagem e Pereira e Bueno (1997) já o haviam indicado como um 

caminho para alívio das tensões 

Em menor proporção, foram citadas estratégias no âmbito hospitalar, como técnicas de 

autocontrole e bom relacionamento com os pares e as equipes, e fora desse ambiente, como 

psicoterapia, viagens, leituras aleatórias, práticas integrativas como meditação e Yoga, apego à 

fé e uso de ansiolíticos e de bebida alcóolica.  

[...] Então, tem, tiveram meses que me senti realmente muito consumida com essa 

carga horária de aulas práticas, com atividades paralelas, mas o que me ajudou muito 

foi isso, a terapia, atividades físicas e até mesmo a alimentação [...] (RE 6).  

 



65 

 

[...] Na minha rotina faço terapia uma vez por semana, pratico Yoga também, alguma 

meditação, isso me ajuda a manter a calma e o equilíbrio, acho que é isso (RM 8). 

 
Eu comecei a beber quase todo dia, foi muito desgastante pra mim [...] televisão, tipo 

série, que é uma coisa que eu achava bem, bem chata, mas hoje em dia é tão 

estressante, que é só ligar e ver uma coisa idiota para passar a imagem na cabeça [...] 

(RM 18). 

 

Os residentes, mesmo com sentimentos positivos em relação ao trabalho, podem 

considerar estressantes as suas atividades. O uso de substâncias psicoativas deve-se à realidade 

adversa de desequilíbrios da vida com a família, trabalho, estudos e falta lazer e de atividade 

física  (ZEFERINO et al., 2016). 

O estudo de Hoonpongsimanont et al. (2014) também traz essa questão dos  residentes 

- seus níveis de estresse relacionados ao trabalho e a insatisfação com o estilo de vida, alta 

porcentagem de residentes que apresentam mecanismos de enfrentamento indesejáveis, como 

o uso de álcool e medicamentos, para lidar com o estresse no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 - Caracterização dos depoimentos 

FRAGMENTOS DOS RELATOS 
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QUESTÃO CATEGORIA 1 - SENTIDO DO TRABALHO:  A 

PERCEPÇÃO FENOMENOLÓGICA 

Qual a percepção 

que você  tem  de si  

mesmo na sua atividade laboral 

e o que você  

acha    dela? 

“ Nós somos uma equipe em que cada um precisa do outro, só que a 

enfermagem é que está  24h com o paciente, por isso é uma atividade 

muito pesada” RE9 

“A minha atividade profissional, ela tem uma carga, estresse  próprio 

da  minha  profissão… lidando com a morte, lidando com familiares, 

é muito complicado” RE6 

“Acho que eu estou me desenvolvendo bem, eu gosto da troca que 

acontece” RM1 

“Acredito que, apesar de todo o estresse envolvido, também tem um 

lado muito bom, recompensador” RM21 

 

 

 

Você percebe fatores estressores no 

seu local de trabalho? 

CATEGORIA 2 - VIVÊNCIA NA RESIDÊNCIA:  A QUESTÃO 

DO SER  NO   MUNDO 

“A carga horária semanal do residente, 60h, é muita coisa” RE8 

“Estressante, você saber que está sozinho, teoricamente tem alguém 

pra te dar suporte” RE4 

“Encargo emocional denso, aquela mesclagem ora sou enfermeiro ora 

sou residente” RE2 

“Falta de recursos humanos, a gente tem que dar conta de muitos 

pacientes” RE5 

“A nossa carga horária é enorme” RM7 

“Equipe, acompanhante do paciente… isso pode gerar estresse no 

trabalho” RM20 

 

Qual  o recurso  de  enfrentamento    

utilizado para 

lidar com os possíveis estressores no 

trabalho? 

CATEGORIA 3 - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO 

ESTRESSE NA RESIDÊNCIA:  A DIMENSÃO DA 

CORPOREIDADE 

“A carga horária é puxada, sair, cinema e até fazer nada” RE9 

“Eu gusto muito de academia, viajar” RM 22 

“O que me ajudou muito foi a terapia, atividades físicas e até mesmo 

alimentação” RE6 

“Faço terapia uma vez, pratico yoga” RM8 

“Assisto televisão, séries” RM18 

 

6.3 Compreendendo o mundo vivido pelo residente 

 

Os resultados deste estudo mostraram o quanto os residentes percebem sua atividade 

como estressante, o relato desses profissionais sobre o seu “mundo vivido” nos revela a 

compreensão das experiências da vida como elas são percebidas por quem está no cenário do 

hospital, no papel de cuidar, é a experiência do ser que existe e está inserido no mundo, essa 

seria a “consciência do ser” (MERLEAU-PONTY, 2011).   

O cuidado fenomenológico é um modelo, como um contrato com a vida, mesmo diante 

da morte, há o entendimento de que existem várias formas de viver e de morrer. No dia a dia 

do hospital, diante das mais diversas dificuldades; entre elas a gravidade de uma doença, a 

impossibilidade de cura, ou uma morte repentina podem causar impacto na vida do profissional. 

O residente diante dessa situação se percebe tocado pelas questões do outro. 

Para Merleau-Ponty (2011), o sentir e a percepção são a ligação essencial com o mundo 

e a base da existência humana. O residente assume uma responsabilidade diante do outro, por 
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meio de um cuidado fenomenológico, percebendo esse sujeito de forma singular, o que é visível 

e invisível, ponderável e imponderável, mas esse profissional também precisa receber cuidado. 

Sendo assim, entendemos que é a subjetividade que adoece primeiro. Por isso, é importante 

reconhecer os aspectos subjetivos, a dificuldade individual que um residente pode ter para 

enfrentar certas situações no hospital, considerando que esse profissional ainda tem pouca idade 

e experiência. 

No  primeiro e no segundo ano da residência médica e de Enfermagem,  os discentes 

trouxeram, em sua grande maioria, as mesmas questões. Compreendemos que é preciso ver o 

residente na sua totalidade, no que faz nas esferas biopsicossociais e espirituais do sujeito. Esses 

profissionais vivenciam sobrecarga assistencial, administrativa, problemas interpessoais e às 

vezes até desvalorização profissional.  

Nesse sentido, as condições dos residentes de forma geral são preocupantes, os 

problemas identificados podem comprometer a aprendizagem, sucesso na carreira e, 

consequentemente, a qualidade de vida do profissional, repercurtindo na assistência. 

Nessa perspectiva, não se podemos deixar de ressaltar que o estresse tem a ver também 

com a maneira como o sujeito percebe o fenômeno. O problema não é o estresse, e sim como o 

profissional lida com o que o cerca. Entende-se o cuidado ao profissional como um cuidado 

fenomenológico, que pensa o outro a partir de cada percepção, cada história, cada corpo.  

Não é suficiente apenas uma mudança na estrutura física, como, por exemplo: evitar ou 

tentar diminuir o acúmulo de atividades da residência ou melhorar o ambiente de trabalho. Isso 

é importante, mas é preciso também dar ênfase à dimensão subjetiva do sujeito. Propõe-se um 

programa de disciplina no curso de Residência, que almeja propiciar um processo reflexivo, 

estimulando o residente a compreender o que o cerca, aprender a manejar o que for possível e 

a continuar o seu percurso sem comprometer sua qualidade de vida e a assistência prestada. 
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7 PROJETO DE NOVA DISCIPLINA PARA A RESIDÊNCIA EM SAÚDE 

 

Propõe-se o desenvolvimento de uma disciplina (TAB. 2) nos programas de Residência, 

no Hospital Central do Exército, em parceria com a Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense/EEAAC/UFF.  

A disciplina entitulada: “Bem-estar ocupacional na Residência em saúde” será uma 

estratégia na formação acadêmica dos residentes médicos e de Enfermagem, com o objetivo de 

promover um processo reflexivo sobre o sofrimento e estresse no trabalho. O objetivo é articular 

conhecimento científico, teórico e prático, contribuindo para uma formação humanizada, 

profissional saudável e, consequentemente, qualidade no atendimentos para o Sistema Único 

de Saúde. 

 

Quadro 9 - Proposta de disciplina 

DISCIPLINA BEM ESTAR OCUPACIONAL NA RESIDENCIA EM SAÚDE 

ÁREA TEMÁTICA   Saúde ocupacional 

PROJETO 

   Projeto para inclusão de disciplina nas residências do HCE com a proposta de articular teoria 

e pesquisa do conhecimento científico, contribuindo na perspectiva de promover qualidade 

da saúde ocupacional do residente. A disciplina possibilitará aos discentes a oportunidade 

de reflexão sobre sua vivência na residência. Serão planejadas aulas para que as atividades 

de aprendizagem tenham como foco a prática e a reflexão crítica do vivido. 

OBJETIVOS DO 

 PROJETO 

   Objetivo geral 

 -Promover a compreensão sobre o estresse ocupacional numa perspectiva fenomenológica;  

 Objetivos específicos  

 -Descrever as principais condições ou fatores de estresse na residência. 

 -Desenvolver um espaço onde os residentes possam refletir sobre o que vivenciam no 

trabalho e possíveis formas de manejar as situações encontradas. 

METODOLOGIA 
 Metodologia ativa 

Vivências, dinâmicas nos setores 

CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO 

   Atividade I- Estresse e trabalho na atualidade  

   Atividade II- O ambiente de trabalho e a saúde ocupacional 

   Atividade II- Discussão sobre Filosofia e Saúde 

   Atividade IV- Habilidades interpessoais 

CENÁRIO    Hospital Central do Exército 

PARTICIPANTES    Discentes regularmente matriculados no curso de Residência de sua categoria 

PERÍODO 

   As aulas da disciplina serão ofertadas de forma opcional aos discentes no início do semestre 

do primeiro e do segundo ano da residência, com carga horária de 5 horas/aula por semana, 

totalizando 20 horas mensais. 

DIRETRIZES 
   O programa será submetido à divisão institucional de aprovação pelos órgãos de deliberação 

acadêmica do HCE bem como aos métodos de avaliação.  

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

   BALLONE, J.G. Da emoção à lesão: um guia de Medicina psicossomática. São Paulo: 

Manole, 2002. 

   BACHESCHI, L.A.  A residência médica. In: MARCONDES, E.; LIMA-GONÇALVES, 

E. (orgs). Educação Médica. São Paulo: Sarvier, 1998. 

   BENEVIDES-PEREIRA, A.M.T. Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-estar do 

trabalhador. Casa do Psicólogo, 2002. 

   DEJOURS, C. A loucura do trabalho. 5. ed., São Paulo: Oboré, 1992. 
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   LOPES G.T. (Org.) Residência em Enfermagem: espaço de lutas e contradições. Rio de 

Janeiro: EPUB, 2012. 

   MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. 3.ed., SP: Martins Fontes, 2011. 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comecei esta pesquisa motivada por minhas inquietações em relação ao que percebi ao 

longo da minha vida profissional dentro dos hospitais. Observava a equipe queixando-se 

frequentemente de vivenciar o estresse no trabalho. Buscava compreender aquele fenômeno, 

que parecia ser contagiante, e não classificá-lo ou mensurá-lo. Quando comecei a trabalhar com 

os residentes, surgiu de fato o interesse pela pesquisa. A busca pelas respostas levou-me à 

abordagem qualitativa alicerçada na fenomenologia, na qual percebi que encontraria o suporte 

necessário para chegar à compreensão do fenômeno estudado. Assim, o processo de estresse 

que se procurou destacar na construção desta pesquisa foi pautado à luz da fenomenologia de 

Maurice Merleau-Ponty.  

Cuidar do outro é uma arte, mas não é tarefa fácil. O profissional que trabalha no campo 

da saúde precisa buscar estar saudável para oferecer boa assistêcia. Este trabalho trouxe relatos 

dos residentes nos quais o estresse é percebido como algo complexo relacionado ao nível de 

tensão, de sobrecarga profissional, de problemas interpessoais, falta de supervisão adequada, 

etc.  

Acredita-se que grande mudança no processo de ensinar e aprender na Residência 

precisará ser realizada para além das alterações das normas regulamentadoras dos programas 

de Residência e também da implementação de programas de assistência aos residentes, que 

possuem objetivos de dar melhores condições de trabalho e de qualidade de vida. Isso porque 

atualmente não existe uma grade curricular que trabalhe com a essência do sujeito. É 

imprescindível um referencial que possa contribuir com conhecimentos para além do que é visto 

hoje nos programas, que possibilite o exercício de aprender a observar a si mesmo, o outro e o 

mundo onde estamos inseridos.  

Desse modo, quando o sujeito encontra um espaço para dialogar e expressar as suas 

dificuldades pessoais e coletivas, as relações e interações acontecem na intersubjetividade com 

o outro.  Essa maneira de observar possibilita a reflexão a partir da vivência, ampliando o 

observar o outro de maneira sensível e um despertar de um profissional da saúde com um outro 

olhar para o outro e para o mundo. 

A Filosofia é feita de conceitos e compreender o mundo é também compreender 

conceitos. Ela busca um conhecimento pautado no saber que vem do ser, envolvendo as relações 

e interações, e abre a possibilidade para diferentes pesquisas não apenas na saúde, mas nas 
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diversas áreas de conhecimento. Ela muda a maneira de olhar o outro e o mundo, desperta no 

ser humano o interesse pela reflexão para aprender a pensar, a fazer e a ser-no-mundo.  

A experiência descrita neste trabalho poderá servir de fonte para outros estudos com 

essa perspectiva do ser no mundo. O olhar fenomenológico ajuda o pesquisador a compreender 

o outro nas suas limitações e possibilidades.  

Esperamos que uma disciplina entrelaçando o estresse, a Filosofia e a saúde proporcione 

ao residente a reflexão sobre sua teoria e prática, aproximando-o de uma assistência de 

qualidade, integral ao paciente, sem deixar a sua essência e a intersubjetividade com o outro. 
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Apêndice A - Projeto: “A percepção dos estressores e reações de estresse no trabalho do 

residente: implicações da fenomenologia de Maurice Merleau Ponty” 

 

ENTREVISTADO:_____________________________________________ 

DATA DE  NASCIMENTO:_____/_____/_____  IDADE: ______  ANOS 

SEXO:       (     ) MASCULINO          (     ) FEMININO 

RELIGIÃO/ CRENÇA:____________      (    ) NÃO TENHO RELIGIÃO 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: _________________________________ 

GRADUAÇÃO: ______________________________________________ 

ANO DE INÍCIO  _________________  

ANO DE TÉRMINO ______________ 

UNIVERSIDADE PÚBLICA (     )                                          

UNIVERSIDADE PRIVADA (     ) 

TEMPO DE FORMADO (A): ____ ANOS 

PÓS-GRADUAÇÃO: ______________ 

POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO?                (     ) SIM               (     ) NÃO 

QUAL A ÁREA? ______________________________________________ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL: _____ ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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      Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação 

Título do Projeto: A percepção dos estressores e reações de estresse no trabalho do residente: implicações 

da fenomenologia de Maurice Merleau Ponty 

Pesquisadora responsável: Elisabete Correa Vallois; orientadora Professora Phd Rose Mary Costa Rosa 

Andrade Silva; coorientadora Professora Phd Eliane Ramos Pereira. 

Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) xxxxxx 

O(a) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A PERCEPÇÃO DOS 

ESTRESSORES E REAÇÕES DE ESTRESSE NO TRABALHO DO RESIDENTE: IMPLICAÇÕES DA 

FENOMENOLOGIA DE MAURICE MERLEAU PONTY”, de responsabilidade da pesquisadora Elisabete 

Correa Vallois. Esta pesquisa tem como objetivos: 

 

a) Compreender a percepção dos residentes de Medicina e de Enfermagem de uma instituição hospitalar 

acerca dos estressores e reações de estresse em suas atividades laborais. 

b) Descrever a percepção desses profissionais sobre o estresse vivenciado à luz do referencial teórico de 

Maurice Merleau-Ponty. 

c) Desenvolver entre os profissionais da residência um espaço de discussão sobre a saúde mental e 

ocupacional desse grupo. 

 

Os dados serão coletados a partir de entrevista gravada em sistema digital. Após a coleta das 

entrevistas, elas serão prontamente transcritas. A pesquisa oferece riscos mínimos para aos participantes, de 

forma que não espera que acontecimentos danosos de qualquer natureza afetem o participante. A entrevista 

pode resultar em desconforto psíquico ao participante por meio de lembranças pregressas. Caso isso ocorra, 

poderá haver encerramento da entrevista e oferta de suporte psicológico pela pesquisadora. Esta pesquisa vem 

contribuir com mais uma literatura para o aprofundamento de futuras pesquisas, podendo ser também utilizada 

como bibliografia básica em disciplinas voltadas para a área de Ciências Humanas e Sociais. Será respondida 

e discutida qualquer questão/dúvida referente ao projeto de pesquisa. As respostas emergidas das entrevistas 

terão caráter sigiloso e em momento nenhum será exposto o nome do entrevistado. 

Os participantes de pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações 

específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) xx 

Eu, __________________________________________, RG nº __________________, declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa descrito. 

                                                                                          ______________,_____de___________de 

__________. 

                           

                            Assinatura do entrevistado                                Assinatura do entrevistador 

 

Anexo A - Parecer consubstanciado do Comitê de Ética – UFF  

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
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Anexo B - Declaração de anuência 

 

 


