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RESUMO 

 

O tema deste estudo trata-se da elaboração de um diagnóstico situacional do 

profissional de Enfermagem de um hospital universitário em relação à personalidade 

resistente, Hardiness, visando à prevenção da Síndrome de Burnout (SB). O 

objetivo principal foi realizar o diagnóstico situacional utilizando a Escala Hardiness 

em profissionais de Enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

Está apoiado em bases conceituais nas quais a Enfermagem é um dos grupos com 

mais expostos à Síndrome de Burnout, a qual se caracteriza pelo estresse crônico 

relacionado ao trabalho, ocasionando o adoecimento físico e psíquico, e 

comprometendo os resultados do trabalho. As estratégias pessoais eficazes podem 

significar mais resistência ao estresse, denominado Hardy personality ou Hardiness, 

ou seja, personalidade resistente. Para a qual há três dimensões de estimativa: 

compromisso, controle e desafio. Metodologia: estudo descritivo-exploratório, com 

abordagem quantitativa, cuja amostra foram 171 profissionais de Enfermagem do 

contexto hospitalar, no período de abril a outubro de 2016. Para coleta de dados 

utilizou-se a Escala Hardiness, tipo Likert, composta por 30 itens Resultados: 

somente três (1,8%) dos profissionais possuem Hardiness elevado no referido 

hospital, enquanto os demais profissionais têm alta pontuação no escore 

compromisso e baixo no escore desafio. As correlações foram apresentadas em 05 

(cinco) dimensões de análise que compõem este estudo. Ou seja, perfil 

sociodemográfico da amostra, associação dos domínios de Hardiness com variáveis 

qualitativas nominais, associação dos domínios de Hardiness com variáveis 

qualitativas ordinais e quantitativas, análise descritiva de escores dos domínios de 

Hardiness, associação dos profissionais de Hardiness elevado com variáveis 

qualitativas nominais e ordinais e quantitativas. Conclusão: o produto de pesquisa 

apresentado no estudo como um “Diagnóstico Situacional de Hardiness de 

profissionais de Enfermagem‖ apoiará medidas preventivas na instituição. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Estresse. Trabalho. Esgotamento Profissional. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The object and the main topic of this research aims to conduct a situational diagnosis 

of the staff nurses of a university hospital in connection with the resistant personality, 

Hardiness.  In order to address the Burnout Syndrome prevention (SB) and 

management, the situational diagnosis was performed using the Hardiness Scale to 

assess staff nurses at Antônio Pedro University Hospital (HUAP). It is supported by 

conceptual basis where Nursing is one of the groups most exposed to Burnout 

Syndrome, which main characteristic is chronic stress related to work, causing 

physical and psychic illnesses, and compromising the job performance outcomes. 

Effective personal strategies lead to more stress resistance, called Hardy personality 

or Hardiness, to which there are three estimation of dimensions: commitment, control 

and challenge. Methodology: a descriptive and exploratory study, with a quantitative 

approach, and a sample of 171 nurses in hospital environment, from April to October 

2016. A 30-item Hardiness Scale, Likert type, was used for collecting data. Results: 

only three (1.8%) of the professionals have high Hardiness in the mentioned hospital, 

whereas the other professionals have high level on commitment and low level on 

challenge. The correlations were presented in 05 (five) dimensions of analysis, which 

this study is consisted of. That is, the sample socio-demographic profile, association 

of Hardiness domains with nominal qualitative variables, association of Hardiness 

domains with ordinal and quantitative qualitative variables, descriptive analysis of 

Hardiness domain levels, association of Hardiness professionals with nominal 

qualitative variables, and Ordinal and quantitative. Conclusion: the research findings 

presented in the study as "Situational Diagnosis of Hardiness among staff  nurses" 

will support preventive measures in the institution. 

Keywords: Nursing; Stress; Job; Professional Exhaustion; Adaptation Psychological. 

 

 

 

 

 



 
 

                                                             RESUMEN 

 

El tema de este estudio se trata de la elaboración de un diagnóstico de la situación 

de los profesionales de enfermería en un hospital universitario en relación con la 

personalidad resistente, Hardiness, para la prevención del Síndrome de Burnout 

(SB). El principal objetivo era hacer el diagnóstico de situación con el profesional de 

enfermería utilizando la Escala de Hardiness  en  el Hospital Universitario Antonio 

Pedro (HUAP). Se apoya en las bases conceptuales en que la enfermería es uno de 

los grupos más expuestos al agotamiento, el síndrome que se caracteriza por el 

estrés laboral crónico, que causa la enfermedad física y mental, y compromentiendo 

los resultados del trabajo. Las estrategias efectivas personales pueden significar 

más resistencia al estrés, llamada personalidad resistente, Hardiness, es decir, el 

carácter resiliente. Para lo cual existen tres dimensiones estimadas: compromiso, 

control y reto. Metodología: Estudio descriptivo y exploratorio con enfoque 

cuantitativo, cuya muestra fueron 171 profesionales de enfermería del hospital de 

contexto, de abril a octubre de 2016. Para la recolección de datos se utilizó la Escala 

de Hardiness, Likert, que consta de 30 artículos Resultados: sólo tres (1,8%) de los 

profesionales tienen un alto Hardiness en el hospital, mientras que los otros 

profesionales tienen puntuaciones más altas en el compromiso y la puntuación baja 

en desafío. Las correlaciones se presentan en 05 dimensiones (cinco) de análisis 

que componen este estudio. Es decir, el perfil sociodemográfico de la muestra, la 

asociación de dominios Hardiness con variables cualitativas nominales, la asociación 

de las zonas de Hardiness con variables cuantitativas y cualitativas ordinales, 

análisis descriptivo de las puntuaciones del dominio de la resistencia, la asociación 

de profesionales de alta hardiness con variables cualitativas nominales y ordinales y 

cuantitativas. Conclusión: el producto de la investigación presentada en el estudio 

como medidas preventivas de apoyo a los profesionales de enfermería "Diagnóstico 

situacional de Hardiness 'en la institución. 

 

Palabras clave: Enfermería; el estrés; trabajar; El agotamiento profesional. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 O objeto deste estudo é o Hardiness ou personalidade resistente, definido 

como um conjunto de características da personalidade que funciona como fonte de 

resistência aos acontecimentos estressantes1. Portanto, o Hardiness pode ser 

entendido como uma estratégia de enfrentamento ao estresse ocupacional e apoio à 

prevenção da Síndrome de Burnout 2. Para sua avaliação, utiliza-se a Escala de 

Hardiness, cuja   adaptação transcultural para a língua portuguesa foi realizada em 

2009, com a autorização do Dr. Paul T. Bartone, autor da Hardiness Scale 1. 

 O propósito da referida escala consiste na análise de 03 (três) dimensões, ou 

seja, compromisso, controle e desafio, as quais compõem a personalidade 

resistente, ou Hardiness. Este diagnóstico situacional trará subsídios para que o 

Hardiness possa ser desenvolvido e aprimorado, tornando o profissional de 

Enfermagem mais resistente ao estresse ocupacional1. 

As questões do trabalho, suas formas de organização em diferentes 

processos de produção e seus reflexos, especialmente no que diz respeito à saúde 

dos trabalhadores, se intensificaram com o desenvolvimento do capitalismo e têm 

sido longamente discutidos. Tal fato foi ocasionado pelo aumento de trabalhadores 

no setor terciário de produção, especialmente no ramo dos serviços, onde está 

incluído o trabalho em saúde, o qual compartilha ao mesmo tempo características do 

processo de produção e da economia. Logo, sofre profunda influência da lógica de 

acumulação de capital, pela tecnologia e formas de organização de trabalho 

utilizados nas indústrias3,4.  
 Por estimativa, no setor da saúde, estariam envolvidos 59,8 milhões de 

trabalhadores, aproximadamente divididos em 2/3 de prestadores de serviço, e 1/3 

restante, composto de gestores em diferentes níveis. E que ainda, 57 países 

necessitariam de mais de quatro milhões de trabalhadores de saúde para cobrir as 

carências5.      

Contudo, as últimas estimativas, do período 2013-2014, sob elaboração da 

Labor Force Survey (LFS), da Health Safety Executive (HSE), órgão regulador da 

saúde do trabalhador da Grã-Bretanha, demonstram que o número total de casos 
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novos e antigos de estresse ocupacional, depressão e ansiedade foram de 487.000, 

(30%) do total de 1.241.000 casos de adoecimentos relacionados ao trabalho no 

país. E os setores que apresentaram maior índice de profissionais adoecidos por 

estresse ocupacional foram os profissionais de saúde, previdência social, educação 

e segurança pública6. 

Diante da preocupação com o trabalhador de saúde e o aumento das 

estatísticas de adoecimento deste profissional pelo mundo, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) destacou, para o decênio 2006-2016, a valorização deste 

profissional5.  Portanto, em função de inúmeros trabalhadores   de Enfermagem, das 

características deste trabalho, dos riscos a que estão expostos, e das mudanças no 

modelo de organização num mundo globalizado, faz-se necessário buscar auxiliar 

este profissional para o enfrentamento do estresse ocupacional6.  

 No Brasil, as estatísticas do Ministério da Previdência Social (MPS), 

referentes ao ano de 2013, apresentam o índice de afastamento do trabalho, com 

concessão de auxílio-doença, igual a 6.635 casos, devido aos ―transtornos mentais e 

comportamentais‖, e em sua subdivisão, ―transtornos neuróticos, transtorno 

relacionado com o estresse‖, dos quais foi concedido o total de 3.816 auxílios-

doença, que caracterizam 57,51%, do total da concessão deste benefício7,8. 

 A Previdência Social Brasileira reconhece a Síndrome de Burnout como 

agente patogênico, e o Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, aprovou o anexo II 

do Regulamento da Previdência Social, que trata dos Agentes Patogênicos que 

causam Doenças Profissionais, onde é citado como ―sensação de estar acabado‖ 

(Síndrome de Burnout, Síndrome de Esgotamento Profissional)9. 

Dentre os transtornos relacionados com o estresse, identifica-se a Síndrome 

de Burnout ou estresse ocupacional, definida como um fenômeno psicossocial que 

emerge da resposta crônica aos estressores ocorridos em situações de trabalho 

influenciadas pela organização inadequada do trabalho e pelas demandas da 

atividade desenvolvidas em conjunto com as características individuais e cognitivas 

do trabalhador10.  Essa síndrome é caracterizada por exaustão emocional, 

despersonalização e baixa realização profissional11; na qual, a exaustão emocional é 

tida como uma falta ou carência de energia, entusiasmo e um sentimento de 

esgotamento de recursos. Enquanto a despersonalização caracteriza-se por tratar 

os clientes, colegas e a organização de forma distante e impessoal. E a baixa 
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realização profissional remete o trabalhador para uma auto-avaliação negativa. Tal 

quadro pode levar as pessoas a se sentirem infelizes e insatisfeitas com seu 

desenvolvimento profissional, experimentando um declínio no sentimento de 

competência e êxito no trabalho12,13.         

 Como consequência para as instituições de trabalho, pode-se enumerar, além 

da diminuição da produção, baixa qualidade do trabalho, aumento do absenteísmo, 

alta rotatividade, elevação da taxa de acidentes ocupacionais, aumento de gastos, 

ocasionando prejuízos financeiros14, e o presenteísmo entendido como presença 

física do profissional, porém mentalmente e emocionalmente ausente; sintoma 

silencioso, considerado como indicador de estresse, depressão, tendo efeitos 

negativos no desenvolvimento do trabalho15.  

Como enfermeira do HUAP, tive a oportunidade de atuar em diversos setores 

de internação e exames, tanto na coordenação e na assistência quanto na 

supervisão. Enquanto Supervisora de Enfermagem, portanto com uma visão geral 

da grande maioria dos profissionais de Enfermagem deste hospital, pude perceber, 

com apreensão, as declarações e comentários que expressavam desmotivação, 

insatisfação e desânimo. A sobrecarga de trabalho, aliada a exigências econômicas 

pessoais, parece favorecer que o profissional se apresente, muitas vezes, para 

trabalhar sem estímulo em buscar aprimoramento profissional, descontente com a 

organização em geral do hospital e, em muitos casos, com a própria profissão. Tal 

situação demanda que algo precisa ser feito, a partir de uma intervenção séria e 

aprofundada, buscando conhecer este trabalhador para que se possa traçar o seu 

perfil, criando meios de suporte a este profissional em risco de adoecimento físico 

e/ou psíquico, uma vez que essa situação poderá afetar não somente sua atividade 

profissional ou social, mas a assistência ao paciente e à comunidade. 

Nesse movimento de reflexão, emerge o seguinte questionamento: como os 

profissionais de Enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro estão diante 

do enfrentamento do estresse a partir da auto-avaliação pela Escala Hardiness?    

O contexto hospitalar, de maneira geral, é reconhecido como insalubre 

penoso e perigoso para os que nele trabalham. Muitos são os estressores 

ocupacionais vivenciados pelos trabalhadores do campo da saúde e que afetam 

diretamente o seu bem-estar, principalmente, o profissional da Enfermagem, 

independente do tipo de instituição, região ou país onde o mesmo se dá. Seu 
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exercício profissional é marcado por múltiplas exigências como lidar com a dor, 

sofrimento, morte e perdas, condições desfavoráveis de trabalho, baixa 

remuneração e pouco reconhecimento profissional 13,16,17. 

 Acredito ser importante entender esse problema, buscar ouvir esse 

profissional que, por muitas vezes, nas instituições, não encontra espaço para 

colocar suas questões emocionais e profissionais. Daí a relevância de aprofundar o 

conhecimento junto ao profissional de saúde e sua capacidade de enfrentamento no 

dia a dia. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

-Realizar diagnóstico situacional utilizando a Escala Hardiness em profissionais de 

Enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar o perfil sociodemográfico dos profissionais de Enfermagem do HUAP. 

-  Aplicar a Escala Hardiness junto aos profissionais de Enfermagem no HUAP. 

- Analisar o Hardiness dos profissionais de Enfermagem do HUAP, estabelecendo o 

diagnóstico situacional. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 A organização do trabalho exerce sobre o homem um impacto no aparelho 

psíquico que, em certas condições, emerge sofrimentos relacionados à sua história 

individual, portadora de projetos, esperanças e desejos, frente a um contexto que o 

ignora.  

Dessa maneira, novas enfermidades surgem decorrentes das mudanças 

introduzidas ao mundo do trabalho, e uma das consequências psíquicas geradas 

nos trabalhadores é a Síndrome de Burnout, que corresponde a resposta emocional 

às situações de estresse crônico, em razão de relações intensas de trabalho com 
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outras pessoas. Pode acometer profissionais que apresentem grandes expectativas 

com relação a seu desenvolvimento profissional e dedicação à profissão, porém sem 

alcançar o retorno esperado. Também, uma organização de trabalho que gera 

sobrecarga e tensão ocupacional favorece o desenvolvimento da Síndrome de 

Burnout. O desenvolvimento da síndrome decorre de um processo gradual de 

desgaste no humor e desmotivação acompanhado de sintomas físicos e psíquicos 
2,13,17,18,19. 

Nessa perspectiva, percebe-se a necessidade de atenção no gerenciamento 

da situação de saúde dos trabalhadores de Enfermagem e da sua qualidade de vida, 

pois possuindo maior proximidade física e psicológica com doentes/familiares, ou 

seja, um relacionamento mais efetivo com pessoas, necessita de maior apoio 

institucional para o desenvolvimento de sua atividade e meios para enfrentamento 

do estresse ocupacional. Do ponto de vista organizacional, o profissional em estado 

de Burnout prejudicará o processo de trabalho, afetando a qualidade da assistência 

de Enfermagem prestada. A relação de trabalho e existência de suporte social tem 

impacto positivo na qualidade de vida do trabalhador, uma vez que a satisfação no 

trabalho irá contribuir com melhor saúde mental e enfrentamento do estresse 20. 

Na Universidade Federal Fluminense (UFF), desde março de 2011, a 

Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida (CASQ), vinculada à 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), é responsável pela coordenação 

da promoção de saúde e qualidade de vida do servidor da UFF. Ela tem como 

objetivo integrar as ações de atenção integral ao servidor, agilizando os três eixos 

básicos: Promoção/Vigilância em Saúde; Perícia em Saúde; Assistência em Saúde. 

Visam atender à Política de Atenção à Saúde do Servidor (PASS) e também ao 

Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) regulamentada pelo 

Decreto de lei no 6. 833, de 29/04/2009, do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG). 

Os resultados deste estudo serão apresentados à CASQ, no intuito de 

fornecer um diagnóstico situacional que possa subsidiar ações articuladas com 

outros profissionais de saúde, visando apresentar, aos servidores da equipe de 

Enfermagem, ferramentas de enfrentamento do estresse ocupacional e, 

consequentemente, prevenção da Síndrome de Burnout, melhor qualidade de vida, 
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refletindo positivamente na assistência de Enfermagem e relacionamento com os 

trabalhadores, usuários, docentes e discentes. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RISCOS DE ADOECIMENTO NO TRABALHO DE 
ENFERMAGEM  
 

 A Enfermagem é subdividida em três categorias profissionais: enfermeiros, 

técnicos de Enfermagem e auxiliares de Enfermagem. Essas categorias constituem 

a equipe de Enfermagem e têm seu exercício regulamentado pela Lei 7498/8621, 

com foco no cuidado direto ao paciente, em toda a integralidade, como ser biológico 

e social 4. 

 Em junho de 2016, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), está registrado um total de 1.896.293 profissionais, sendo 

444.535(23,44%) enfermeiros, 1.014.755(53,51%) técnicos de Enfermagem, 

436.742(23,03%) auxiliares de Enfermagem e 261(0,01%) obstetrizes22. 

 Na organização do trabalho de Enfermagem, ocorre divisão parcelar ou 

pormenorizada, cabendo a diferentes categorias profissionais o cuidado direto4. 

Entretanto, cabe somente ao enfermeiro atividades de administração de setores e de 

grupos profissionais, que atendem a um mesmo conjuntos de pacientes. Dessa 

forma, há uma cisão entre os momentos de concepção e execução do cuidado. 

 É uma profissão de grande representatividade numérica entre as profissões 

de saúde, a qual mantém contato direto com os pacientes por 24 horas e em 

consequência dos cuidados prestados, há exposição a fluidos orgânicos, roupas, 

instrumentos e aparelhos utilizados em procedimentos diagnósticos e terapêuticos23. 

Sua atividade é permeada pela constante incorporação de tecnologias 

denominadas: duras, representadas por equipamentos, dispositivos materiais; leves-

duras, constituídas pelos saberes profissionais e científicos; e leves, cuja expressão 

dar-se-á no relacionamento com usuários e trabalhadores, elemento essencial no 

trabalho de saúde24. Na produção do cuidado, utiliza-se as três tecnologias, 

arranjando de modo diferente uma com a outra, conforme o seu modo de produzir o 

cuidado25. 

Os profissionais de Enfermagem, para atender as necessidades dos cidadãos 

e do próprio sistema de saúde, devem ampliar o conhecimento, habilidades e 

múltiplas funções que, associadas, repercutem em novas práticas e dinâmicas de 

trabalho. Toda diversidade do processo de trabalho, no setor saúde, implicará 
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exposição a riscos variados e frequentemente sobrepostos, afetando vários sistemas 

do organismo3.  

 Suas atividades fazem com que convivam diariamente com a morte e o 

morrer, com o sofrimento alheio, com as carências da população e com a dificuldade 

no processo de assistir. Situações que trazem impacto na vida desses profissionais 

e, de certa forma, pela história e problemática daqueles de quem cuidam, resultando 

num cotidiano repleto de emoções26.  

 Desde sua organização, a profissão ―é predominantemente subordinada e 

assalariada‖, inserida no sistema capitalista, tendo sua força de trabalho vendida ao 

empresário hospitalar ou Estado. Apesar de ser assalariada e não participar dos 

lucros da empresa, assume a posição de gerente da assistência de Enfermagem e, 

até certo ponto, da organização institucional4,27.   

 A Enfermagem enfrenta uma sobrecarga de trabalho tanto quantitativa, 

evidenciada pela responsabilidade por mais de um setor hospitalar, quanto 

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

enfermeiro/cliente, enfermeiro/profissional de saúde; enfermeiro/familiares28, e 

enfermeiro/equipe.  

 O exercício de Enfermagem desenvolve-se em local de grande interposição 

de atividades e a Enfermagem encontra-se no centro dessas interferências, 

coordenando a assistência ao paciente, assegurando a interface do tratamento 

médico, por vezes adiando-as ou antecipando-as. Além de suas próprias funções 

administrativas, possui uma visão ampla de todo processo envolvido na assistência 

ao paciente29. 

 O ambiente laboral compõe-se de um conjunto de fatores que, de forma direta 

ou indireta, podem provocar riscos ao profissional, camuflando ou retardando sinais 

e sintomas de comprometimentos à saúde do trabalhador30. Existem fatores no meio 

ambiente de trabalho que são nocivos ao organismo, tais como as condições físicas, 

biológicas e emocionais31.  

  A soma das atribuições do enfermeiro para com sua equipe, vivência com 

fatores estressantes, longas jornadas de trabalho que diminuem o pensamento 

cognitivo, o desgaste diário e a baixa remuneração podem ocasionar adoecimento, 

se o trabalhador não estiver preparado para trabalhar com esses elementos 
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estressores que, quando acumulados e associados a emoções, aumentam os riscos 

de adoecimento.  

 Os trabalhadores de Enfermagem vêm enfrentando situações danosas à 

saúde por meio do uso de estratégias coletivas de defesa frente às adversidades no 

ambiente de trabalho, tais como o distanciamento que assumem frente à morte e a 

despersonalização, que se constata pela frieza/humor em suas atitudes no 

trabalho32.  

 O estresse psicológico está em nossas rotinas de trabalho, e o organismo 

precisa reagir contra este, como uma resposta natural e necessária. Quando a 

resposta é negativa, pode levar ao adoecimento do trabalhador 33,34. 

 

2.2 ESTRESSE 

        

 O interesse médico pelo estresse remonta a Hipócrates (470-377 a.C.), mas 

somente em 1929, com os trabalhos do fisiologista Cannon, formulando o conceito 

de homeostase, a reação ao estresse passou a ser compreendida como um 

fenômeno relacionado à interação corpo-mente35. 

 Hans Selye ampliou os estudos de Cannon, definindo o estresse em sua 

dimensão biológica. Observou que todos doentes, independentemente da 

enfermidade que apresentavam, produziam certas modificações na estrutura e na 

composição química do corpo, as quais podem ser observadas e mensuradas. O 

estresse é o estado que se manifesta através da Síndrome Geral de Adaptação 

(SGA)36,37. 

Síndrome Geral de Adaptação (SAG) encerra três fases: alarme, resistência e 

exaustão. Contudo o estresse pode ser positivo, necessário e estimulante, desde 

que ocorra dentro dos limites fisiológicos e psicológicos de cada organismo. Por 

natureza, o ser humano procura manter um equilíbrio de suas forças internas com 

todos os órgãos, de maneira que seu organismo possa trabalhar em harmonia. 

Entretanto, quando esse equilíbrio passa a ser alterado por algum agente estressor, 

ou seja, por qualquer situação que desperte uma emoção boa ou má, isso se 

constituirá numa fonte de estresse38.  

 A fase de alarme é caracterizada por uma resposta do organismo ao impacto 

psicológico e fisiológico do estresse, visando estabilizar a homeostase, nessa 
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situação, as respostas corporais entram em prontidão, o organismo é mobilizado 

sem o envolvimento específico de algum órgão, preparando para luta ou fuga. Na 

fase resistência, o organismo permanece na tentativa de restabelecer o equilíbrio e 

acostumar-se aos estressores por um período de tempo. A reação ao estressor pode 

ser canalizada para um órgão ou um sistema específico. Na fase exaustão, o 

organismo submetido ao estressor, de uma forma mais severa, perderá sua 

capacidade adaptativa; e ocorrerá sinais semelhantes aos sinais da fase de alarme 

de forma mais intensa, caracterizando a deteriorização do organismo, podendo 

originar doenças ou mesmo levar a morte10,38. 

Na década de 1980, foi desenvolvido o conceito do modelo de traços de 

personalidade, na qual variáveis pessoais explicam e determinam a maioria de 

condutas do indivíduo. O modelo interacionista ou transacional considera as 

variáveis da situação, ou seja, a forma como o sujeito a valoriza, percebe e 

interpreta o ambiente, somadas a características de personalidade, reações 

emocionais e cognitivas1,18,38. 

O processo de trabalho em saúde é de caráter relacional, no qual a busca é 

centrada em tecnologias e modelos de gestão do trabalho voltados para o usuário, 

gerando consequências positivas e negativas, característica de todas as relações 

humanas24. O estresse ocupacional crônico, que pode culminar com a síndrome do 

esgotamento profissional (Burnout) e transtornos mentais comuns, tem sido cada 

vez mais identificado e pesquisado entre profissionais de saúde 10,13,14,17,18,19,20,40. 

Podendo causar incapacitação e alto custo social, econômico e individual, 

absenteísmo, queda da produtividade, alta rotatividade de profissionais, elevação da 

demanda de serviços de saúde, uso abusivo de tranquilizantes, álcool e outras 

drogas afetando negativamente a saúde, satisfação no trabalho, produtividade, 

qualidade da assistência e risco para o paciente40. 

As causas desse processo de adoecimento são, além da característica 

relacional do trabalho em saúde, a estrutura organizacional da atividade, condições 

ergonômicas e de proteção, exposição constante aos acidentes e contaminação, 

burocracia dos serviços e o contato com o sofrimento e morte, situações que exigem 

do indivíduo muito equilíbrio emocional13, mas, sobretudo, com alterações 

fisiológicas do indivíduo. 
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2.2.1 Alterações fisiológicas 

 

O corpo irá utilizar suas fontes de energia para combater as alterações que o 

agente estressor lhe causa. A reação é iniciada no hipotálamo, onde um dos três 

eixos fisiológicos, quais sejam, eixos I, II, III, respectivamente, Neural, 

Neuroendócrino e Endócrino, serão ativados41.  

O hipotálamo corresponde a uma pequena área no Sistema Nervoso Central, 

localizado na região central do cérebro, protegido pela calota craniana. É 

responsável por funções vitais do organismo. Comanda a endocrinologia em geral, 

exercendo ação direta sobre a hipófise e indireta sobre outras glândulas41.  

O Eixo I, Eixo Neural acionado imediatamente diante da situação de alerta 

ativa o Sistema Nervoso Simpático, aumentando a frequência respiratória, ritmo 

cardíaco, pressão arterial, liberação da glicose e sistema nervoso periférico 18,42.  

No Eixo II, Eixo Neuroendócrino, ocorre a ativação da Medula Adrenal, sendo 

liberadas Epinefrina e Noradrenalina (catecolaminas), assegurando suprimento 

rápido de oxigênio e glicose para os tecidos, principalmente cerebral, aumentando o 

tônus cardiovascular e alterando a atividade digestiva. O risco de infarto agudo do 

miocárdio, hipertensão arterial sistêmica, formação de trombos, angina e outras 

alterações cardíacas aumentam 18,42. A ativação do Eixo Neuroendócrino depende 

de como o indivíduo vai interpretar a situação de alerta e de sua capacidade de 

enfrentá-la. 

O Eixo III, Eixo endócrino, onde os efeitos mais crônicos do estresse são 

incluídos, será ativado caso a situação estressante não puder ser controlada. A 

hipófise será ativada e ocorre a liberação de glicocorticoides (cortisol e 

corticosterona), aumentando a produção de glicose, ureia, liberação de ácidos 

graxos, produção de corpos cetônicos, suco gástrico, e, como consequência, maior 

risco de arteriosclerose, necrose de miocárdio, redução do mecanismo imunológico, 

depressão18,42. 

Assim, estresse é um estado manifesto por uma síndrome específica, 

constituída por todas as alterações não específicas produzidas num sistema 

biológico. 
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2.2.2 Estressores no trabalho de Enfermagem  
 

 O trabalho de Enfermagem possui características particulares associadas à 

sua essência e contexto, citados por vários autores como estressante13, 16, 17, 18, 23, 28, 

29, 31, 34, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55. Assim, apresenta fragmentação, técnicas 

normatizadas, rotatividade de horários, trabalho por turnos, exigência de constante 

atualização técnica, contato com o sofrimento, dor e morte, além de exigências 

administrativas burocráticas sempre maiores, carga de responsabilidade elevada e 

exigência de relacionamento interpessoal16, 17, 18, 20, 23, 28, 31,40.  

 Dependendo de onde se insere, apresenta dificuldades de estrutura para 

desenvolver suas ações devido à falta de material e pessoal, tanto quantitativamente 

quanto qualitativamente, devido à insalubridade e sobrecarga de trabalho; além do 

pouco status profissional que a Enfermagem possui, apesar de sua grande 

importância na equipe de saúde, associado à baixa remuneração. Apesar de todas 

as dificuldades citadas, muitos profissionais lutam para exercer suas atividades com 

qualidade respeito e competência, enquanto outros não conseguem suportar as 

pressões e acabam abandonando a profissão12,17. 

O ambiente hospitalar apresenta uma série de condições passíveis de gerar 

insalubridade e sofrimento aos profissionais de Enfermagem - considerada a mais 

numerosa, dentre as equipes que compõe o quadro de profissionais intra-hospitalar. 

Convive com um alto nível de estresse ocupacional, como a exposição ao sofrimento 

do paciente, à forte carga emocional e física, horários de trabalho atípicos, falta de 

material ou mesmo material inadequado, ao desenvolvimento das atividades, longas 

jornadas de trabalho, número insuficiente de profissionais, falta de autonomia e de 

motivação 3,4. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou, em 2008, um guia visando 

ao esclarecimento e prevenção dos riscos psicossociais do estresse ocupacional 

devido à grande prevalência de agravos relacionados ao estresse no trabalho, bem 

como violência, bullying e assédio43.  

Entendendo que o risco psicossocial para o desenvolvimento do estresse 

ocupacional é originado de diversos fatores de risco, o quadro abaixo busca 

relacionar aspectos e estágios apontados pela OMS, os quais têm grande 

pertinência com a Enfermagem, segundo a literatura. 
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Quadro 1 - Ensaio comparativo entre itens geradores de estresse ocupacional 
conforme a OMS e fatores estressantes do trabalho de Enfermagem. Niterói, 

2016. 
Organização Mundial da Saúde (OMS) Fatores estressantes associados ao trabalho da 

Enfermagem 

Organização do trabalho: Má 

comunicação, baixo níveis de apoio para 

resolução de problemas e 

desenvolvimento pessoal, falta de 

definição ou acordos sobre objetivos 

organizacionais43, 44. 

Conflito e ambiguidade de papéis, falta de participação 

nas decisões, plantões (diurno/noturno), longas 

jornadas de trabalho, rodízio de horários, número 

insuficiente de pessoal, recursos escassos, sobrecarga 

de trabalho, falta de treinamento, excesso de 

burocracia, excesso de horas extras13, 18, 45, 46, 47, 48,49.  

Relações interpessoais no trabalho: 

Isolamento social e físico, relação ruim 

com superiores hierárquicos ou colegas 

de trabalho, conflitos interpessoais, falta 

de apoio social 43,44.  

 

Relacionamento muitas vezes conflituoso com a equipe 

médica, falta de apoio e/ou suporte social, falta de 

reconhecimento profissional, alta competitividade, 

pressões por produtividade, falta de confiança e 

companheirismo, pouco contato com demais 

integrantes da equipe. 13,18,45,46,47,48,49. 

Ambiente e equipamento: Eficácia dos 

equipamentos, adequação e manutenção, 

más condições ambientais tais como falta 

de espaço, má iluminação e excesso de 

ruído43,44. 

Ambiente com riscos químicos (medicamentos, 

desinfetantes), biológicos (bactérias, fungos, vírus, 

etc.), físicos (ruídos, radiações, etc.), mecânicos 

(transporte e/ou movimentação de pacientes, preparo 

de materiais, etc.) e psicossociais (contato com 

pacientes agitados, descontrolados, agressivos) 13, 18, 45, 

46, 47, 48,49. 

Interface casa/trabalho: Demandas 

conflitantes no trabalho e em casa, pouco 

apoio em casa, problemas de dupla 

jornada43,44. 

Turnos rotativos dificultando a convivência social e 

familiar, dificuldade em conciliar o trabalho com 

atividades extraprofissionais. 13,18,45,46,47,48,49. 

Conteúdo do trabalho: Ausência de 

variação de ciclos de trabalho, curtos e 

fragmentados, uso de habilidades, alto 

grau de incerteza, trabalho com contínua 

exposição a outras pessoas43,44. 

Interação próxima com o paciente, atenção constante 

(medicação, horário de procedimentos, etc.), contato 

constante com o sofrimento, a dor e muitas vezes a 

morte, complexidade de alguns procedimentos, 

responsabilidade com a vida de outrem. 13,18,45,46,47,48,49. 

Fonte: Organização Mundial de Saúde 

 Sendo o estresse ocupacional um fenômeno frequentemente relacionado aos 

profissionais de Enfermagem, na prática, existem instrumentos sistematizados para 
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avaliar a problemática. Foram desenvolvidas diversas formas de mensurar o 

estresse ocupacional do enfermeiro, dentre as quais podemos citar a entrevista livre, 

o registro cursivo e a utilização de questionários, identificando os estressores, a 

intensidade e a frequência destes na profissão 49. 

Quanto ao uso de escalas, destaca-se a NSS (Nursing Stress Scale), ou 

Escala de estresse na Enfermagem com categorias referentes à sobrecarga de 

trabalho, à morte e ao morrer, à incerteza, ao conflito com os médicos, ao conflito 

com outras enfermeiras, à falta de suporte e à preparação inadequada. Outro 

instrumento de auto relato estruturado é o Inventário para Estresse no Trabalho com 

Enfermeiros em Oncologia (Work Stressor Inventory for Nurses in Oncology), que foi 

desenvolvido usando metodologia quantitativa e qualitativa, subdividida em cinco 

sub escalas relacionadas a temas como carga de trabalho, processo de morte, 

sofrimento, conflitos interpessoais, relação com pacientes e familiares50. 

 No Brasil, a Escala Bianchi de Stress51 foi desenvolvida para avaliar o nível de 

estresse do enfermeiro hospitalar no desempenho básico de suas atividades. A 

escala é autoaplicável, formado por domínios compostos por atividades envolvendo 

a assistência e o gerenciamento do cuidado. Com sua utilização, pode-se verificar o 

domínio mais estressante para o grupo de enfermeiros ou para cada indivíduo, e 

também avaliar as atividades mais estressantes naquela instituição52.  

A maneira como os profissionais de Enfermagem conseguem enfrentar as 

situações do cotidiano de trabalho pode gerar estresse ocupacional, que surge como 

responsável pelo adoecimento físico e/ou psíquico, comprometendo os resultados 

do trabalho, em resposta aos estímulos deletérios provenientes do ambiente laboral, 

originando a ocorrência de Síndrome de Burnout como um agravo do estresse 

ocupacional nos profissionais de Enfermagem13,53.  

 

2.3 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

A partir da obra de Ramazzini54, publicada em 1700, primeiro estudo 

sistematizado sobre os efeitos do trabalho nos processos de adoecimento dos 

trabalhadores, a epidemiologia passa a ter relação com o campo da saúde dos 

trabalhadores 55. 
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 Os estudiosos afirmam que a Síndrome de Burnout é um desequilíbrio 

que determinados indivíduos desenvolvem consequente ao trabalho e seu ambiente, 

caracterizado principalmente, por alterações psicológicas e comportamentais2. 

Freudenberg (1974) caracteriza Burnout como um conjunto de sintomas que podem 

progredir para depressão e suicídio, e que surge decorrente da atividade laboral, 

com grande participação de características individuais. Para Malash e Jackson, 

Burnout, é uma síndrome psicológica que envolve exposição prolongada a 

estressores interpessoais crônicos decorrentes do ambiente laboral, caracterizados 

por três dimensões: desgaste emocional ou exaustão, despersonalização ou 

ceticismo e incompetência profissional ou reduzida realização profissional12.  

 Estudos recentes evidenciam essa problemática em diversas profissões, 

porém é verificado que os profissionais de saúde se apresentam como um grupo de 

risco extremo, cujas consequências podem refletir-se em nível da qualidade dos 

serviços prestados aos doentes, bem como na qualidade de vida e bem-estar dos 

profissionais 2,5,12,17,23,56. 

 O estresse é inevitável, pois é adaptativo. Entretanto, quando o 

estresse ocorre no ambiente ocupacional, ele pode levar a um grande desgaste para 

o profissional e isso pode refletir na sua produtividade, ocasionando assim prejuízos 

individuais e para a organização14.  Mudança nas organizações e, especificamente, 

nos serviços de saúde (sobrecarga de trabalho, insegurança, mudanças frequentes 

nas equipes, conflito e ambiguidade de papéis), somada aos fatores de natureza 

humana em contexto organizacional podem traduzir-se em fatores de resiliência ou 

risco para o bem-estar dos indivíduos. Nesse âmbito, o desenvolvimento e uma 

gestão adequada dos recursos humanos, têm vindo a assumir uma importância 

crescente em nível organizacional, no sentido da promoção da qualidade de vida 

dos profissionais56.  

 Para a realização desta investigação, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

visando à construção dos fundamentos teóricos do estudo, para a qual foram 

utilizadas as seguintes bases: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); Bases de Dados 

de Enfermagem (BDENF); Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS); Literatura Internacional da Área Médica e Biomédica (MEDLINE); 

Biblioteca COCRHANE, referente aos últimos cinco anos, mediante os Descritores 

em Ciências da Saúde (DECS) Enfermagem (Nursing), Estresse (Stress); Trabalho 
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(Work); Esgotamento profissional (Burnout) e palavra chave Hardiness. Com a 

elaboração dessa etapa, objetivou-se identificar a afinidade do tema proposto com 

os achados capturados da literatura especializada, assim como verificar a relevância 

dessa construção, e por fim, elencar novos conhecimentos, às lacunas, que possam 

existir sobre a temática proposta. 

 Os artigos foram selecionados com textos completos, escritos em português 

ou língua estrangeira, publicados no espaço temporal assinalado, que traziam no 

título um dos descritores supracitados e que tinham realizado estudo da associação 

da Enfermagem, estresse ocupacional e Hardiness. Foram excluídos os artigos 

repetidos e que não apresentavam conotação com os propósitos do estudo. 

Posteriormente, o resultado destas buscas foi disponibilizado conforme os conceitos 

embasadores: os objetivos, metodologia utilizada; identificação das informações a 

serem utilizadas na discussão e categorização; avaliação; correlação e amostragem 

dos mesmos em formas de fluxogramas a serem criados57. 

 Na BVS, a busca foi realizada através dos descritores acima citados no 

campo de ―busca avançada‖, utilizando o recurso boleando ―and‖. O resultado da 

busca inicial foi 1.727 artigos; aplicado o filtro relacionado a textos disponíveis, 

permaneceram 527 artigos. Com os filtros de recorte temporal e critérios de inclusão 

e exclusão acima citados, permaneceram 61 artigos, destes, 10 repetidos e 22 sem 

relação com o trabalho proposto. Finalizando com 29 artigos, sendo 05 da LILACS e 

24 MEDLINE, conforme a figura abaixo. 
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Figura 1 - Quadro de busca de artigos nas Bases de Dados 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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2.4 PERSPECTIVAS DE ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE 

 

2.4.1 Hardiness 

 

O mundo moderno do trabalho e de relações sociais traz, ao ser humano, 

cada vez mais complexas e maiores exigências, que envolvem tecnologia, 

especializações, produção, falta de estabilidade, com consequente desumanização 

dos contatos humanos e afetivos dentro do ambiente de trabalho. Dentro deste 

contexto, existem profissões que têm como objetivo o contato com o ser humano e 

suas necessidades como os professores, enfermeiros, médicos e policiais, por 

exemplo, que com longas jornadas de trabalho, ambiente insalubre e potencialmente 

gerador de conflitos, estão lidando constantemente com a dificuldade do outro. 

Assim, estão sujeitos, no seu dia a dia de trabalho, a situações estressantes com 

muita frequência 2,13,20,46,55,58. 

A visão romântica, ideologicamente citada pelos ditos populares, do trabalho 

enobrecedor, tem sido contestada pelos resultados de pesquisas realizadas, que 

buscam identificar a natureza do sofrimento proveniente das relações de trabalho. 

Dejours, em seus estudos sobre a psicopatologia do trabalho, desde os anos 90, 

destacou a associação de trabalho e sofrimento e chamou de ―organização de 

trabalho‖ a divisão do trabalho, o conteúdo das tarefas, os sistemas de hierarquia, as 

modalidades de comando e as relações de poder e responsabilidade, estabelecendo 

as interferências dessas instâncias no adoecimento do trabalhador, demonstrando 

que o trabalhador adoece em virtude da organização no local e das condições de 

trabalho2.  

Alguns trabalhadores possuem maior resistência ao estresse ocupacional, 

mesmo se submetidos constantemente a ele. Estratégias pessoais eficazes podem 

significar maior resistência ao desenvolvimento da Síndrome de Burnout. A 

constatação desse fato levou à inquietação acerca da Hardy personality ou 

hardiness, personalidade resistente, que começou a ser estudada na década de 

1970, e é a denominação que recebe este grupo de profissionais que possuem, em 

sua personalidade, estrutura que os tornam capazes de não desenvolver o estresse 

ocupacional, ou seja, Burnout. O conceito teórico do Hardiness provém do 

existencialismo, que defende que o indivíduo ao longo de sua vida vai elaborando 
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sua personalidade com mudanças inevitáveis associadas à situação estressantes  1, 2, 

10, 11, 16,17.   

O conjunto das características da Personalidade Resistente, também 

conhecido como Hardiness, é uma variável que está associada a uma saúde melhor, 

sendo uma das características importantes para o não desenvolvimento da 

Síndrome de Burnout 1,10. 

Outra definição de Hardiness encontrada refere que seria um conjunto de 

características da personalidade, que funciona como fonte de resistência aos 

acontecimentos estressantes, caracterizada por três dimensões: compromisso, 

controle e desafio 58. 

Alguns indivíduos possuem a Personalidade Resistente, ou seja, diante do 

estresse se sentem comprometidos com o trabalho (Compromisso), se percebem 

com o domínio de controlar e modificar a situação estressante (Controle), diante das 

mudanças, não as percebem como ameaças, mas como estímulo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, ou seja, uma oportunidade positiva 

(Desafio)1,2,10,16,17. 

O processo individual e dinâmico que cada indivíduo desenvolve diante das 

situações estressantes, no intuito de resolvê-las e controlá-las, foi denominado de 

coping, que são estratégias na maioria das vezes inconscientes, que servirão no 

enfrentamento das situações de estresse, porém não evitarão que tais situações 

afetem o bem-estar do indivíduo 59,60. 

Hardiness é considerado um caminho para resiliência, termo da Física e 

Engenharia, que se refere à capacidade que um material tem de absorver energia 

sem sofrer deformações permanentes. Foi emprestado para as ciências da saúde, e 

entendido como enfrentamento de adversidades e de adaptação de maneira flexível 

às situações estressantes e conflituosas sem perder o equilíbrio e saúde, tornando 

fonte para alcançar os objetivos propostos61,62. 

Hardiness pode ser medido com a Hardiness Scale (Escala de Hardiness), 

encontrada na Literatura Internacional, bem como aprendido e aprimorado, 

proporcionando melhor qualidade de vida para o profissional de Enfermagem, 

tornando-o mais resistente ao estresse ocupacional1, 2, 10, 16,17. A Escala de 

Hardiness tem por objetivo avaliar quais características Hardiness estão presentes 

no indivíduo. No Apêndice 1, pode ser observado um levantamento bibliográfico de 
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estudos relacionados diante da aplicação da Escala Hardiness e a profissão de 

Enfermagem.    

 

2.4.2 Mindfulness 

 

As questões do trabalho, suas formas de organização em diferentes 

processos de produção e seus reflexos, especialmente no que diz respeito à saúde 

dos trabalhadores, que se intensificaram com o desenvolvimento do capitalismo, têm 

sido longamente discutidos. Tal fato foi ocasionado pelo aumento de trabalhadores 

no setor terciário de produção, especialmente no ramo dos serviços, onde está 

incluído o trabalho de saúde, o qual compartilha ao mesmo tempo de características 

do processo de produção e da economia. Logo, sofre profunda influência da lógica 

de acumulação de capital, pela tecnologia e formas de organização de trabalho 

utilizado nas indústrias 3,4. 

Sendo um dos setores que apresentaram maior índice de profissionais 

adoecidos por estresse ocupacional, os profissionais de saúde6, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) destacou a valorização desses profissionais5,63. Portanto, 

em função de inúmeros trabalhadores de Enfermagem, das características desse 

trabalho, dos riscos a que estão expostos, e das mudanças no modelo de 

organização num mundo globalizado, faz-se necessário buscar auxiliar este 

profissional para o enfrentamento do estresse ocupacional64.  

Atualmente, há estudos que evidenciam ajuda nesse enfrentamento, nos 

quais o Mindfulness tem recebido atenção em pesquisas internacionais, porém de 

forma reduzida no Brasil. Consiste em um termo que pode ser traduzido para 

português como ―Atenção Plena‖, no qual seu construto deriva de tradições orientais 

com raízes no Budismo Thevarada, e foi ocidentalizado por Jon Kabat-Zinn, no 

Centro Médico da Universidade de Massachusetts EUA64, 65,66. A efetividade do 

Mindfulness vem sendo estudada em uma variedade de grupos, incluindo pessoas 

com câncer, depressão, doenças cardíacas e profissionais de saúde.64,65,66,67,68,69. 

Segundo a literatura, não possui nenhuma ligação religiosa ou esotérica, estando a 

neurociência na base dessa prática. Pois, com o conhecimento da neuroplasticidade 

do cérebro, sabe- se que a maneira como utilizamos a atenção tem um papel 

determinante no funcionamento do cérebro. Dessa forma, o treinamento da atenção 
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pode aperfeiçoar as nossas capacidades mentais, e, quando aplicado em equipes, 

pode melhorar a capacidade de comunicação e resolução de conflitos 70. 

No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

(PNPIC) no âmbito do Sistema Único de Saúde71, com origem no documento 

Traditional Medicine Strategy 2002-2005, da OMS72,  tem por finalidade combater o 

racionalismo tecnoassistencial biomédico, onde práticas como a de Mindfulness 

estariam inseridas por  corresponder com suas metas: prevenção de agravos, 

promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o 

cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; contribuição ao aumento da 

resolubilidade e à ampliação do acesso, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e 

segurança no uso; promoção e racionalização das ações de saúde; e, estímulo das 

ações de controle/participação social, promovendo o envolvimento responsável e 

continuado dos usuários, gestores e trabalhadores da saúde 71,72,73. 

Pesquisa realizada nas bases de dados encontrou 84 artigos, dos quais foram 

selecionados 12, publicados no período de 2010 a 2015. Ao analisar o período de 

publicação, observa-se que é recente, nos últimos anos, na literatura, a associação 

do Mindfulness na área de Enfermagem para profissionais (Apêndice 2), no qual, o 

ano de 2013 agrega 75 % (4) das publicações. Enquanto 25% (3) das publicações 

são direcionadas aos estudantes (Apêndice 3). 

Em saúde, o cuidado com o ―outro‖ seria uma finalidade primordial do 

trabalho, tendo como foco tecnologias relacionais, como acolhimento do usuário, de 

suas queixas e o estabelecimento de vínculo com essa razão, pela qual os 

envolvidos nesse processo de trabalho não estão livres de complicações, incluindo 

custos, principalmente em sua qualidade de vida 3,5,63. 

Igualmente, o profissional de saúde vive em seu dia a dia a influência direta 

da pressão de seu objetivo, o cuidado, bem como sofre com decisões a serem 

tomadas em situações adversas, por exemplo, com materiais e recursos físicos 

reduzidos ou ineficientes, falta de pessoal, falta de autonomia e reconhecimento da 

sociedade e do governo64, 65. 

Tais aspectos têm impacto direto como estressor, os quais influenciam em 

nível espiritual, biológico e emocional este profissional; considerada, entre as 

categorias profissionais, juntamente com a dos professores, uma das mais expostas 

à Síndrome de Burnout13,40,58,74,75. 
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No cotidiano, a predisposição ao adoecimento do trabalhador em saúde 

parece resultar da falta de acordo das exigências de trabalho e práticas de gestão, 

ou seja, as exigências atuais do trabalho em saúde não são observadas pelas 

práticas de gestão tradicionais4,40,75. Portanto, associado a todos os efeitos para a 

vida do profissional de Enfermagem, soma- se o impacto econômico.  

Dada a dificuldade de avaliar exatamente o dano causado pelo estresse, o 

American Institute of Stress (AIS) e American Psychological Association (APA) 

estimam um prejuízo em torno de US$ 250 bilhões anuais76. 

Dentre estratégias de enfrentamento, o Mindfulness é particularmente efetivo 

para reduzir o estresse, ansiedade, depressão e outras emoções negativas, com a 

prática regular. A meditação baseada no Mindfulness pode mudar o cérebro, 

fortalecendo áreas associadas à alegria e relaxamento e enfraquecendo as 

envolvidas em emoções negativas e estresse. Alguns resultados, como a mudança 

na produção de hormônios, foram observados por pesquisadores do Davis Center 

for Mind and Brain da University of California, onde se analisou o nível de 

adrenalina, cortisol e endorfinas antes e depois de um grupo de voluntários que 

meditaram77. O nível de cortisol é elevado em condições de estresse, interferindo na 

memória e processamento de informações, função digestiva, incluindo úlceras, 

síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa, doenças cardiovasculares como 

hipertensão65. 

O Mindfulness é aplicado em diversas clínicas de tratamento de estresse, e 

várias universidades possuem centro de estudo sobre prática como: University of 

Massachussets, University of Harvard, ambas nos Estados Unidos da América 

(EUA), e Oxford University na Inglaterra, além de grandes empresas como: Google, 

Nike e Apple77. Foi comprovado que quanto mais profundo o estado de relaxamento, 

menor a produção de hormônios do estresse78. 

Entretanto, o Mindfulness como estratégia de enfrentamento ao estresse 

ocupacional, aos profissionais e estudantes de Enfermagem, tem sido descrito mais 

recentemente. Dos 12 artigos selecionados e analisados, foi possível apontar duas 

categorias sobre a temática: Mindfulness aplicado a enfermeiros (as) e Mindfulness 

aplicado a estudantes de Enfermagem.         
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Mindfulness aplicado aos enfermeiros (as) 

 

Os trabalhos relatam a aplicação de treinamento de Mindfulness em grupos 

de enfermeiros, em diversas locais de atuação, como oncologia, pediatria, terapia 

intensiva e saúde mental.  

Em estudos, foram utilizados pré e pós teste como Malash Iventory Burnout; 

Escala de depressão; ansiedade e estresse; Escala de Saúde Geral; bem como 

análise qualitativa, buscando aferir a efetividade do treinamento de 

Mindfullness79,80,81,82. 

Como resultado, os estudos ressaltavam a importância da resiliência como 

estratégia essencial de resposta ao estresse ocupacional do trabalho do enfermeiro, 

ajudando o profissional no equilíbrio emocional e encontrando ferramentas internas 

para enfrentar as adversidades. Vale ressaltar a citação em vários trabalhos da alta 

rotatividade e escassez desse profissional em diversos países, sendo estes mais um 

ponto de estresse para os profissionais de Enfermagem, além de causar elevado 

custo para as instituições de saúde 79,80,81,82,83,84. 

Um recente estudo, utilizado como teste piloto, nos Estados Unidos e Israel, 

em grupo de profissionais de saúde, composto em sua maioria de enfermeiros, 

apresentou índice de aproximadamente 100% dos profissionais com sinais de 

Burnout. Após o treinamento, não foi observado melhoria significativa dos níveis de 

Burnout, ou escala de depressão, porém revelou diminuição do estresse, sensação 

de ―paz interior‖, compaixão, alegria, ―consciência de si próprio‖ e diminuição dos 

sintomas somáticos associados ao estresse79. 

 Outra investigação com um grupo de 28 enfermeiras com idade entre 45 e 66 

anos no Hospital da Universidade de Novo México, associou o treinamento de 

Mindfulness, exercício de respiração profunda, análise de níveis de cortisol no 

sangue, e questionário de avaliação de nível de Distúrbio de Estresse Pós-

Traumático (Pos-traumatic stress disorder-PTSD). O nível de cortisol sanguíneo foi 

medido nas 4a, 8a e 16a semanas durante o treinamento, sendo constatado que o 

nível de cortisol se normalizou e os níveis de PTSD foram reduzidos após oito 

semanas de treinamento 83. Dessa forma, ampliando perspectivas para a 

necessidade eminente de enfrentamento causa do pela ocupação profissional. 
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Mindfulness aplicado aos estudantes de Enfermagem 

 

Para os estudos que envolveram os estudantes de Enfermagem, há o relato 

de experiências de treinamento em Mindfulness 85,86, no qual foram aplicados pré e 

pós testes, utilizando o Self rating anxiety scale, Self rating depression, com o intuito 

de verificar a efetividade do treinamento, e apontando resultados para redução dos 

níveis de depressão, ansiedade e estresse, bem como melhor qualidade de sono 
85,86. 

Um estudo chinês associou testes para verificação de níveis de ansiedade e 

depressão, à avaliação do funcionamento do sistema nervoso autônomo através da 

medida de pressão arterial sistólica, antes e após o treinamento em Mindfulness. O 

grupo que passou pelo treinamento apresentou grande melhora nos índices de 

ansiedade e de estresse, além de diminuição em média de 2,2 mmHg na pressão 

arterial sistólica, sendo observado que os participantes que obtiveram máximo 

benefício com o treinamento, eram aqueles que possuíam nível médio de ansiedade 
85. 

Mindfulness é um treinamento de atenção, no qual é possível, segundo os 

estudos, se aprimorar as capacidades mentais como: manter o foco; capacidade de 

meta-cognição; inteligência emocional; capacidade de auto-regularão e bem-estar 

físico e emocional. Há também atributos associados: é um processo transformador, 

no qual, a pessoa desenvolve uma habilidade aumentada de experiência de estar 

presente com aceitação e atenção; é um conceito significativo para a disciplina de 

Enfermagem, com aplicação prática para o bem-estar do enfermeiro no 

desenvolvimento e sustentação das qualidades da Enfermagem e promoção da 

saúde holística. Pois o bem-estar do profissional de Enfermagem é importante e 

deve ser foco de pesquisas e educação tanto na graduação quanto exercício de sua 

função. 

Demonstra ser uma intervenção de baixo custo, eficiente e em pouco tempo 

consegue controlar os sintomas do Burnout e melhorar o bem-estar. Contudo, mais 

estudos são necessários para confirmar seus efeitos no contexto complexo da interação 

entre estresse profissional, cuidado ao paciente, satisfação profissional, custos 

administrativos e estudantes em formação, vislumbrando programas de suporte aos 

envolvidos com a Enfermagem, melhorando sua qualidade de vida e o cuidado ao 

paciente.  
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

  A trajetória metodológica escolhida, com vistas ao alcance dos objetivos 

traçados por esta investigação científica, foi o estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa. A pesquisa descritiva correlaciona os fatos, as variáveis; observa, 

registra e analisa sem manipulações, descrevendo as características existentes em 

uma comunidade, formulando claramente os problemas apresentados87. O objetivo 

principal é explicar, ao invés de simplesmente descrever, uma situação a qual se 

isola os efeitos de variáveis específicas e o entendimento dos mecanismos de 

ação87. Visa também implementar investigações empíricas, com o objetivo de 

formular questões ou problemas, no intuito de desenvolver hipóteses, aumentar 

familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou fenômeno, para realização de 

pesquisa futura ou entender conceitos88. Em relação ao tipo de comparação utilizado 

para esclarecer os processos, o intersujeitos foi o mais apropriado, pois serão 

incorporadas comparações para interpretação dos resultados 88. 

As pesquisas com abordagens quantitativas usam o raciocínio dedutivo para 

gerar predições, movimentando-se de modo sistemático, ou seja, segundo uma série 

de passos em concordância com o plano de pesquisa pré-estabelecido. Reúnem 

evidências empíricas, que têm raízes na realidade objetiva57. 

Portanto, esta pesquisa constitui-se de um estudo descritivo-exploratório, com 

abordagem quantitativa, no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

3.2  CAMPO DE PESQUISA 

 

A formulação de dados empíricos teve como cenário o Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), situado na cidade de Niterói – Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro. Atualmente, o HUAP é a maior e mais complexa unidade de saúde da 

grande Niterói e, portanto, considerado, na hierarquia do SUS, como hospital de 

nível terciário e quaternário, isto é, unidade de saúde de alta complexidade de 

atendimento. Atende a população da Região Metropolitana II, que engloba, além de 



43 
 

 
 

Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e 

Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois 

milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende 

também parte da população desse município. 

Como participantes da pesquisa, foi solicitado a colaboração dos 

componentes da equipe de Enfermagem, compreendidos entre enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de Enfermagem, que aceitaram participar e não se 

encontravam de licença médica, férias ou afastados por qualquer outro motivo por 

ocasião da realização da pesquisa. A equipe de Enfermagem, no período da 

pesquisa, no Hospital Universitário, era composta de 749 trabalhadores de 

Enfermagem, distribuídos nas categorias da seguinte forma: 184 enfermeiros, 342 

técnicos de Enfermagem e 205 auxiliares de Enfermagem.  

 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DO TAMANHO AMOSTRAL 

 

A população deste estudo foi determinada a partir de todos os profissionais de 

Enfermagem que trabalham no HUAP. Registros da instituição mostram que, no ano 

de 2016, o hospital tinha 307 profissionais aptos para a pesquisa, entendidos como 

os que prestam assistência direta ao paciente internado nas unidades críticas e 

enfermarias de internação para tratamento clínico ou cirúrgico, sendo excluídos os 

setores de diagnósticos e ambulatoriais, diretoria, gerências, supervisão e diversas 

comissões hospitalares. Assim, a população de interesse teve tamanho estimado 

de 307 casos.  

Para consecução dos resultados de interesse e pela impossibilidade envolver 

toda a população na pesquisa, foi determinada uma amostra aleatória da população 

definida anteriormente. Considerando-se uma seleção por amostragem aleatória 

simples e margem de erro global resultante de no máximo 5% na estimação de 

frequências relativas para a classificação do escore Hardiness, o tamanho total da 

amostra ( n ), corrigido pelo tamanho da população , foi determinado por:  

2
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Aqui, z refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão 

para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a 2/)1(   (  nível 

de confiança). Sendo assim, o valor de z está intimamente ligado ao intervalo de 

confiança desejado para as proporções de interesse. No presente caso, foi usado 

um intervalo de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva 

normal é de 1,96; p  é a estimativa preliminar da proporção de interesse e pq 1 . 

Devido à insuficiência preliminar de estimativa para as proporções desejadas, o 

produto pq foi substituído pelo seu valor máximo: 0,25 e d refere-se a margem de 

erro (no caso, 0,05)89.  Assim, o tamanho mínimo da amostra de estudo determinado 

para este trabalho foi de 171 profissionais. Com este tamanho amostral e 

populacional, a presente pesquisa está sujeita a erros máximos de 5% nas 

proporções estimadas, ao nível de 95% de confiança.  A determinação dos 

profissionais que compuseram a amostra foi feita de forma aleatória simples.  

 

3.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

3.4.1 Instrumentos de Abordagem 

        

 Após ajustes no estudo piloto, os questionários foram apresentados aos 

profissionais, bem como a finalidade da pesquisa, sendo observado que o 

profissional se sentia interessado em participar, relatando várias dificuldades de sua 

atividade diária e a carência de atenção para suas necessidades. Alguns 

profissionais preferiram responder durante o plantão, no horário de menor carga de 

trabalho. Enquanto, os lotados nas unidades de terapia intensiva e emergência 

optaram, em sua grande maioria, em preencher os questionários em horário mais 

livre ou mesmo em sua residência. 

Para coleta de dados, foram utilizados dois instrumentos. O primeiro, um 

questionário para Caracterização da Amostra (Apêndice 4), elaborado para este 

estudo e composto de 13 perguntas estruturadas de múltipla escolha ou de 

complemento, com abrangência de diferentes esferas da vida do participante como: 

sexo, idade, estado civil, número de dependentes, tempo de exercício profissional, 

cargo, área de atuação, turno de trabalho, tempo de trabalho na instituição, situação 

contratual, número de empregos, horas de sono, e férias anuais.  



45 
 

 
 

E o segundo instrumento utilizado foi a Escala de Hardiness (Anexo 1), 

originalmente elaborada por Maddi, Bartone e Pucetti (1989)11 dos Estados Unidos 

da América, adaptada culturalmente por Patrícia Serrano, em 2009, para o idioma 

português, com enfermeiros que atuam em saúde pública, e obtendo a consistência 

interna através do Alfa de Cronbach de 0,741.                

Trata-se de uma escala tipo Likert, com escores que variam de 0 (nada 

verdadeiro) a 3 (totalmente verdadeiro), com 30 itens divididos em três domínios: 

compromisso, controle e desafio, com o objetivo medir o quanto de Hardiness o 

indivíduo tem e qual dos domínios ele apresenta maior desempenho. Cada domínio 

possui 10 itens, sendo 5 em cada um deles invertidos, como apresentado no quadro 

abaixo:  

 

Quadro 2 – Domínios da Escala de Hardiness e itens correspondentes 

DOMÍNIOS ITENS 

Compromisso 1, 6, 7, 11, 16, 17, 22, 27,28 e 30 

Controle 2, 3, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 25 e 29 

Desafio 4, 5, 10, 13, 14, 19, 21, 23, 24 e 26 

 

Adaptado de Serrano, P.M. Adaptação Cultural da Hardiness Scale (HS). Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo.2009 

 

O resultado desta escala é obtido através da soma dos itens, tendo os 

escores dos itens 3, 4, 5, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28 e 30 invertidos para 

então ser somados, permitindo o resultado por domínio e pela composição total da 

escala, classificando a presença das atitudes hardy em Baixo (0-30), Média (31-

60) e Alto (61-90). Cada domínio possui 10 itens, sendo 5 em cada um deles 

invertidos.  

     

3.4.2 Coleta de Dados 

 

 A coleta de dados do estudo piloto deu-se em março de 2016, enquanto da 

investigação, foi realizada de abril a outubro de 2016 pela pesquisadora, com 

duração média de 30 minutos por profissional, nos três turnos de trabalho (plantão 

diurno, plantão noturno, diarista) do Hospital Universitário Antônio Pedro. Os setores 

foram escolhidos de maneira aleatória a saber: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 
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Centro de Terapia Intensiva (CTI), Emergência, Ambulatório, Unidade Coronariana 

(UCO), Hematologia, Centro Cirúrgico, Central de Material, Pediatria, Maternidade, 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal), e Centro de Diálise. 

 

3.4.3 Estudo Piloto 
 

Dado o setor de lotação da pesquisadora, foi realizada após convite e 

orientação de preenchimento, na enfermaria de Doenças Infecto Parasitárias (DIP), 

a aplicação do Questionário de Caracterização da Amostra (Apêndice 4) e da Escala 

Hardiness (Anexo 1), com todos profissionais de Enfermagem, exceto com aqueles 

de férias ou licença médica durante o período. No setor, havia 23 (vinte e três) 

profissionais de Enfermagem, onde 02 (dois) questionários foram excluídos devido a 

estarem incompletos. Ou seja, um total de 21 profissionais participaram desta fase. 

Tal fato possibilitou, principalmente, alterações no questionário de perfil 

sociodemográfico para melhor identificação das características de cada profissional, 

e ajuste do tempo na aplicação da Escala Hardiness. 

 

3.4.4 Investigação   

     

Todos os participantes, após o aceite e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo2), preencheram os seguintes 

questionários: Questionário de Caracterização da Amostra (Apêndice 4) e Escala de 

Hardiness (Anexo 1). 

Para a presente pesquisa, foram utilizadas as seguintes variáveis: 

 Variáveis sociodemográficas: 

1.Sexo 

2.Idade 

3.Estado civil 

4.Número de dependentes 

5.Tempo de atuação profissional 

6.Cargo exercido 

7.Setor de atuação 

8.Turno de trabalho 
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9.Tempo de trabalho na instituição 

10.Vínculo com a instituição 

11. Número de empregos 

12.Horas de sono 

13. Férias anuais 

 

 Variáveis relativas à Escala Hardiness: 

1-Compromisso 

2-Controle 

3-Desafio 

  

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

 A partir dos dados coletados, foi construído um banco de dados em planilha 

eletrônica, que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007.  

Para caracterização da amostra e análise descritiva do comportamento das 

variáveis, os dados foram sintetizados por meio do cálculo de estatísticas descritivas 

(média, mediana, mínimo, máximo, desvio padrão, Coeficiente de Variação (CV), 

proporções de interesse), distribuições de frequências simples e em tabelas 

cruzadas.   A variabilidade da distribuição foi considerada baixa se ; 

moderada se e alta se  89,90,91,92 . 

Quanto à classificação dos escores nos domínios Hardiness, foi considerado 

que um escore é baixo se médio se  e alto se 

O escore Hardiness Global (EHG) de um profissional foi classificado 

alto se este profissional tiver escore alto nos três domínios Hardiness; baixo se 

,  ou médio nos demais casos89,90,91,92. 

Na análise inferencial de variáveis qualitativas, a significância da associação 

de variáveis foi investigada pelo teste Qui-quadrado ou, quando o teste Qui-

quadrado se mostrou inconclusivo e foi apropriado, pelo teste Exato de Fisher. Na 

Análise Inferencial das variáveis quantitativas, a hipótese de normalidade das 

distribuições foi verificada pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov e Teste de Shapiro-

Wilk. A distribuição de uma variável foi considerada Normal, quando ambos os 
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testes assim o concluíram. Quando as variáveis apresentaram distribuições Normais, 

as médias das variáveis de dois distintos grupos independentes foram comparadas 

pelo Teste t-de Student e a igualdade das variâncias, necessária para execução do 

Teste t-de Student sem correção, foi avaliada pelo Teste de Levene. Se não 

Normais, as médias das variáveis de dois grupos distintos foram comparadas pelo 

Teste de Mann-Whitney. Procurou-se fazer a comparação das médias de mais de 

dois grupos independentes pela ANOVA, mas quando os dados não apresentaram 

normalidade na distribuição, as medidas de mais de dois grupos independentes 

foram comparadas pelo teste de Kruskall-Wallis. A comparação pareada dos 

escores de dois domínios foi feita por teste t-de Student pareado, se os dados 

seguissem distribuição normal, ou teste de Wilcoxon, se os dados não seguissem 

distribuição normal. A comparação pareada dos escores, de mais de dois domínios, 

foi feita pela ANOVA para medidas repetidas, se os dados seguissem distribuição 

normal, ou teste de Friedman, se os dados não seguissem distribuição normal. A 

análise post hoc do teste de Friedman foi feita pelo teste de Student-Newman-

Keuls89,90,91,92. 

A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de 

Correlação.  As correlações entre as variáveis do estudo foram determinadas pelo 

Coeficiente de Correlação de Pearson, no caso de distribuição Normal, e quando 

não verificada a distribuição Normal, pelo coeficiente de Correlação de Spearman. A 

significância dos coeficientes de Correlação foi avaliada pelo teste do Coeficiente de 

Correlação, pelo qual um coeficiente é significativamente não nulo se o p-valor do 

teste de correlação for menor que o nível de significância 0,05. A correlação entre 

duas variáveis é considerada suficientemente forte, se o coeficiente de correlação 

apresentar valor absoluto maior que 0,7 89,90,91,92.  

Todas as discussões foram realizadas considerando nível de significância 

máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão nos testes: 

rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste for menor que 

0,05. Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos, foram 

considerados os p-valores exatos89,90,91,92. 

A distribuição de frequências, em classes de uma variável quantitativa, foi 

obtida seguindo a determinação do número de classes pela fórmula de Sturges dada 

por  e amplitude de classes dada por  89,90,91,92. 
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3.6 PRECEITOS ÉTICOS 
 

Foram respeitados os aspectos éticos, em conformidade com as 

determinações das Diretrizes de Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos, como o preconizado pela Resolução nº 466 do 

Conselho Nacional de Saúde (2012). 

Em oportunidade, ressalta-se que este projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da UFF, 

com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

45481615.8.00005243 e aprovado com o Parecer Consubstanciado nº.1.137.733 

(Anexo 3), e para preservação da identidade dos participantes, os questionários 

receberam uma identificação específica de sigilo. 

Os riscos são mínimos, dentre eles foram previstos o cansaço e desconforto 

pelo tempo dispensado no preenchimento do questionário, além do desconforto 

emocional, quando da resposta ao mesmo, em função de possíveis lembranças de 

situações desagradáveis e desgastantes vivenciadas. Como benefícios, foram 

estabelecidos os subsídios provenientes com a pesquisa, para que medidas de 

prevenção possam ser efetuadas pela vinculação da investigação científica e a 

revisão de práticas cotidianas nos ambientes de trabalho para melhoria da qualidade 

de vida do indivíduo. 
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados estão apresentados em 05 (cinco) dimensões de análise que 

compõem este estudo, ou seja, perfil sociodemográfico da amostra (sexo, idade, 

estado civil, cargo exercido, setor de atuação, tempo de atividade profissional, tempo 

de trabalho na instituição, vínculo de trabalho na instituição, turno de trabalho, 

número de empregos, tempo dedicado ao sono, férias anuais, e número de 

dependentes); associação dos domínios de Hardiness com variáveis 

qualitativas nominais (sexo, estado civil, cargo exercido, setor de atuação,  turno 

de trabalho e número de empregos); associação dos domínios de Hardiness com 

variáveis qualitativas ordinais e quantitativas ( idade, número de dependentes, 

tempo de atividade profissional, tempo de trabalho na instituição, número de 

empregos e tempo dedicado ao sono); análise descritiva de escores dos 

domínios de Hardiness (compromisso, controle e desafio) , e associação dos 

profissionais de Hardiness elevado com variáveis qualitativas nominais (sexo, 

estado civil, vínculo de trabalho na instituição, cargo exercido, setor de atuação, 

turno de trabalho e férias anuais) e ordinais e quantitativas (idade, número de 

dependentes, tempo de atividade profissional, tempo de trabalho na instituição, 

número de empregos e tempo dedicado ao sono). 

4.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA AMOSTRA  

Dos 171 participantes da pesquisa, 136 profissionais (79,5%) eram do sexo 

feminino e 35 (20,5%) do sexo masculino, como esclarece a figura 3. A diferença 

entre as duas proporções é significativa, dado o p-valor=0,000 do Teste Binomial. Há 

um predomínio significativo do sexo feminino entre os profissionais de 

Enfermagem.  
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Figura 2 - Distribuição do sexo dos profissionais de Enfermagem 

 

Fonte: própria autora 

 

De acordo com a distribuição de frequências obtida para a Idade, exibida na 

Tabela 1, a idade apresenta duas classes modais, de maior frequência de 

profissionais, a de 42 a 47 anos e a de 54 a 59 anos, cada uma tem frequência de 

33 profissionais, que representam 19,4% da amostra. 

 

Tabela 1 - Distribuição de Frequências da Idade dos Profissionais 

Idade Frequência Absoluta Frequência Relativa 
24 a 29 anos 11 6,5% 
30 a 35 anos 29 17,1% 
36 a 41 anos 22 12,9% 
42 a 47 anos 33 19,4% 
48 a 53 anos 29 17,1% 
54 a 59 anos 33 19,4% 
60 a 65 anos 12 7,1% 
66 a 71 anos 1 0,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

A Figura 3 traz o histograma da distribuição da idade dos profissionais.  

Observa-se que a distribuição das idades é pouco assimétrica, mas destoante da 

curva de distribuição normal esperada. A dissonância observada no histograma é 

considerada significativa pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e de Shapiro-

Wilk (SW), que rejeitaram a hipótese nula de normalidade, ao apresentarem p-
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valores menores que 5%, como pode ser visto na Tabela 1, que traz as principais 

estatísticas de idade dos profissionais. No global, os profissionais de Enfermagem 

tinham idade entre 24 e 69 anos, que resultaram numa média de 45,1 anos, com 

desvio padrão de 10,3 anos e mediana de 45,0 anos. A amplitude amostral (range) é 

de 45 anos, e em relação à média total, o coeficiente de variação é de 0,23, 

acusando que há uma variabilidade moderada na distribuição de idade destes 

profissionais.  Os p-valores dos testes de normalidade, concluem que a distribuição 

da idade do grupo feminino não segue distribuição normal.  Sendo assim as 

estatísticas de idade dos dois grupos, feminino e masculino, foram comparadas pelo 

teste não paramétrico de Mann Whitney, que resultou num p-valor=0,932. Conclui-

se, dessa forma, que não há diferença significativa entre a idade de 

profissionais de Enfermagem homens e mulheres.  

 

Figura 3 - Histograma da distribuição da idade dos profissionais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

As médias de idade da amostra global e por sexo são exibidas na Figura 4. 

As barras vão do limite inferior ao limite superior dos intervalos de confiança para a 

média, listados na Tabela 2. Além das médias de valores praticamente iguais, os 

intervalos de confiança para as médias de idade dos grupos feminino e masculino se 

interceptam, confirmando que as diferenças de idade nos dois grupos não são 

significativas, sob o ponto de vista estatístico.   
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Tabela 2 - Principais estatísticas de idade dos profissionais, global e por sexo 

Estatística Global Feminino Masculino 

Média  45,1 45,1 45,2 

Interva lo de Confiança  ao Nível  de 95% 

para  a  média  
43,6 – 46,7 43,4 – 46,9 41,5 – 48,9 

Mediana  45,0 45,0 45,0 

Desvio Padrão 10,3 10,3 10,8 

Mínimo 24 24 27 

Máximo 69 69 65 

Range 45 45 38 

Número de Casos  171 136 35 

Coeficiente de Variação 0,23 0,23 0,24 

p-valor do teste de KS 0,008 0,034 0,096 

p-valor do teste de SW 0,010 0,020 0,059 

p-va lor do teste de Mann Whitney 

comparando as distribuições  de idade de 

homens  e mulheres  

0,932 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016. 

 

Figura 4 - Médias de idade dos profissionais, global e por sexo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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A Tabela 3 traz a distribuição conjunta do estado civil e sexo dos 

profissionais. Os profissionais de Enfermagem são tipicamente casados (49,1%) 

e não há diferença significativa no perfil de estado civil de profissionais 

homens e mulheres (p-valor=0,551). A distribuição de frequências relativas do 

estado civil também pode ser vista na Figura 5. 

  

Tabela 3 - Distribuição do Estado Civil dos profissionais de 
Enfermagem, por sexo e global 

Estado Civil Feminino Masculino Global 

Casado 64 20 84 

47,1% 57,1% 49,1% 

Separado/Divorciado 24 3 27 

17,6% 8,6% 15,8% 

Solteiro 45 11 56 

33,1% 31,4% 32,7% 

Viúvo 3 1 4 

2,2% 2,9% 2,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

Figura 5 - Distribuição de frequências do estado civil dos profissionais de 
Enfermagem, por sexo e global 

 
Fonte: Dados da pesquisa.   
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A Figura 6 e a Tabela 4 trazem a distribuição de frequências do cargo exercido 

pelos profissionais de Enfermagem. A maior frequência é de técnicos de 

Enfermagem, que representam 45,0% da amostra. A segunda maior frequência é de 

enfermeiros (36,3%). Adicionalmente, 18,7% dos profissionais são auxiliares de 

Enfermagem.  

 

Figura 6 - Distribuição de frequências do cargo dos profissionais, por sexo e 
global. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 4 - Distribuição de frequências do Cargo exercido pelos profissionais de 
Enfermagem, por sexo e global 

Cargo Feminino Masculino Global 

Auxiliar de Enfermagem 

26 6 32 

19,1% 17,1% 18,7% 

Enfermeiro 

51 11 62 

37,5% 31,4% 36,3% 

Técnico de Enfermagem 

59 18 77 

43,4% 51,4% 45,0% 

Total 

136 35 171 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/201 
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O teste qui-quadrado não acusa diferença significativa na distribuição 

de cargos nos grupos feminino e masculino (p-valor=0,690). 

 A Tabela 5 traz a distribuição de frequências do setor que o profissional atua, 

por sexo e global. Os setores com maiores concentrações de profissionais da 

Enfermagem são a Clínica Médica (22,2%), CTI (18,7%) e Clínica Cirúrgica 

(16,4%). Este perfil típico global também é preservado para os profissionais do 

gênero feminino. Para os homens, os setores com maior atuação são a Clínica 

Médica (25,7%), CTI (20,0%) e Emergência (20,0%). As mulheres são maioria em 

todos os setores, exceto na emergência que tem a mesma quantidade de homens e 

mulheres.  

 

Tabela 5 -  Distribuição de frequências do setor que o profissional atua, por 
sexo e global 

Setor que Atua Feminino Masculino Global 

Centro Cirúrgico 

  

6 1 7 

4,4% 2,9% 4,1% 

Cl ínica Ci rúrgica 

  

23 5 28 

16,9% 14,3% 16,4% 

Cl ínica Médica 

  

29 9 38 

21,3% 25,7% 22,2% 

CTI 
  

25 7 32 

18,4% 20,0% 18,7% 

Diá lise 
  

8 1 9 

5,9% 2,9% 5,3% 

Emergência 
  

7 7 14 

5,1% 20,0% 8,2% 

Hematologia 
  

2 0 2 

1,5% ,0% 1,2% 

Maternidade 
  

14 3 17 

10,3% 8,6% 9,9% 

Pediatria 
  

7 0 7 

5,1% ,0% 4,1% 

UCO 

  

5 2 7 

3,7% 5,7% 4,1% 

UTI Neonatal 
  

10 0 10 

7,4% ,0% 5,8% 

Tota l   
  

136 35 171 

100 100 100 
Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 7 - Distribuição de frequências do setor que o profissional atua. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando que os setores Centro Cirúrgico, CTI, Diálise, Emergência, 

Unidade Coronariana e UTI neonatal são classificados como setores críticos, a 

Tabela 6 e a Figura 8 trazem a distribuição de profissionais em setores críticos e 

não-críticos.   

 

Tabela 6 -  Distribuição de frequências dos setores críticos que o profissional atua, 
por sexo e global 

Setor que Atua Feminino Masculino Global 

Não Crítico 

  

75 17 92 

55,1% 48,6% 53,8% 

Crítico 

  

61 18 79 

44,9% 51,4% 46,2% 

Total  

  

136 35 171 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

Observa-se que 46,2% dos profissionais de Enfermagem atuam em 

setores críticos.  Não há diferença significativa na distribuição de profissionais 

homens e mulheres nos setores críticos (p-valor=0,487 do teste qui-quadrado).  
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Figura 8 - Distribuição de frequências dos profissionais nos setores críticos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Figura 9 traz o histograma da distribuição do tempo de atividade 

profissional dos participantes da pesquisa.  Observa-se que a distribuição do tempo 

de atividade profissional tem alta variabilidade e é destoante da curva de distribuição 

normal esperada. A dissonância observada no histograma foi considerada 

significativa pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e de Shapiro-Wilk (SW), que 

rejeitaram a hipótese nula de normalidade, ao apresentarem p-valores menores que 

5%, como pode ser visto na Tabela 7, que traz as principais estatísticas do tempo de 

atividade profissional dos participantes da pesquisa. No global, os profissionais de 

Enfermagem tinham tempo de experiência variando entre 1 e 40 anos, que 

resultaram numa média de 19,8 anos de atividade profissional, com desvio padrão 

de 10,6 anos e mediana de 19,0 anos. A amplitude amostral (range) é de 39 anos, e 

relativamente à média, o coeficiente de variação, que é de 0,53, acusa que há uma 

variabilidade alta na distribuição de tempo de atividade destes profissionais.  Os p-

valores dos testes de normalidade, concluem que a distribuição do tempo de 

atividade profissional também não segue distribuição normal nos grupos feminino e 

masculino. Sendo assim as estatísticas do tempo de atividade profissional dos dois 

grupos, feminino e masculino, foram comparadas pelo teste não paramétrico de 

Mann Whitney, que resultou num p-valor=0,432. Conclui-se, daí, que não há 

diferença significativa entre o tempo de atividade profissional de homens e 

mulheres.  
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Figura 9 - Histograma da distribuição do tempo de atividade   profissional dos 
participantes da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 7. Principais estatísticas do tempo de atividade profissional, global 
e por sexo. 

Estatística Global Feminino Masculino 

Média 19,8 19,4 21,1 

Intervalo de Confiança ao Nível de 95% 

para a média 
18,2 – 21,4 17,4 – 21,2 41,5 – 48,9 

Mediana 19,0 19,0 21,0 

Desvio Padrão 10,6 10,5 11,0 

Mínimo 1 1 4 

Máximo 40 38 40 

Range 39 37 36 

Número de Casos 171 136 35 

Coeficiente de Variação 0,53 0,54 0,52 

p-valor do teste de KS 0,000 0,000 0,150 

p-valor do teste de SW 0,000 0,000 0,025 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando 

as distribuições de idade de homens e mulheres  
0,432 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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As médias do tempo de atividade profissional da amostra global e por sexo 

são exibidas na Figura 10. As barras vão do limite inferior ao limite superior dos 

intervalos de confiança para a média, listados na Tabela 7. Os intervalos de 

confiança para as médias do tempo de atividade profissional, dos grupos feminino e 

masculino, se interceptam, confirmando que as diferenças observadas nas 

estatísticas do tempo de atividade profissional dos dois grupos, sugerindo que os 

homens eram mais experientes, não são significativas.  

 

Figura 10 - Médias do tempo de atividade profissional, global e por sexo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 7 traz a distribuição de frequências em classes do tempo de trabalho 

no HUAP.   A classe modal de maior frequência era a classe de 0 a 4 anos, 34,5% 

dos profissionais estavam na instituição de 0 a 4 anos. 

 

Tabela 7 - Distribuição de Frequências do tempo de trabalho no HUAP 

Tempo de Trabalho no 
HUAP 

Frequência Absoluta Frequência Relativa 

0  a 4 anos 59 34,5% 
5  a 9 anos 9 5,3% 

10 a 14 anos 27 15,8% 
15 a 19 anos 5 2,9% 
20 a 24 anos 25 14,6% 
25 a 29 anos 11 6,4% 
30 a 34 anos 29 17,0% 
35 a 39 anos 6 3,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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 A Figura 11 traz o histograma da distribuição do tempo de trabalho na 

instituição.  Observa-se que a distribuição do tempo de atividade profissional tem 

alta variabilidade e é destoante da curva de distribuição normal esperada. Há uma 

frequência modal, 45 casos na faixa de profissionais que trabalhavam até 2,5 anos 

na instituição. A dissonância observada no histograma foi considerada significativa 

pelos testes de Kolmogorov-Smirnov (KS) e de Shapiro-Wilk (SW), que rejeitaram a 

hipótese nula de normalidade, ao apresentarem p-valores menores que 5%, como 

pode ser visto na Tabela 7, que traz as principais estatísticas do tempo de trabalho 

na instituição dos participantes da pesquisa. No global, os profissionais tinham 

tempo na instituição variando entre 0 e 38 anos, que resultaram numa média de 15,0 

anos de trabalho na instituição, com desvio padrão de 12,0 anos e mediana de 13,0 

anos. A amplitude amostral (range) é de 38 anos, e relativamente à média, o 

coeficiente de variação que é de 0,80 acusa que há variabilidade alta na distribuição 

de tempo de trabalho na instituição.  Os p-valores dos testes de normalidade 

concluem que a distribuição do tempo de trabalho na instituição também não segue 

distribuição normal nos grupos feminino e masculino. Sendo assim, as estatísticas 

do tempo de trabalho na instituição dos dois grupos, feminino e masculino, foram 

comparadas pelo teste não paramétrico de Mann Whitney, que resultou num p-

valor=0,403. Conclui-se, daí, que não há diferença significativa entre a o tempo 

de trabalho na instituição de homens e mulheres.  

 

Figura 11 - Histograma da distribuição de trabalho na instituição dos 
participantes da pesquisa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8 - Principais estatísticas do tempo de trabalho na instituição, 
global e por sexo. Niterói,2016. 

Estatística Global Feminino Masculino 

Média 15,0 14,6 16,7 

Intervalo de Confiança ao Nível de 95% para a 

média 
13,2 – 16,9 12,6 – 16,6 12,6 – 20,8 

Mediana 13,0 12,5 15,0 

Desvio Padrão 12,0 12,0 12,0 

Mínimo 0 1 0 

Máximo 38 38 34 

Range 38 37 34 

Número de Casos 171 136 35 

Coeficiente de Variação 0,80 0,82 0,72 

p-valor do teste de KS 0,000 0,000 0,055 

p-valor do teste de SW 0,000 0,000 0,003 

p-valor do teste de Mann Whitney comparando 

as distribuições de idade de homens e mulheres  
0,409 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

As médias do tempo e atividade, na instituição da amostra global e por sexo, 

são exibidas na Figura 12. As barras vão do limite inferior ao limite superior dos 

intervalos de confiança para a média, listados na Tabela 8. Os intervalos de 

confiança para as médias o tempo de atividade na instituição dos grupos feminino e 

masculino se interceptam confirmando que as diferenças observadas nas 

estatísticas do tempo de atividade profissional dos dois grupos, sugerindo que os 

homens estavam há a mais tempo na instituição, não são significativas.  
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Figura 12 - Médias do tempo de atividade profissional, global e por sexo 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 09 e a Figura 13 trazem a distribuição do vínculo com a instituição 

destes profissionais.  Observa-se que 81,3% dos profissionais de Enfermagem 

eram estatutários na instituição e 18,7% eram contratados.  Não há diferença 

significativa na distribuição do vínculo profissional de homens e mulheres (p-

valor=0,431 do teste qui-quadrado) 

 

Tabela 9 -  Distribuição de frequências do vínculo com a instituição, por sexo e global 
Vinculo Profissional Feminino Masculino Global 

Contrato 

  

27 5 32 

19,9% 14,3% 18,7% 

Estatutário 

  

109 30 139 

80,1% 85,7% 81,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 13 - Distribuição do vínculo com a instituição 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 10 e a Figura 14 trazem a distribuição de frequências do horário de 

trabalho na instituição dos profissionais de Enfermagem. A maior frequência é de 

profissionais que trabalham em turno Diurno/Plantão, que representam 59,6% da 

amostra. A segunda maior frequência é de profissionais que trabalham em turno 

Noturno/Plantão (24,6%). Adicionalmente, 15,8% dos profissionais são diaristas. O 

teste qui-quadrado não acusa diferença significativa na distribuição de turnos 

nos grupos feminino e masculino (p-valor=0,324). 

 

Tabela 10 - Distribuição de frequências do turno de trabalho na 
instituição dos profissionais de Enfermagem, por sexo e global 

Turno Feminino Masculino Global 

Diarista 22 5 27 

16,2% 14,3% 15,8% 

Diurno/Plantão 84 18 102 

61,8% 51,4% 59,6% 

Noturno/Plantão 30 12 42 

22,1% 34,3% 24,6% 

Total 
136 35 171 

100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 14- Distribuição de frequências do turno de trabalho dos 
profissionais, por sexo e global 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 11 e a Figura 15 trazem a distribuição de frequências do número de 

empregos dos profissionais de Enfermagem. A maior frequência é de profissionais 

que trabalham em dois empregos, que representam 52,0% da amostra. A segunda 

maior frequência é de profissionais que trabalham somente no HUAP (46,2%). 

Somente 1,8% dos profissionais tem 3 empregos. A média é de 1,6 empregos por 

profissional.  O teste qui-quadrado não acusa diferença significativa na 

distribuição do número de empregos nos grupos feminino e masculino (p-

valor=0,138). 

 
Tabela 11 - Distribuição de frequências do turno de trabalho na 
instituição dos profissionais de enfermagem, por sexo e global. 

Número de empregos Feminino Masculino Global 

1 emprego 68 11 79 

50,0% 31,4% 46,2% 

2 empregos 66 23 89 

48,5% 65,7% 52,0% 

3 empregos 2 1 3 

1,5% 2,9% 1,8% 

Total 

136 35 171 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 15 - Distribuição do número de empregos dos 
profissionais, por sexo e global 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 12 e a Figura 16 trazem a distribuição do tempo dedicado ao sono 

por estes profissionais.  Observa-se que 51,3% dos profissionais de Enfermagem 

dormiam de 3 a 6 horas por dia, e 43,9% dedicavam de 7 a 9 horas para dormir.  

Não há diferença significativa na distribuição do tempo dedicado ao sono de 

homens e mulheres (p-valor=0,606 do teste qui-quadrado). 

 

Tabela 12 - Distribuição de frequências do tempo dedicado ao 
sono pelos profissionais de Enfermagem, por sexo e global. 

Horas de sono Feminino Masculino Global 

3 a 6 

 

75 21 96 

55,1% 60,0% 56,1% 

7 a 9 

 

61 14 75 

44,9% 40,0% 43,9% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 16 - Distribuição do tempo dedicado ao sono diariamente. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Os profissionais foram indagados se tiravam férias anualmente. A distribuição 

das respostas pode ser vista na Tabela 13 e na Figura 17. Apesar de terem direito 

garantido, na prática, 20,5% dos enfermeiros não tiram férias anualmente. Não há 

diferença significativa na distribuição de homens e mulheres em cada resposta 

(p-valor=0,309 do teste qui-quadrado).  

 

Tabela 13 - Distribuição de frequências sobre as férias anuais, por sexo e 
global. Niterói, 2016. 

Tira férias anualmente? Feminino Masculino Global 

Não 

  

30 5 35 

22,1% 14,3% 20,5% 

Sim 

  

106 30 136 

77,9% 85,7% 79,5% 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 17 - Distribuição de frequências para as férias anuais. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
A Tabela 14 e a Figura 18 trazem a distribuição de frequências do número de 

dependentes dos profissionais de Enfermagem. As respostas mais típicas são de 2 

dependentes, 1 dependente ou nenhum dependente. A mediana é de 2 dependentes por 

profissional.  O teste qui-quadrado não acusa diferença significativa na distribuição do 

número de dependentes nos grupos feminino e masculino (p-valor=0,758). 

 

Tabela 14 - Distribuição de frequências do número de dependentes dos 
profissionais de enfermagem, por sexo e global. 

Número de Dependentes Feminino Masculino Global 

0 

 

40 7 47 

29,4% 20,0% 27,5% 

1 

 

35 12 47 

25,7% 34,3% 27,5% 

2 

 

40 10 50 

29,4% 28,6% 29,2% 

3 

 

12 4 16 

8,8% 11,4% 9,4% 

Mais de 3 

 

9 2 11 

6,6% 5,7% 6,4% 

40 7 47 

Total 

 

136 35 171 

100 100 100 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 18 - Distribuição de frequências do número de dependentes dos 
profissionais de enfermagem, por sexo e global. Niterói,2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2 ASSOCIAÇÃO DOS DOMÍNIOS DE HARDINESS COM VARIÁVEIS      
QUALITATIVAS NOMINAIS 

 

Na investigação da hipótese dos escores dos profissionais estarem associados ao 

sexo do profissional, a Tabela 15 e a Figura 19 trazem as médias dos escores para cada 

sexo e os p-valores dos testes de Mann- Whitney, comparando as distribuições de escores 

dos dois grupos. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, não há diferença 

significativa entre os escores Hardiness dos profissionais de sexos distintos. 

Conclui-se que os escores do domínio da escala Hardiness não estão associados ao 

sexo do profissional.  
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Tabela 15 -  Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por sexo 

Domínio Feminino Masculino 

p-valor do teste  

de Mann Whitney 

Compromisso 22,2 21,9 0,605 

Controle 21,3 21,7 0,453 

Desafio 14,4 15,0 0,525 

Global 57,9 58,6 0,859 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

Figura 19 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por sexo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com o fato do 

profissional ser casado, a Tabela 16 e a Figura 20 trazem as médias dos escores para não 

casados e casados e os p-valores dos testes de Mann- Whitney, comparando as 

distribuições de escores não casados e casados. Pelos p-valores apresentados, todos 

maiores que 5%, não há diferença significativa entre os escores Hardiness de casados e 

não casados.  Conclui-se que os escores do domínio da escala Hardiness não estão 

associados ao estado civil do profissional.  
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Tabela 16 -  Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por 
estado civil 

Domínio 
Não 

Casado 
Casado 

p-valor do teste  

de Mann Whitney 

Compromisso 21,7 22,3 0,536 

Controle 20,8 21,6 0,146 

Desafio 14,0 14,8 0,226 

Global 56,5 58,7 0,076 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

Figura 20 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por 
estado Civil 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com o cargo do 

profissional, a Tabela 17 e a Figura 21 trazem as médias dos escores para auxiliares, 

técnicos e enfermeiros e os p-valores dos testes de Kruskall-Wallis, comparando as 

distribuições de escores de cargos distintos. Pelos p-valores apresentados, todos maiores 

que 5%, não há diferença significativa entre os escores Hardiness de auxiliares, técnicos e 

enfermeiros.  Conclui-se que os escores do domínio da escala Hardiness não estão 

associados ao cargo do profissional. 
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Tabela 17 -  Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por Cargo 

Domínio 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Técnico de  

Enfermagem 

Enfermeiro 

p-valor do teste 

de Kruskall Wallis 

Compromisso 21,8 22,0 22,4 0,628 

Controle 20,8 21,5 21,5 0,663 

Desafio 14,8 14,6 14,3 0,674 

Global 57,4 58,0 58,2 0,922 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2017 

 

Figura 21 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por Cargo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com setor que o 

profissional atua, a Tabela 18 e a Figura 22 trazem as médias dos escores para 

profissionais dos setores não críticos e para os profissionais que atuam nos setores críticos 

e os p-valores dos testes de Kruskall-Wallis, comparando as distribuições de escores dos 

dois grupos. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, não há diferença 

significativa entre os escores Hardiness de profissionais de setores não críticos e de 

profissionais de setores críticos.   Conclui-se que os escores do domínio da escala 

Hardiness não estão associados ao setor de atuação do profissional.  



73 
 

 
 

 

Tabela 18 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness para 
setor não Crítico e Crítico. 

Domínio 
Setor Não 

Crítico 

Setor 

Crítico 

p-valor do teste  

de Mann Whitney 

Compromisso 22,0 22,2 0,695 

Controle 21,3 21,4 0,841 

Desafio 14,6 14,3 0,344 

Global 58,0 58,0 0,991 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 22 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness para setor 
não Crítico e Crítico. 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para investigar se o escore está relacionado com o turno de trabalho do profissional, 

a Tabela 19 e a Figura 23 trazem as médias dos escores para cada classificação e os p-

valores dos testes de Kruskall-Wallis, comparando as distribuições de escores dos três 

turnos considerados. Pelos p-valores apresentados, todos maiores que 5%, não há 

diferença significativa entre os escores dos profissionais de diferentes turnos.  Conclui-se 
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que os escores do domínio da escala Hardiness não estão associados ao turno que o 

profissional trabalha. 

 

Tabela 19 -  Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por Turno 

Domínio Diarista 

Diurno 

/Plantão 

Noturno 

/Plantão 

p-valor do teste 

de Kruskall Wallis 

Compromisso 21,4 22,0 22,8 0,503 

Controle 21,0 21,4 21,5 0,641 

Desafio 15,3 14,2 14,7 0,252 

Global 57,7 57,6 59,0 0,646 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

Figura 23 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por Turno 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a investigação da hipótese do escore estar relacionado com o número de 

empregos do profissional, a Tabela 20 e a Figura 24 trazem as médias dos escores para 

cada grupo e os p-valores dos testes de Mann- Whitney, comparando as distribuições de 

escores de profissionais que têm 1, 2 e 3 empregos, Pelos p-valores apresentados, todos 

maiores que 5%, não há diferença significativa entre os escores dos profissionais que têm 1, 
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2 ou 3 empregos. Conclui-se que os escores do domínio da escala Hardiness não 

estão associados ao número de empregos do profissional.  

 

Tabela 20 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por número 
de empregos 

Domínio 

1 

Emprego 

2 

Empregos 

3 

Empregos 

p-valor do teste 

de Kruskall Wallis 

Compromisso 22,5 21,8 21,0 0,544 

Controle 21,6 21,1 22,7 0,469 

Desafio 14,7 14,2 18,3 0,198 

Global 58,8 57,1 62,0 0,373 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

Figura 24 - Média dos escores dos domínios da escala Hardiness por número 
de empregos. 

 

Fonte: Dados do autor 
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4.3 ASSOCIAÇÃO DOS DOMÍNIOS  DE HARDINESS COM VARIÁVEIS 
QUALITATIVAS ORDINAIS E QUANTITATIVAS 
 

 A Tabela 21, a seguir, traz os coeficientes de correlação de Spearman entre os 

escores dos domínios Hardiness e as variáveis quantitativas ou qualitativas ordinais, além 

do coeficiente de correlação; constam também, na Tabela 21, os p-valores de significância 

dos coeficientes de correlação. Dados os p-valores, todos maiores que 5%, infere-se que 

nenhuma das correlações é significativamente distinta de zero. Conclui-se que os escores 

dos domínios da escala Hardiness não estão significativamente correlacionados a 

nenhuma destas variáveis: idade, número de dependentes do profissional, tempo de 

experiência profissional, tempo de trabalho na instituição, número de empregos e 

horas de sono. 

 

Tabela 21 - Coeficiente de Correlação de Spearman entre as variáveis quantitativas e 
os escores dos Domínios da Escala Hardiness. 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

Variável associada ao Domínio 

Domínio 

Compromisso Controle Desafio Global 

Idade 

-0,057 -0,137 0,034 -0,075 

p=0,463 p=0,076 p=0,661 p=0,330 

Número de Dependentes 

0,08 0,02 0,05 0,08 

p=0,298 p=0,805 p=0,485 p=0,328 

Tempo  de Experiência 

Profissional 

-0,03 -0,05 0,05 -0,02 

p=0,737 p=0,516 p=0,555 p=0,843 

Tempo de Trabalho na Instituição 

-0,04 -0,06 0,05 -0,03 

p=0,585 p=0,452 p=0,532 p=0,734 

Número de Empregos 

-0,09 -0,06 -0,02 -0,08 

p=0,240 p=0,465 p=0,753 p=0,276 

Horas de sono 

0,01 -0,03 -0,02 -0,02 

p=0,916 p=0,656 p=0,769 p=0,785 
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4.4 ANÁLISE DESCRITIVA DE ESCORES DOS DOMÍNIOS DE HARDINESS 
 

 

A Tabela 22 traz as principais estatísticas dos escores dos domínios da 

Escala Hardiness para os profissionais desta amostra. Uma comparação das médias 

e medianas pode ser vista na Figura 25. As variabilidades nestes domínios, 

quantificadas relativamente pelo coeficiente de variação (C.V), acusam moderada 

variabilidade dos escores na amostra, sendo mais diversificada a distribuição do 

escore do Domínio Desafio, com C.V=0,23. O teste de Friedman acusa diferença 

significativa entre os escores de domínios distintos (p-valor=0,000). A análise post-

hoc, via teste de Student-Newman-Keuls, detectou que os escores dos Domínios 

distintos são significativamente distintos.  Tanto a análise pela média quanto a 

análise pela mediana concordam que os profissionais estavam mais prejudicados no 

que se refere ao Desafio (média 14,5 e mediana 15,0) e estavam melhor avaliados no 

domínio Compromisso (média 22,1 e mediana 22). 

 

Tabela 22 - Principais Estatísticas dos Escores dos Domínios da Escala 
Hardiness 

Domínio Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão C.V 

Compromisso 22,1 22 8 30 3,9 0,17 

Controle 21,4 22 11 30 3,2 0,15 

Desafio 14,5 15 4 25 3,3 0,23 

Global 58,0 58 38 78 7,3 0,13 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 25 - Média e Mediana dos escores dos domínios da Escala Hardiness 
para os profissionais da enfermagem. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 23 traz a distribuição da classificação de cada escore. Os 

percentuais podem ser vistos na Figura 26. Os Domínios Compromisso e Controle 

apresentaram razoáveis percentuais de escores altos, maiores que 60%, porém no 

domínio Desafio, somente 3,5% dos casos tinham escore alto e, na escala global, 

somente 3 casos, que correspondiam a 1,8% da amostra, tinham escore  Hardiness 

alto.  

 

Tabela 23 -  Distribuição de Frequências da classificação do escore 
em cada domínio e na Escala Global Hardiness 

Classificação 

do Escore 

Domínio Hardiness 

Compromisso Controle Desafio Global 

Baixo 1 0 18 0 

Médio 56 67 147 168 

Alto 114 104 6 3 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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Figura 26 - Distribuição de Frequências da classificação do escore em cada 
domínio e na Escala Global Hardiness 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

A Tabela 24 traz a distribuição de frequências das variáveis categóricas nos 

grupos que tem Hardiness elevado de cada domínio, Compromisso, Controle e 

Desafio. Os percentuais são relativos ao número de casos de Hardiness elevado 

naquele domínio, exibidos na primeira linha. Por exemplo, tem-se 114 profissionais 

com Hardiness elevado no domínio Compromisso, divididos em 90 do sexo feminino 

e 24 profissionais do sexo masculino. Logo, dos 114 profissionais com Hardiness 

Compromisso elevado, 78,9% são do sexo feminino e 21,1% são do sexo masculino. 
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Tabela 24 - Distribuição de Frequências das variáveis categóricas nos grupos 
que tem Escore  Elevado nos três domínios: Compromisso, Controle e Desafio 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

        

 

Variável 

 

Compromisso 

Elevado 

 

 

 Controle Elevado Desafio Elevado 

 n %  n % n % 

        
Número de Casos 114 100%  104 100% 6 100% 
Sexo        

Feminino 90 78,9%  79 76,0% 3 50,0% 
Masculino 24 21,1%  25 24,0% 3 50,0% 

Estado Civil        
Solteiro (a) 37 32,5%  30 28,8% 1 16,7% 
Casado (a) 59 51,8%  58 55,8% 5 83,3% 
Separado/Divorciado (a) 15 13,2%  15 14,4% 0 0,0% 
Viúvo(a) 3 2,6%  1 1,0% 0 0,0% 

Situação Contratual        
Estatutário 91 79,8%  84 80,8% 4 66,7% 
Contrato 23 20,2%  20 19,2% 2 33,3% 

Cargo 

 

 

 

       
Enfermeiro 42 36,8%  37 35,6% 1 16,7% 
Técnico de Enfermagem 52 45,6%  49 47,1% 3 50,0% 
Auxiliar de Enfermagem 20 17,5%  18 17,3% 2 33,3% 

Setor que trabalha        
Centro Cirúrgico 6 5,3%  2 1,9% 0 0,0% 
Clínica Cirúrgica 15 13,2%  17 16,3% 1 16,7% 
Clínica Médica 28 24,6%  24 23,1% 2 33,3% 
CTI 21 18,4%  22 21,2% 1 16,7% 
Diálise 7 6,1%  5 4,8% 0 0,0% 
Emergência 7 6,1%  8 7,7% 0 0,0% 
Hematologia 1 0,9%  2 1,9% 0 0,0% 
Maternidade 13 11,4%  10 9,6% 0 0,0% 
Pediatria 5 4,4%  4 3,8% 0 0,0% 
UCO 4 3,5%  7 6,7% 1 16,7% 
UTI Neonatal 7 6,1%  3 2,9% 1 16,7% 

Setor Crítico        
Não 62 54,4%  57 54,8% 3 50,0% 
Sim 52 45,6%  47 45,2% 3 50,0% 

Turno        
Diarista 16 14,0%  14 13,5% 0 0,0% 
Diurno/Plantão 69 60,5%  66 63,5% 3 50,0% 
Noturno/Plantão 29 25,5%%  24 23,1% 3 50,0% 

Férias Anuais        
Não 26 22,8% 

,8% 

 24 23,1% 2 33,3% 
Sim 88 77,2%  80 76,9% 4 66,7% 

Sim 88 77,2%  80 76,9% 4 66,7% 
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4.5 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE HARDINESS ELEVADO COM 
VARIÁVEIS QUALITATIVAS NOMINAIS, ORDINAIS  E QUANTITATIVAS 

 

A Tabela 26 mostra o perfil dos profissionais, e cada um dos três profissionais 

que tinham Hardiness elevado, e o perfil típico, no que diz respeito às variáveis 

categóricas. Dos 3 (três) profissionais de Hardiness elevado, de cargos diferentes, 

todos eram casados, estatutários, 2 (dois) do sexo masculino, e um do sexo 

feminino.  Quanto ao local de atuação, 2 (dois) do setor crítico, respectivamente do 

CTI e UCO, com predominância no plantão noturno e férias anuais. 

 

Tabela 25 - Perfil dos três profissionais que tinham Hardiness elevado, 
variáveis qualitativas 

Variável 
Profissional 

 1 
Profissional  

2 
Profissional  

3 
Resposta  

Típica 
Sexo Feminino Masculino Masculino Masculino 
Estado Civil Casada Casado Casado Casado 

Situação Contratual 
Estatutário Estatutário 

Estatutário Estatutário 

Cargo 
Enfermeiro 

Técnico de 
Enfermagem 

Auxiliar de 
Enfermagem 

- 

Setor 
Clínica 

Cirúrgica CTI UCO - 

Setor Critico Não Sim Sim Sim 

Turno 
Noturno/Plantã

o 
Diurno/Plantão Noturno/Plantão Noturno/Plantã

o 
Férias Anuais Sim Não Sim Sim 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

A Tabela 26 mostra o perfil dos três profissionais que tinham Hardiness 

elevado no que diz respeito às variáveis quantitativas. A enfermeira com idade 54 

anos, o técnico tinha 29 anos e o auxiliar de enfermagem tinha 56 anos, resultando 

numa média de 46,3 anos. Todos tinham 1 dependente, média de 23,7 anos de 

profissão, 21,7 anos de HUAP. Esses profissionais tinham em média 1,7 empregos e 

tempo médio estimado de sono de 5,7 horas. Eles apresentam maior média no 

domínio Compromisso e menor média no Domínio Desafio.  
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Tabela 26 - Perfil dos três profissionais que tinham hardiness elevado, 
variáveis quantitativas. Niterói,2016. 

Variável 
Profissional 

 1 
Profissional 

2 

 
Profissional 

3 
 

Média 
 

Idade (anos) 54 29 56 46,3 

Número de Dependentes 1 1 1 1,0 

Tempo Profissional (anos) 31 10 30 23,7 

Tempo de HUAP (anos) 31 4 30 21,7 

Número de Empregos 1 3 1 1,7 

Horas de Sono 3h a 6h 3h a 6h 7h a 9h 5,7 

          Escore Compromisso 25 26 29 26,7 

Escore Controle 23 28 24 25,0 

Escore Desafio 21 23 21 21,7 

Escore Hardness Global 69 77 74 73,3 

Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 

A Tabela 27 traz a distribuição de frequências das variáveis categóricas nos 

grupos que tem Hardiness Elevado de cada domínio Compromisso, Controle e 

Desafio. Os percentuais são as incidências de Hardiness elevado em cada categoria 

das variáveis.  Em relação às mulheres, por exemplo, 78,9 tinham Hardiness 

elevado no domínio Compromisso, 58,1% no Domínio Controle e 2,2% no domínio 

Desafio. Pode-se observar, daí, que a incidência de Hardiness Elevado dos três 

domínios é maior entre os homens do que entre as mulheres.  A significância das 

diferenças, observadas nas distribuições de frequências das variáveis categóricas 

com a classificação do escore de cada domínio, não foi constatada, para todas as 

tabelas cruzadas de variável categórica e classificação do escore o p-valor do teste 

qui-quadrado foi maior que 5%. 
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Tabela 27 -  Distribuição de Frequências das variáveis categóricas nos grupos 
que têm Escore Elevado em cada domínio: Compromisso, Controle e Desafio 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 

 
 
 A Tabela 28 traz as médias das variáveis quantitativas nos grupos que tinham 

Hardiness elevado em cada um dos domínios. Observa-se que os profissionais que 

têm Hardiness elevado no domínio Desafio são, em média, mais novos, têm menor 

Variável Compromisso Elevado 
Controle  
Elevado 

Desafio 
 Elevado 

 
 
 

 
n 

Incidência 
no Grupo 

n 
Incidência 
no Grupo 

n 
Incidência 
no Grupo 

Número de Casos 114 66,7% 104 60,8% 6 3,5% 
Sexo 

 
     

Feminino 90 66,2% 79 58,1% 3 2,2% 
Masculino 24 68,6% 25 71,4% 3 8,6% 

Estado Civil 
 

     
Solteiro (a) 37 66,1% 30 53,6% 1 1,8% 
Casado (a) 59 70,2% 58 69,0% 5 6,0% 
Separado/Divorciado (a) 15 55,6% 15 55,6% 0 0,0% 
Viúvo(a) 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0% 

Situação Contratual 
 

     
Estatutário 91 284,4% 84 262,5% 4 12,5% 
Contrato 23 16,5% 20 14,4% 2 1,4% 

Cargo 

 

 

 

 
     

Enfermeiro 42 67,7% 37 59,7% 1 1,6% 
Técnico de Enfermagem 52 67,5% 49 63,6% 3 3,9% 
Auxiliar de Enfermagem 20 62,5% 18 56,3% 2 6,3% 

Setor que trabalha       
Centro Cirúrgico 6 85,7% 2 28,6% 0 0,0% 
Clínica Cirúrgica 15 53,6% 17 60,7% 1 3,6% 
Clínica Médica 28 73,7% 24 63,2% 2 5,3% 
CTI 21 65,6% 22 68,8% 1 3,1% 
Diálise 7 77,8% 5 55,6% 0 0,0% 
Emergência 7 50,0% 8 57,1% 0 0,0% 
Hematologia 1 50,0% 2 100,0% 0 0,0% 
Maternidade 13 76,5% 10 58,8% 0 0,0% 
Pediatria 5 71,4% 4 57,1% 0 0,0% 
UCO 4 57,1% 7 100,0% 1 14,3% 
UTI Neonatal 7 70,0% 3 30,0% 1 10,0% 

Setor Crítico 
 

     
Não 62 67,4% 57 62,0% 3 3,3% 
Sim 52 65,8% 47 59,5% 3 3,8% 

Turno 
 

     
Diarista 16 59,3% 14 51,9% 0 0,0% 
Diurno/Plantão 69 67,6% 66 64,7% 3 2,9% 
Noturno/Plantão 29 69,0% 24 57,1% 3 7,1% 

Férias Anuais 
 

     
Não 26 74,3% 24 68,6% 2 5,7% 
Sim 88 64,7% 80 58,8% 4 2,9% 
Sim 88 64,7% 80 58,8% 4 2,9% 
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número de dependentes, menor tempo de profissão, menor tempo de HUAP, têm 

maior média do escore desafio e maior médio do escore Hardiness Global. 

Tabela 28 - Média das variáveis quantitativas nos grupos que tem Hardiness 
Elevado nos três domínios: Compromisso, Controle e Desafio 

Média da Variável 
 

CompromissoE

levado 

Controle  

Elevado 

Desafio  

Elevado 

Hardness  
Global 

Elevado  

Idade (anos) 
44,9 44,5 40,2 

46,3 

Número de Dependentes 
1,5 1,4 1,2 

1,0 

Tempo Profissional (anos) 
19,6 19,6 16,0 

23,7 

Tempo de HUAP (anos) 
14,6 14,9 11,7 

21,7 

Número de Empregos 
1,5 1,5 1,5 

1,7 

Horas de Sono 
6,1 6,0 5,7 

5,7 

Escore Compromisso 24,2 23,1 23,3 26,7 

Escore Controle 22,1 23,4 22,8 25,0 

Escore Desafio 14,6 14,8 22,0 21,7 

Escore Hardiness Global 60,9 61,3 68,2 73,3 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Niterói/2016 
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5 DISCUSSÃO  
 

A partir da amostra deste estudo, pôde-se inferir, sobre as frequências modais 

e valores médios, que o profissional de Enfermagem típico do HUAP é do gênero 

feminino (79,5%), tem em média aproximadamente 45 anos, é casado (49,1%), é 

técnico de Enfermagem (45,0%) ou enfermeiro (36,3%), trabalha na Clínica Médica 

(22,2%), Clínica Cirúrgica (16,4%) ou CTI (18,7%), trabalha predominantemente em 

setores não críticos (53,8%) e 46,2% trabalha em setores críticos. Tem experiência 

média de aproximadamente 20 anos de trabalho, trabalha no HUAP há 

aproximadamente 15 anos, em média, é estatutário (81,3%), trabalha em turno 

diurno/plantão (59,6%), tem 2 empregos (52,0%) ou trabalha somente no HUAP 

(46,2%), dorme de 3 a 6 horas diariamente (56,1%), tira férias anualmente (79,5%)  

e tem 2 dependentes (29,2%), 1 dependente (27,5%) ou nenhum dependente 

(27,5%). 

A importância da análise descritiva de escores dos domínios de Hardiness, 

tem aumentado desde os eventos como o ataque terrorista de 11 de setembro, 

desastres naturais como o furacão Katrina e a guerra contra o terrorismo. Pesquisas 

sobre resiliência foram direcionadas para os adultos. Os militares começaram a 

adotar o conceito, em 2008, num esforço para diminuir o número de suicídios. 

Coping, controle pessoal, Hardiness e apoio social são atributos que caracterizam a 

resiliência psicológica entre militares. Em estudos envolvendo militares, Hardiness 

foi encontrado como influência positiva tanto na prevenção da depressão quanto na 

síndrome pós trauma 93,94,95,96,97,98.  

 No Brasil, um dos primeiros estudos que buscava analisar o perfil Hardiness 

foi realizado com professores, sendo esse conceito ainda pouco empregado1. Alguns 

estudos desenvolvidos no Brasil, com o profissional de Enfermagem têm 

demonstrado baixo percentual de profissionais com a personalidade Hardiness 

elevado, pois os enfermeiros pontuam alto nos escore compromisso1,16,99,100 e mais 

baixo no desafio.  

Estudo realizado em Portugal demonstrou que profissionais com alto escores 

de controle e desafio apresentavam menos índices de Burnout, e a dimensão 

compromisso não apresentou nenhum impacto nos índices desta síndrome101.  
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Com enfermeiras gerentes de um hospital do Texas (EUA), verificou-se que 

60% eram profissionais com Personalidade Hardiness. Ou seja, muito acima dos 

resultados encontrados no Brasil com enfermeiros 16,99,102,103,104.  

Em Teerã, 252 enfermeiros de seis hospitais participaram de estudo que 

investigou o Hardiness como mediador de estresse e felicidade. Foi concluído que o 

Hardiness realmente tem a função de mediar o estresse e a sensação de felicidade 

entre enfermeiros, onde profissionais com Hardiness elevado apresentavam menos 

estresse e maior sensação de felicidade. Desta forma, confirma o Hardiness como 

fator importante no treinamento de controle do estresse entre enfermeiros 105. 

Outro dado importante, deste estudo, foi a afirmação de que mulheres 

mostraram elevado estresse e baixos níveis de Hardiness, enquanto homens, alto 

nível de Hardiness, baixo nível de estresse e eram mais felizes que as mulheres105. 

  Estudo realizado com enfermeiros em Hospital Pediátrico Universitário no 

estado de Arkansas, EUA, demonstrou que treinamento em Hardiness, com pré-

teste e pós-teste, foi efetivo para baixar os índices de Burnout, concordando com a 

literatura que afirma que o Hardiness pode ser aprendido e aprimorado, não sendo, 

portanto, uma qualidade estática. Houve também uma relação inversa entre a 

elevação do Hardiness e o declínio dos índices de Burnout 106. 

Outro estudo com policiais militares demonstrou diferenças com os estudos 

realizados com a Enfermagem. Pois há baixas pontuações nas dimensões 

Compromisso e Controle e altas pontuações em Desafio classificado como alto107.  

Entretanto, estudos com estudantes de Enfermagem demonstraram um percentual 

mais alto com personalidade Hardiness, comparando com estudos entre 

enfermeiros, porém, a pontuação nos escores é semelhante aos dos enfermeiros, 

com a dimensão compromisso sendo a mais pontuada e desafio a menos pontuada 
108,109,110. E entre residentes multiprofissionais e médicos, os estudos também 

demonstraram percentual elevado de personalidade Hardiness 10,111,112. Foi 

observada a tendência de que os residentes médicos, com baixo estresse, 

apresentam alto desafio, interpretando as demandas do ambiente de trabalho e 

formação como estimulantes para o crescimento profissional. Quanto aos residentes 

em alto estresse, há tendência de estes apresentarem baixo desafio, alto 

compromisso e alto controle 111.  
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 Com estudantes da Califórnia (EUA), a personalidade Hardiness apresentou 

relação significativa com o desempenho do aluno na academia e um poder de 

predição maior desse desempenho do que outras variáveis113. 

 Evidências sugerem que ideias de suicídio entre estudantes universitários 

cresceram nos últimos anos, a partir desta afirmação foi realizado estudo entre 500 

estudantes de graduação, em vários cursos de universidades públicas na Malásia 

que demonstrou baixo escore de Hardiness e uma fraca confiança na resolução de 

problemas, influenciando significativamente na ideia de suicídio114,86.  

Estudos com alunos de enfermagem desenvolvidos na China e Austrália, que 

realizaram treinamento de Hardiness, demonstrou que houve diminuição do estresse 

e aumento do Hardiness entre esses alunos, contribuindo para que esses 

treinamentos devam ser incluídos na formação de novos enfermeiros no início de 

sua formação85. 

Portanto, dada a importância da personalidade Hardiness, esta pesquisa 

buscou por uma ampla associação dos domínios de Hardiness, com variáveis 

sociodemográficas, qualitativas e quantitativas junto aos participantes de pesquisa, 

correlacionando-as às evidências científicas para cada uma dessas variáveis, e, 

sobretudo, as comparando aos resultados obtidos. 

 

Sexo 

 

          Observa-se que estudos têm se empenhado em investigar a relação entre as 

características pessoais, traços de personalidade e características de trabalho, de 

modo a determinar os efeitos dessas variáveis no processo de estresse, bem como 

nas alternativas de enfrentamento ao problema. 

          Nesse sentido, baseado no modelo interacionista, que trata do indivíduo e 

suas relações com o ambiente, buscou-se a correlação entre a Personalidade 

Hardiness e as variáveis sociodemográficas da população do estudo115. 

           As mulheres foram inseridas no mercado de trabalho em atividades ligadas 

ao cuidado e a educação, porém, apesar da modificação desta situação nos dias 

atuais, seus salários ainda são inferiores aos dos homens, em média de 21% 16.   

 A caracterização da Enfermagem como campo profissional, 

predominantemente, feminino ainda é uma realidade. Apesar do aumento expressivo 



88 
 

 
 

no número total de profissionais em Enfermagem, nas últimas duas décadas em 

todos os segmentos da profissão, a incorporação de homens continua gradual e 

estável, aumentando, desde a década de 1980 até vinte anos depois, de 5,9% para 

7,9%. Concentrando-se ainda em funções de gestão e supervisão 3,116. 

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a maioria dos profissionais de 

Enfermagem é do sexo feminino, que correspondem a 87,24% dos profissionais do 

Brasil; já os do sexo masculino correspondem a 12,76% do total dos profissionais de 

Enfermagem, sendo observado tal fato também em estudantes de enfermagem 
22,26,51,117,118,119.  

  A posição da mulher brasileira difere bastante de outrora, hoje ela necessita 

trabalhar para ajudar a compor a renda familiar e muitas vezes arcar com todas as 

despesas familiares. Os baixos salários fazem com necessite ter mais de um 

emprego, como é o caso da maioria das trabalhadoras de Enfermagem. Em geral, 

residem longe dos empregos, fazendo com que aumente o tempo em que 

permanecem ausentes de casa. Têm dupla ou tripla jornada, provocando 

esgotamento físico e mental, não restando tempo suficiente para dedicar aos seus 

interesses pessoais, influenciando negativamente sua saúde mental26. Essas 

exigências são consideradas fontes de estresse, dessa forma, as mulheres são mais 

sujeitas ao estresse profissional do que os homens 120.  

Não há unanimidade quanto a possibilidade de maior incidência de estresse, 

no que diz respeito ao sexo. De modo geral, mulheres apresentam pontuações mais 

elevadas em exaustão emocional e os homens em despersonalização. Fato que 

pode ser explicado nos papéis socialmente aceito, as mulheres expressam mais 

livremente suas emoções, e também pela jornada dupla de trabalho (profissional e 

do lar) 13. 

Estudo realizado entre enfermeiros, demonstrou que homens e mulheres se 

estressam por diferentes razões, mas a habilidade de lidar com esses estressores 

não seria qualidade maior em nenhum dos dois 101.             

Em testes de inteligência emocional, homens e mulheres podem ter 

pontuações altas, dependendo de qual componente ou construto está sendo 

medido. Homens universalmente pontuam alto na tolerância ao estresse enquanto 

as mulheres de modo geral pontuam alto na empatia 121. 
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 Investigando a relação entre inteligência emocional, Hardiness e percepção 

do estresse entre enfermeiros foi demonstrado que na Enfermagem existe relação 

entre a inteligência emocional e as medidas de Hardiness. Neste mesmo estudo, 

não foi demonstrada diferença entre os enfermeiros com base na sua formação, 

áreas de prática, ou anos de experiência. Observa-se que muitos profissionais 

aprendem a usar diferentes estratégias de enfrentamento, por exemplo, humor, 

afastamento da situação estressante, aprender a ouvir antes de falar, técnicas de 

respiração profunda entre outros122. 

As mulheres demonstram maiores níveis de estresse e baixos níveis de 

Hardiness, enquanto homens demonstraram altos níveis de Hardiness e baixo nível 

de estresse e se apresentam mais felizes que as mulheres. Porém, ainda é difícil 

afirmar que homens possuem personalidade resistente em maior número que as 

mulheres117.                 

 No entanto, estudo realizado em um hospital universitário no estado do 

Espírito Santo, demonstrou resultado diverso. Sua amostra é composta por 58 

profissionais de saúde de Centro Cirúrgico: 24 médicos (anestesiologistas e médicos 

residentes em Anestesiologia), quatro enfermeiros e 30 técnicos de Enfermagem. A 

maioria (88%) dos participantes obteve altas médias nas dimensões compromisso e 

controle. Sete participantes (12%) apresentaram a personalidade resistente com 

altas pontuações nas três dimensões, eram na sua maioria mulheres (71,4%), 

técnicas de Enfermagem (57,1%), casadas (83,3%), com 11 a 15 anos de profissão 

(42,9%) e circulantes de sala (57,1%), além de possuírem múltiplo vínculo 

empregatício (57,1%)99. No item controle, as mulheres apresentaram 19,37 de média 

e homens 18,35. No item desafio, mulheres 20,74 de média e homens 18,91. No 

item compromisso, mulheres 15,23 de média e homens 14,57 de média16.  

Na comparação com trabalhos direcionados a outros grupos profissionais, 

estudo realizado com atletas da Faculdade de Educação Física e Ciência do 

esporte, da Universidade de Teerã e de diversos clubes, chegou a resultado similar. 

Foram convidados para participar de estudo sobre a associação de resiliência e 

Hardiness com o esporte 139 atletas (96 homens e 43 mulheres). Na comparação 

entre homens e mulheres, a análise de multivariância não demonstrou diferenças 

entre os sexos, demonstrando semelhança entre eles 123.  
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Em outro estudo com professores que trabalham com alunos portadores de 

necessidades especiais, realizado no Brasil, verificou-se que 8,9% (5 participantes) 

apresentaram Hardiness, sendo 4 deles do sexo feminino, nas faixas etárias, desde 

19 anos a 34 anos, por diversas faixas de carga horária (12, 20 e 36 horas 

semanais) e todos os que apresentam Hardiness trabalham na instituição de 1 a 3 

anos apenas2. 

Em nosso estudo, apesar de poucos profissionais com personalidade 

Hardiness, dos três (3) indivíduos que apresentaram Hardiness elevado, a maioria 

(2) é do sexo masculino, com pontuações entre 74 e 77. Contudo, um dos primeiros 

estudos2 a realizar investigação sobre Hardiness, no Brasil, teve resultados 

diferentes, pois a maioria dos profissionais com Hardiness elevado eram mulheres. 

Comparando com outro estudo16, que analisou a variável sexo com a 

característica Hardiness, houve concordância entre os resultados gerais. Nos 

escores compromisso, as mulheres pontuaram mais (22,2) que os homens (21,9), no 

domínio controle, as mulheres (21,3) pontuaram menos que os homens (21,7) e no 

domínio desafio, as mulheres (14,4) pontuaram menos que os homens (15,0), sendo 

este o domínio de pontuação mais baixa no compito geral em ambos sexos. Porém, 

não há diferenças significativas entre os sexos nos domínios de Hardiness. 

 

Estado Civil 

 

Os estudos não são unânimes em afirmar que o estado civil teria influência na 

personalidade resistente, porém, acredita-se que enfermeiros que possuem 

responsabilidades com filhos e demais pessoas são menos suscetíveis a Burnout124. 

Outro estudo não encontrou correlação entre estresse ocupacional com filhos 20, 

53,123,125,126. 

Geralmente se atribui a um relacionamento afetivo estável menor propensão 

ao estresse ocupacional, enquanto os maiores índices de síndrome de Burnout têm 

sido apontados nos solteiros, viúvos ou divorciados 13.  

Pesquisas apontam que o suporte social reduz ou minimiza o impacto 

causado por uma situação adversa a que o indivíduo foi submetido no trabalho e 

correlaciona-se negativamente com o estresse127. Suporte social faz referência a 

todas as relações que o indivíduo estabelece, sendo estas relacionadas à família, 
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aos amigos, ao trabalho, à escola e a comunidades. Uma vez que atuam como 

apoio social e emocional, essas relações precisam ser positivas, saudáveis e 

efetivas, pois apresenta relevância significativa na vida do indivíduo128.  

Procurando compreender a importância da família como apoio social, uma 

pesquisa realizada com profissionais de Enfermagem verificou que a família é o 

principal fator de enfrentamento ao estresse, assim como os amigos e a religião  129.  

Considerando-se o contexto socioeconômico atual, e o fato da Enfermagem 

ser uma profissão predominantemente feminina, pode-se deduzir que muitas dessas 

trabalhadoras estão sujeitas a vivenciar conflitos em razão das exigências 

profissionais e de sua vida pessoal. Essa maior exposição favorece o desgaste da 

força de trabalho, visto terem, as trabalhadoras, que exercer atividades no trabalho, 

no lar e no cuidado dos filhos 130,131.  

 Dos participantes do estudo realizado em centro cirúrgico, sete (12%) 

apresentaram a personalidade resistente, em sua maioria eram mulheres (71,4%), 

casadas (83,3%), enquanto no grupo de médicos residentes, 23,21 % apresentam 

personalidade Hardiness, com prevalência do sexo masculino, solteiros, sem filhos, 

residindo com a família, praticavam esportes, tinham atividades de lazer e estavam 

satisfeitos com a Residência 99,111. 

Estudo realizado com policiais militares, demonstrou que existem relações 

entre algumas variáveis sociodemográficas e ocupacionais e a dimensão 

―Compromisso‖ do Hardiness107. Pois os separados/divorciados apresentaram 

resultado significativamente maior que os casados e que os solteiros, os com união 

estável não se diferenciaram de nenhum outro grupo. Porém, a variável estado civil, 

na dimensão desafio, apresentou um resultado significativamente menor, no grupo 

solteiros, do que nos outros grupos, que não se diferenciaram entre si. 

Em outro estudo realizado em uma universidade pública, evidenciou-se altas 

médias entre residentes como 48,64% em compromisso, 54,02% em controle e 

62,16% em desafio. Na associação dos domínios que compõe a Escala de 

Hardiness, observou-se que 24,32% dos residentes multiprofissionais apresentaram 

Personalidade Hardiness. Desses, 21,62% apresentavam baixa intensidade de 

estresse, demonstrando a relação Estresse/Hardiness108. 

Quando avaliada, a equipe de Enfermagem investigada, vê-se que é 

tipicamente casada (49,1%) e não há associações significativas entre a variável 
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estado civil e Hardiness, mesmo nos três profissionais que apresentaram esta 

característica de personalidade.  

No domínio compromisso, os casados obtiveram média de 22,3 e os não 

casados 21,7; no domínio controle, os casados obtiveram 21,6 e não casados 20,8, 

e por fim, no domínio desafio, os casados obtiveram média 14,8 e não casados 14,0. 

Demonstrando o compromisso como um domínio mais elevado   e o mais baixo o 

domínio desafio. 

 Na comparação com estudos realizados com residentes, a porcentagem de 

pessoas com personalidade resistente é maior, além de diferenciação nos escores 

mais elevados, o desafio com frequência é mais baixo nos profissionais de 

Enfermagem. O escore alto no domínio desafio pode estar relacionado com a idade 

dos residentes, que na maioria possuem faixa etária mais baixa e são solteiros  

108,111. 

      

Cargo exercido 

 

O mais recente censo do COFEN demonstra maior concentração de técnicos 

de Enfermagem, contabilizando mais do dobro dos profissionais enfermeiros 22.  

A assistência ao paciente é de responsabilidade de todos os profissionais de 

Enfermagem, porém, cabe somente ao enfermeiro a assistência ao paciente de 

maior complexidade técnica e a supervisão do cuidado aos demais, elaboração do 

plano de assistência de Enfermagem. Entretanto, nos últimos anos, o enfermeiro 

está cada vez mais requisitado para a realização de atividades administrativas e 

burocráticas16. Componentes conhecidos como ameaçadores à estabilidade do 

enfermeiro são reconhecidos: o número reduzido de enfermeiros na equipe de 

Enfermagem 22, somando-se a situação Política na qual a profissão está imersa, com 

o achatamento dos salários, estreitamento do mercado de trabalho e o desemprego. 

A visão das instituições hospitalares, vistas atualmente como empresas, é a 

redução de custo; há uma maior contratação de técnicos e auxiliares de 

Enfermagem. A função de elaborar e supervisionar o plano assistencial de 

Enfermagem torna necessária a contratação do enfermeiro, profissional que possui 

conhecimento para executar esta atividade na conjuntura hospitalar, mas não para 

executá-lo, fato que eleva os custos comprometendo os lucros 27,131. 



93 
 

 
 

 O enfermeiro, como líder da equipe de Enferrmagem, é responsável pelo 

cuidado direto ao paciente de maior complexidade técnica e a responsabilidade pela 

supervisão dos demais. Deve minimizar obstáculos, fornecendo recursos ao servidor 

para desenvolvimento de suas funções, motivando e destacando a habilidade de 

cada um, para isso, precisa ter hardiness na sub-escala desafio ressaltada132. 

Entre os profissionais de Enfermagem de nível médio, observa-se que maioria 

possui ou cursa ensino superior/pós-graduação, sendo que alguns continuam 

exercendo funções que não condizem com seu nível de escolaridade, pois há 

interesse no aperfeiçoamento, e na possibilidade de melhoria salarial, além da busca 

da valorização profissional.  

Esse fato ocorre com profissionais admitidos através de concursos públicos 

em instituições que não permitem transposição de cargos, podendo causar 

sentimentos de insatisfação e desvalorização profissional120. 

No HUAP, o enfermeiro corresponde a 36,30% dos profissionais de 

Enfermagem, 45% são técnicos de Enferrmagem e 18,70% auxiliares de 

Enfermagem, não havendo diferença significativa na distribuição dos cargos nos 

grupos femininos e masculinos. Quando relacionados os cargos dos profissionais de 

Enfermagem aos  escores dos domínios de Hardiness, esta variável não apresentou 

associação. 

Na análise da média geral, os enfermeiros tiveram maior média no escore 

compromisso (22,4), os  técnicos de Enfermagem (22,0), e os auxiliares de 

Enfermagem (21,8). No escore controle, os enfermeiros e os  técnicos de 

Enfermagem obtiveram o mesmo escore (21,5), enquanto  e os auxiliares de 

Enfermagem (20,8). Quanto ao  escore desafio, o enfermeiro teve escore mais baixo 

que as demais categorias (14,3) enquanto o técnico de Enfermagem  pontuou (14,6) 

e o auxiliar de Enfermagem (14,8). 

Quanto ao Escores do Hardiness Global, dos 3 (três) profissionais de 

Personalidade Hardiness, observa-se para compromisso 60,9, para controle 61,3 e 

68,2 para desafio. 

O compromisso do enfermeiro possui relação com a satisfação no trabalho. 

Entendendo que o indivíduo mais satisfeito no trabalho, consequentemente, se 

tornaria mais comprometido com a instituição, poderia haver uma redução nos 

índices de absenteísmo e de demissão133.  
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Setor de atuação 

 

           Atualmente, o perfil dos pacientes que se internam na rede privada ou 

pública mudou, geralmente estão mais doentes e com mais comorbidades, 

exigindo cuidados mais complexos e mais horas de Enfermagem122. A escolha 

de uma carreira e o local de atuação é influenciado pela personalidade do 

indivíduo, e o setor de desempenho de suas atividades profissionais pode ser 

um fator gerador de estresse ao profissional de Enfermagem. Estudo 

demonstrou que pode levar mais de dois anos para um enfermeiro de 

emergência obter conhecimento e habilidades para melhor desempenho de 

suas funções, bem como para profissionais em outros setores 

especializados122.  

           Resultados de estudo realizado para analisar a condição de estresse 

entre enfermeiros que trabalham em unidades hospitalares, demonstrou que os 

enfermeiros de unidade aberta apresentaram nível de estresse mais elevado 

em comparação com outras unidades de internação. Afirmação associada às 

dificuldades de relação com outras unidades de internação e terapêuticas, à 

assistência de Enfermagem prestada ao paciente - destacando-se os com 

estado crítico - à orientação aos familiares deste paciente, ao enfrentamento da 

morte, à coordenação das atividades na unidade e a condições de trabalho 

para o desempenho de sua atividade 51,134. Havendo, assim, uma possível 

desmistificação de que enfermeiros que trabalham em unidades de pacientes 

críticos apresentam altos indíces de estresse, maiores dos que atuam em 

unidades abertas. Logo, analisou que as dimensões de Hardiness associadas 

ao setor de trabalho não apresentou influência no domínio compromisso, 

enquanto no domínio controle  e desafio os de setores abertos apresentaram 

maior índice. E, na unidade fechada, apresentaram compromisso e controle alto 

e desafio baixo16,120. 

           Neste estudo, os setores foram classificados em críticos (Emergência, 

Centro de Terapia Intensiva, Unidade Coronariana, Centro Cirúrgico, Unidade 

de Tratamento Intensivo Neonatal e Centro de Diálise) e não críticos (Clínica 
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Médica, Clínica Cirúrgica, Hematologia, Maternidade, Pediatria). 

         Os profissionais dos setores críticos e não críticos obtiveram escores nos 

domínios de Hardiness (compromisso, controle e desafio) semelhantes. 

Portanto, não houve relação entre a personalidade resistente e os setores de 

trabalho acima citados, não estando a característica Hardiness associada ao 

setor de trabalho. 

 

Turno de trabalho 

 

          O homo sapiens é uma criatura diurna, ou seja, trabalha de dia e dorme 

durante a noite. O que determina isso é o ritmo circadiano, onde oscilações 

entre substância, como cortisol e melatonina, definem o estado de alerta e sono 

respectivamente 135. 

          Nas instituições hospitalares, a força de trabalho é organizada em turnos 

a fim de garantir a continuidade da assistência. O trabalho em turnos 

proporciona um cuidado integral e ininterrupto ao indivíduo durante o período 

de tratamento, nas 24 horas do dia, em jornadas diurnas e noturnas136.  

           O trabalho em turno é considerado um dos fatores ligados ao ambiente 

de trabalho que podem favorecer o estresse ocupacional128. Na enfermagem, 

todo o trabalho geralmente é desenvolvido obedecendo a turnos pré-

estabelecidos por meio de escalas de trabalho mensal 137. 

           O trabalho realizado fora dos horários usuais (8h ou 9h até 17h ou 18h) 

faz parte do grupo de fatores psicossociais que interagem nos processos 

saúde-doença 138.  

           Sabe-se que alguns profissionais fazem a opção pelo trabalho de turnos 

por ser uma prerrogativa organizacional, outros optam por esse tipo de jornada 

de trabalho para ter maior disponibilidade de tempo para resolver questões 

pessoais e familiares nas folgas, ou conciliar com estudos e outro trabalho. Por 

exemplo, em um estudo sobre turnos fixos de 12 horas verificou-se que nesse 

período ocorre um aumento na demanda de trabalho, fadiga, queda no 

desempenho profissional, mesmo quando há um melhor ajuste de folgas139.  

          O trabalho em turnos alternados e noturnos pode ocasionar diversas 

alterações na saúde do trabalhador, a exemplo de fadiga, alteração de humor e 
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de sono, problemas cardiovasculares, neuropsíquicos e gastrintestinais. Estes 

sintomas podem influenciar no rendimento do trabalhador e ocasionar erros e 

acidentes no trabalho. A vida sociofamiliar também poderá ser prejudicada, 

devido à dificuldade em manter compromissos sociais140,141. Além dessas 

dificuldades que enfrenta o trabalhador que exerce sua atividade em turnos, 

seus problemas foram relacionados ao erro humano e a suas origens142. 

           Os trabalhadores que exercem a sua prática no turno noturno 

apresentam, com maior frequência, queixas de fadiga crônica e alterações 

gastrointestinais do que os trabalhadores que têm um horário normal. As 

influências são tanto biológicas como emocionais, devido às alterações dos 

ritmos cardíacos, do ciclo do sono e do ritmo de excreção de adrenalina143. 

          Importante enfatizar que a preferência, na maioria das vezes, pelo        

serviço noturno ocorre pela perspectiva de novos empregos, permitindo vários 

empregos e jornadas de trabalho, o que é comum nos profissionais de 

Enfermagem, a fim de ampliar a renda familiar, especialmente em um país 

onde os baixos salários pressionam para tal. Essa prática potencializa a ação 

daqueles fatores que por si só danificam sua integridade física e psíquica144. Os 

gestores têm uma visão de que durante a noite há um reduzido conjunto de 

atividades a serem realizadas, podendo reduzir o quadro de pessoal de 

Enfermagem, porém, a questão central que se estabelece, em relação à 

assistência ininterrupta aos pacientes, é que o trabalho durante a noite 

demanda mais esforço dos trabalhadores, com consequências do ponto de 

vista físico, obrigando o organismo a esforços de adaptação que conduzirão a 

situações de desgaste, com repercussões orgânicas141,145. 

           Foi apontado por um estudo, em hospital de ensino, que profissionais de 

Enfermagem que realizam rodízio de turnos, apresentaram pontuação elevada 

no domínio desafio, sendo possível inferir que o rodízio de horário exige 

resistência do indivíduo e uma disponibilidade frente às mudanças 

constantes146.  

          Os enfermeiros do turno noturno, apresentam pontuação elevada no 

domínio compromisso, que reflete o senso de responsabilidade do enfermeiro, 

mas não possuem influência sobre o que acontece ao seu redor, inclusive os 

estressores, que não são mutáveis perante sua vontade. O desafio baixo 
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demonstra dificuldade no enfrentamento das mudanças e pressões que se 

apresentam como ameaça à segurança do indivíduo. Representa a impotência 

do profissional e a sua não valorização no ambiente de trabalho, onde, por 

maior que seja o seu envolvimento, ele não interfere nas situações e não é 

valorizado 146.  

           A associação neste estudo do Hardiness com o turno de trabalho do 

profissional de Enfermagem não foi significativa. Os funcionários tiveram 

escores semelhantes nos três domínios, permanecendo altos em compromisso 

e controle e baixo no domínio desafio. Quanto a este último escore, também foi 

observado, em pesquisa, em outro hospital de ensino146. Em relação ao 

profissional diarista, os escores compromisso e controle foram menores do que 

os plantonistas diurno e noturno, porém o escore desafio foi mais alto.  

          Estes resultados podem estar associados aos papéis que cada 

profissional assume dentro do ambiente hospitalar, pois os diaristas, em sua 

grande maioria, são os enfermeiros coordenadores de clínicas, que possuem 

como função manter, administrativamente, o setor, como também manter 

conexão entre diversas equipes de trabalho, no intuito de coordenar a 

assistência de Enfermagem e técnicos ou auxiliares de Enfermagem com 

outras funções na assistência de Enfermagem, como marcação de exames, 

controle de material etc. 

           Ao profissional plantonista cabe toda a assistência ao paciente, desde 

sua admissão, higiene, medicação, curativos e todos procedimentos realizados 

durante sua internação, além de interagir constantemente com outros 

profissionais de saúde, necessitando diretamente da atuação destes para poder 

executar suas responsabilidades com eficiência. 

            Entre os profissionais com Hardiness elevado, dois trabalham no turno 

da noite e um no turno do dia. Um dos profissionais do turno noturno obteve 

escore mais alto no domínio compromisso. No escore controle, os do turno 

noturno pontuaram mais baixo do que o do turno diurno. No escore desafio, os 

dois profissionais do turno da noite pontuaram mais baixo do que o profissional 

do turno diurno. Observa-se que o profissional do plantão diurno é de uma faixa 

etária inferior a dos dois trabalhadores da noite, podendo inferir seu escore 

mais alto no domínio desafio.  
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Vínculo com a instituição 

 

           A Constituição de 1988 consagrou o modelo estatutário para os 

servidores públicos, extinguindo a alternativa de vinculação celetista. Porém, a 

Emenda Constitucional n.19/98 deu nova redação à Constituição Federal, 

permitindo novamente a flexibilização dos vínculos de trabalho na 

administração pública. Como consequência, houve um processo de 

precarização do trabalho no SUS e redução de postos de trabalho na 

administração pública3.  

           Os profissionais de saúde são atingidos pela desregulamentação 

contratual de trabalho, que autoriza o empregador, inclusive em nível estatal, a 

realizar contratos flexíveis de trabalho que não concedem os seus direitos 

trabalhistas, que podem ou não ser compensado com um salário mais 

vantajoso que a média do mercado147.  

           No SUS, os trabalhadores possuem variável gama de contratos, do 

clássico estatutário até o regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 

e modalidades como prestação de serviço, contrato temporário 147. 

           Estudo realizado com enfermeiros evidenciou que servidores públicos 

federais e estatutários apresentavam nível médio de estresse enquanto os 

profissionais com outro tipo de vínculo apresentaram alerta para alto nível de 

estresse16.  

           Porém, esta realidade também foi observada com outras categorias 

profissionais de funcionário públicos (médicos, juízes, bancários e atendentes), 

apresentando alta incidência de estresse, associada à falta de confiança no 

trabalho; mau desempenho no trabalho; falta de sono; dores de cabeça 

constantes; dificuldades em relacionamentos sociais 16,148,149.  

          Alguns estudos revelam que a situação de insegurança no trabalho 

poderá contribuir para incrementar outras fontes de stress. Isso porque, nestas 

situações (por exemplo, o trabalho com contrato a termo certo), as pessoas 

estão mais predispostas a aceitar sobrecarga de trabalho ou condições de 

trabalho menos adequadas, que podem acrescentar novas experiências de 
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estresse às já produzidas pela insegurança no trabalho150. 

           As relações, em virtude de condições diferentes de vínculos de trabalho, 

podem constituir impedimentos relevantes para a construção de solidariedade, 

ajuda mútua e sentimento de pertencimento a um coletivo3.  

           Com relação ao vínculo com o hospital universitário, no período 

pesquisado, foi observado que 81,3% profissionais de Enfermagem eram 

estatutários e que 18,7% eram contratados, não havendo, em relação ao 

vínculo, diferenças entre homens e mulheres. 

           Os 91 profissionais estatutários possuíam compromisso elevado, 

enquanto 84 tinham controle elevado, e somente 4, desafio elevado. No grupo 

de contratados, havia 23 profissionais com compromisso elevado, 20 com 

controle elevado, 2 com desafio elevado, e nenhum com Hardiness elevado. 

  

Férias anuais 

 

          Por ser um direito diretamente ligado à saúde, cujo objetivo é 

proporcionar descanso ao trabalhador após um período determinado de 

atividade, as férias não podem ser suprimidas, nem mesmo por vontade 

própria, devendo ser usufruído no mínimo 1/3 do período a cada ano 151.  

Segundo a CLT, todo empregado tem direito anualmente ao gozo de 

um período de férias, sem prejuízo da remuneração (art. 129). A Constituição 

Federal estipula, em seu art. 7º, XVII, remuneração de férias em valor 

superior, em pelo menos um terço, ao valor do salário normal151.   

           A legislação trabalhista brasileira estabelece um mínimo de 20 ou 30 

dias consecutivos de férias por ano, se o trabalhador não tiver faltado 

injustificadamente mais de cinco vezes ao serviço151. 

           Apesar da expansão do emprego no setor de saúde, muitos postos de 

trabalho criados trazem a marca da precarização do trabalho, com baixos 

salários e com vínculos temporários. A complementação da renda pelos 

trabalhadores, mediante a falta de perspectiva de valorização salarial, resulta 

no aumento da jornada de trabalho152. A busca por mais de um emprego 

ocorre pela necessidade de ter possibilidades e dar condições de subsistência 

a sua família. O sentimento de aprisionamento e a perda dos sonhos, pelo 

http://www.jusbrasil.com/topico/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topico/10726432/inciso-xvii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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acúmulo de jornadas de trabalho, pelas horas extras e pelo multiemprego, 

resulta muitas vezes na supressão de outras formas de sociabilidade 153.  

           A acumulação de empregos e a precarização dos vínculos trabalhistas 

no Brasil trazem também como consequência a supressão do período de férias. 

Nesta variável, foi possível identificar que, dos profissionais participantes do 

estudo, 79,5% responderam usufruir de férias anualmente. E entre os 

profissionais do hospital universitário, 46,2% responderam ter apenas um 

emprego. Entretanto, 53,8% responderam ter mais de um emprego, sendo 50% 

das mulheres e 68,6% dos homens. Isso pode representar dificuldade em 

usufruir do tempo integral de férias, que é um direito do profissional145. Esse 

trabalhador teria que conjugar o período de férias em duas instituições de 

trabalho diferentes, fato que por vezes torna difícil este repouso anual. 

           Com relação aos domínios de Hardiness, aqueles que usufruem de 

férias tem escore alto em compromisso e controle, sendo desafio baixo, onde 

estes resultados não são diferentes daqueles que não usufruem de férias. 

            Dos profissionais que possuem Hardiness elevado, dois (2) usufruem de 

férias anuais, tendo apenas um emprego. Um dos profissionais com Hardiness 

elevado não usufrui de férias anualmente, possuindo três (3) empregos na 

Enfermagem, sendo o mais jovem dos três e que possui pontuação mais alta 

nos escores controle e compromisso.  

             

Idade 

 

Na década de 1990, um estudo144 demonstrou que os trabalhadores de 

Enfermagem, eram, em sua maioria, mulheres, casadas, com idade entre 25 e 40 

anos, tendo majoritariamente cursado até o colegial, exercendo ocupações de baixa 

qualificação, tendo uma renda per-capita de até dois salários mínimos, trabalhando 

de dez a doze horas por dia, em turnos fixos. E ainda, não faziam pausas, havendo 

pouca disposição para o lazer, estudar ou continuar trabalhando. Consideravam o 

trabalho insalubre e perigoso e adoeciam com facilidade por problemas físicos e 

psicossomáticos. As mulheres com menor poder aquisitivo e menos qualificadas 

apontavam até cinco chances a mais de apresentar sintomas de sofrimento psíquico 

que os homens mais ricos e mais qualificados. A natureza do trabalho ao lidar com 
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dor, sofrimento e morte influencia a produção de sintomas e doenças para alguns 

grupos, mas podendo ser atenuante para outros 75.   

Trabalhos recentes23,154,155,156 corroboram o levantamento realizado no Brasil 

pelo COFEN22,  que demonstrou que a faixa etária de trabalhadores de Enfermagem 

aumentou, concentrando-se na faixa etária de 26 a 55 anos, sendo que a grande 

maioria está na faixa de 26 a 35 anos, que representa 35,98% do total dos 

profissionais de Enfermagem do Brasil.  

Estudos nacionais e internacionais se dividem em relação à faixa etária da 

profissão de Enfermagem. Alguns estudos relatam faixa etária média entre 30 e 36 

anos, outros ultrapassam 40 anos de média157. Em outro estudo, a média de idade 

dos profissionais de Enfermagem é de 41,4 +-7.3 anos, demonstrando que há 

controvérsias em relação à faixa etária média na profissão de Enfermagem no 

mundo23,154,155,156.  

O profissional de Enfermagem está envelhecendo, não acompanhando o 

desenvolvimento de novas tecnologias e as demandas do sistema de saúde, 

dificultando a reposição de pessoal 20,122,123,127,158,159,160,161,162 

O estado funcional se altera ao longo da vida. E isso se processa, quer sob 

ação de leis biológicas, geneticamente inscritas, quer sob efeitos do meio ambiente, 

onde as más condições de trabalho atuam como agente acelerador163.  

 Há também controvérsias entre os estudos relacionados ao estresse e à 

idade na profissão de Enfermagem. Pois a relação entre idade e estresse foi 

demonstrada em estudo, apontando que quanto maior a idade, maior o risco de 

estresse nas suas atividades profissionais, afetando a assistência ao cliente, 

ultrapassando os limites do hospital e influenciando sua vida privada165. Enquanto 

outros afirmam que, na faixa etária mais jovem, há geralmente uma pobre 

compreensão das suas responsabilidades, resultando muitas vezes em frustração 

profissional, muitas vezes associado com habilidades limitadas e treinamento 

inadequado165,166,167,168.  

Em comparação com outra classe profissional, que também é considerada 

como submetida a alto estresse ocupacional, os resultados se mostraram diferentes. 

Em grupo de professores, os que apresentaram personalidade Hardiness estavam 

distribuídos na faixa dos 19 aos 34 anos2.  
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Na área comercial, por exemplo, numa cooperativa de crédito, um estudo 

analisou o Hardiness e sua repercussão na qualidade de vida dos colaboradores, e 

demonstrou que mais da metade dos participantes (52,1%) apresentaram 

Personalidade Hardiness. Destes, 16,7% tinham idades entre 18 a 21 anos, 20,8%, 

22 a 25 anos, 43,8%, 25 a 30 anos, maiores de 30 anos, 18,8% 169. 

Porém, em outro grupo, a avaliação da personalidade hardy, entre discentes 

de Enfermagem, mostrou escores altos nos domínios compromisso, e controle e 

baixo escore no domínio desafio, indicando que os discentes de Enfermagem 

consideram as afirmações referentes ao compromisso e ao controle quase tudo 

verdadeiro e as questões sobre desafio pouco verdadeiro. 

Ao comparar os resultados desta investigação com pesquisa realizada com 

enfermeiros, verifica-se semelhança nos resultados. No estudo entre enfermeiros, o 

domínio compromisso também obteve a maior média, seguido pelo controle e 

desafio1. 

 Em relação ao profissional mais jovem e com menos tempo de trabalho, as 

expectativas e motivações profissionais são grandes e os problemas são 

enfrentados como desafio para o cumprimento das metas de vida. Com o passar do 

tempo, o indivíduo adquire experiências que poderão influenciar na percepção do 

estresse e nas formas de enfrentamento 120.  

No entanto, estudos divergem sobre o fato do enfrentamento mudar com a 

idade. Alguns mostram que os mais velhos se tornam mais passivos, menos 

ansiosos, outros revelam que os esforços de enfrentamento aumentam com a idade. 

Adultos mais velhos utilizam tanto estratégias centradas no problema quanto 

estratégias de fuga-esquiva no enfrentamento ao estresse, evitando o confronto com 

a realidade da ameaça170. O recurso usado pela personalidade resistente pode agir 

como um fator de resiliência ao estresse na medida em que é desenvolvida desde 

cedo no indivíduo, estabiliza-se de forma razoável ao logo do tempo, mas também 

pode ser apreendida em determinadas condições 133.  

Nesta amostra, a faixa etária média da equipe de Enfermagem é de 45 anos, 

não diferindo significativamente entre homens e mulheres, portando, maior que a 

média nacional encontrada por estudo realizado pelo COFEN. Por se tratar de um 

hospital público, há pouco rodízio de pessoal, porém com a nova política de 

contratação em andamento, poderá alterar esta realidade. Os funcionários serão 
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regidos pela Consolidação das Leis Trabalhista (CLT) e terão contrato por tempo 

definido, podendo ocasionar rodízio de profissionais. Pode ser observada pequena 

porcentagem de profissionais jovens na faixa etária de 24 a 29 anos, totalizando 11 

profissionais (6,5%). 

O resultado desta avaliação da característica Hardiness reforça a afirmação 

de que a característica Hardiness tem sido associada a pessoas com mais idade170. 

Tal fato foi apontado uma vez que entre os 3 profissionais que possuem a 

característica Hardiness, um tem 29 anos e os outros dois mais de 50 anos.  

Neste estudo, observa-se que o domínio compromisso foi o mais elevado 

enquanto o domínio desafio foi o mais baixo, afirmação que pode ser relacionada 

com a faixa etária elevada da amostra estudada. Pessoas com o compromisso alto, 

tendem a centrar seu orgulho, dedicar-se ao trabalho e contribuir para o sucesso de 

sua vida profissional. Reconhecem seus distintos valores, objetivos e prioridades e 

apreciam sua capacidade de ter propostas e tomar decisões, apoiar o equilíbrio 

interno e assegurar a competência para lidar com as situações estressantes171. 

 No estudo citado anteriormente169, o índice de profissionais com Hardiness 

acima da média pode significar a existência de uma estrutura organizacional de 

trabalho que tem colaboradores com grande capacidade de ajustamento e 

enfrentamento frente à situação estressora. Pois, constava, na mesma, um plano de 

cargos e remuneração, os quais apoiam fortemente os incentivos à educação formal, 

investindo em seus colaboradores e oferecendo treinamento constantes. Isto levou a 

empresa a receber o prêmio das 100 melhores empresas para se trabalhar, 

promovido pelo instituto Great Place to Work, divulgado pela revista Época no 

passado 169. 

Dada a preocupação na fase de formação do enfermeiro, estudos voltados 

para o discente de Enfermagem demonstram que, além dos estressores inerentes 

da profissão, haverá a necessidade de se enfrentar o sucateamento progressivo da 

rede pública de saúde, empobrecimento da população, saúde privada cada vez mais 

onerosa, além do envelhecimento da população, trazendo maior complexidade ao 

cuidado de Enfermagem. A escassez de profissionais de Enfermagem é um 

problema mundial, gerando preocupação em órgãos internacionais com a 

Organização Mundial da Saúde 120,131. 
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A mudança de postura frente à formação do enfermeiro é uma necessidade 

premente, uma vez que há necessidade de investir no fortalecimento psicológico 

deste profissional, com o intuito de exercer sua função com segurança ao paciente, 

e associando a uma melhor qualidade de vida para este profissional. 

 Existe uma preocupação crescente, devendo ser incentivadas, também no 

Brasil, medidas protetivas já na formação. Há, como expectativa, novas pesquisas 

que possam esclarecer melhor o nosso cenário atual e futuro, em relação ao 

profissional de Enfermagem, buscando dar suporte para a formação deste 

profissional, tão importante no serviço de saúde nacional e internacional.  

 

Número de dependentes 

 

A presença de filhos equilibra o profissional, possibilitando melhor 

enfrentamento das situações e agentes estressores, mas alguns estudos não 

encontraram diferenças neste fator 13.  

 Os filhos podem ser fator gerador de estresse quanto de proteção, 

dependendo do tipo de relação existente. O estresse no trabalho também pode 

influenciar na vida familiar de pais e filhos por diminuir o tempo, a vontade e a 

energia para realização de atividades em conjunto 16.               

Em estudo realizado a fim de investigar a influência e interferência da família 

no trabalho e dos valores do trabalho sobre o estresse ocupacional, identificaram 

correlação negativa entre trabalho e família. Observaram que as interferências 

família-trabalho podem fazer com que o indivíduo perceba-se com pouco controle 

sobre suas responsabilidades laborais, o que pode se constituir em um estressor 

organizacional172. Em outro, foi apresentado maior média de Hardiness no domínio 

desafio profissionais de centro cirúrgico que não possuem filhos, o que pode estar 

relacionado ao fato de que não ter filhos interfere positivamente ou negativamente 

na qualidade de vida dos profissionais, o que depende da qualidade da relação 

existente173.  

Estudo com profissionais de centro cirúrgico demonstrou que no domínio de 

Hardiness desafio, ao correlacionar com as variáveis ―possui filhos‖ (p-valor=0,001) 

verificou-se que é significativamente negativa, ou seja, quem não possui filhos 

(média= 16,45) e quem não possui outro emprego (média=15,78) apresentou 
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maiores médias de Hardiness neste domínio do que os profissionais que possuem 

filhos e têm outro emprego120.  

Para se firmarem no mercado de trabalho, algumas mulheres optam por adiar 

projetos pessoais, como a maternidade. Com menos filhos, a mulher consegue 

administrar melhor as funções que ocupa na sociedade como mãe, esposa, e 

trabalhadora. Por outro lado, a presença de um companheiro e de filhos pode 

representar um importante suporte social, proporcionando segurança, incentivo e 

apoio nas tomadas de decisões174.  

Em relação ao número de dependentes, nesta investigação, o profissional de 

Enfermagem tem como resposta mais frequente ter 2 dependentes, não 

diferenciando este número de dependentes entre homens e mulheres. Em relação 

ao Hardiness, não houve relação significativa entre a variável número de 

dependentes. 

Nos profissionais com Hardiness elevado, todos possuem apenas um 

dependente, diferindo dos dados encontrados em profissionais de centro cirúrgico, 

onde profissionais com domínio desafio elevado não possuíam dependentes175. 

Pode-se inferir que, provavelmente, número menor de dependentes permite a este 

profissional proteção maior ao estresse ocupacional, podendo desenvolver 

estruturas de enfrentamento mais eficiente. 

 

Tempo de experiência profissional 

 

O número de anos não é fonte de energia para resolução de problemas, mas 

oportuniza experiências que servem de exemplos na busca do melhor manejo das 

situações adversas no trabalho 16.  

Estudos sobre o Índice de Capacidade para o Trabalho de trabalhadores de 

Enfermagem têm mostrado a diminuição dessa capacidade e o envelhecimento no 

trabalho. O tempo de exercício profissional e a idade avançada sugerem que os 

profissionais se expuseram por muitos anos a cargas fisiológicas, se comparadas 

com as dos mais jovens e com menor tempo de exercício profissional 163,176,177. 

O tempo de trabalho em uma mesma instituição, associado à carreira pública, 

proporciona estabilidade financeira, por outro lado pode também desencadear 

estresse no trabalho, decorrendo em instabilidade psíquica e orgânica. Além disso, 
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muitas vezes a estrutura pública limita a capacidade criativa do indivíduo, impedindo 

ou dificultando a transformação da máquina pública em serviço produtivo e eficiente 
16,148,149.  

O tempo de vivência em uma instituição profissional, no desenvolvimento da 

carreira, pode levar os indivíduos que executam o trabalho, assistindo e cuidando de 

pessoas, à exaustão. Os profissionais de saúde com maior tempo de carreira 

desenvolvem estratégias de coping frente aos estressores. Embora não haja 

consenso na literatura científica137.   

Estudo sobre a representação social de enfermeiros recém-formados em seu 

primeiro emprego, com relação ao Hardiness em suas subescalas, verificou-se que 

estes profissionais com tempo de formado menor que um ano apresentaram 

Hardiness no domínio desafio maior do que os demais. O enfermeiro recém-formado 

em relação ao seu primeiro emprego encontra dificuldade que pode gerar 

insatisfação em correlacionar os problemas do hospital com os conhecimentos 

adquiridos na faculdade. Além disso, o relacionamento com os funcionários é 

conflituoso respaldado pela falta de experiência 178. 

Alguns relatos afirmam que os novos enfermeiros (0-2 anos) são 

particularmente afetados pelo estresse ocupacional, pois ainda não desenvolveram 

estratégias de enfrentamento, e muitas vezes deixam a profissão nos primeiros 2 

anos 179,180.  

Contudo, os enfermeiros com tempo de formado maior ou igual a 10 anos 

apresentaram valores superiores nos domínios controle e compromisso. Dados que 

permitem discutir que a experiência profissional pode proporcionar maior 

autoconfiança. A prática exercida ao longo dos anos possibilita ao enfermeiro uma 

adequação de postura frente aos afazeres diários16.  

O tempo de experiência profissional variou bastante neste estudo, indo de 01 

a 40 anos, com média de 19,8 anos de atividade profissional, com desvio-padrão de 

10,6 anos e mediana de 19,0 anos, não havendo diferença significativa no tempo de 

atividade profissional entre homens e mulheres. Quando relacionado ao Hardiness 

global, não houve associação significativa entre o tempo de atividade profissional e a 

referida qualidade de personalidade. 

No hospital, os que possuem Hardiness elevado no domínio desafio são em 

média mais novos e com menos tempo de profissão. No entanto, entre os 
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profissionais com personalidade resistente, o profissional com menor tempo de 

profissão (10 anos) obteve maiores pontuações nos escores controle e desafio, 

quando comparado com outros profissionais de Hardiness elevado, os quais têm 30 

e 31 anos de atividade profissional, respectivamente. 

 

Tempo de trabalho na instituição 

 

O trabalho em um hospital deve ser algo que traga satisfação e valorização 

profissional. O bom relacionamento entre as equipes, a fim de somar esforços para 

um cuidado mais humanizado e integral, é primordial.  

Em uma organização complexa, constituída por equipes multiprofissionais, 

que trazem consigo uma diversidade de valores, culturas e saberes, o 

relacionamento interprofissional pode se tornar conflitante e hierarquizado. São 

instituídas relações de poder, tanto do médico para com os demais profissionais 

quanto do enfermeiro para com os técnicos e auxiliares, podendo gerar conflitos 

interpessoais. Trabalho em equipe por vezes é difícil, podendo atuar como fator 

desencadeante de estresse, associado à falta de materiais e equipamentos 

adequados para trabalhar, à falta de recursos humanos e à constante necessidade 

de capacitação profissional 175,181,182.  

Pesquisas realizadas com profissionais de centro cirúrgico verificaram que 

enfermeiros que trabalham há mais tempo na unidade (10 anos) conseguem 

administrar melhor os conflitos do que os que trabalham há menos tempo, devido ao 

fato de adquirirem experiências que permitem maior habilidade nas formas de 

enfrentamento175.  

Outro estudo com profissionais de centro cirúrgico demonstrou que os 

funcionários com Hardiness elevado trabalhavam no setor há no máximo 5 anos, 

porém não houve correlação estatisticamente significante da dimensão controle, 

enquanto que a dimensão desafio apresentou correlação estatisticamente 

significante com o tempo de trabalho no centro cirúrgico. As correlações são fracas a 

moderadas negativas, ou seja, à medida que se é mais velho e se tem mais tempo 

no centro cirúrgico, o escore Hardiness desafio diminui 99. Ainda como evidência, em 

um estudo com enfermeiros em hospital universitário no Triangulo Mineiro, o tempo 

de trabalho na instituição não apresentou associação com o estresse profissional164. 
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Comparando com estudos americanos, que avaliavam Hardiness em 

enfermeiros, a média de tempo de trabalho variava entre 8 anos, 13,5 anos e 20 

anos1, médias, portanto, menores do que os encontrados neste hospital 

universitário, citado anteriormente.  

Estudos demonstraram que algumas características de enfrentamento 

parecem se desenvolver à medida que amadurecemos e são passíveis de 

desenvolvimento e apredizagem183,184.  

No HUAP, o tempo de trabalho tem grande variabilidade, sendo destoante da 

curva de distribuição normal esperada. Em geral, os profissionais têm de 0 a 38 

anos de tempo de trabalho na instituição, com desvio-padrão de 12,0 anos. Logo, 

não seguindo distribuição normal para os grupos femininos e masculinos, e não 

havendo diferença significativa entre homens e mulheres em relação ao tempo de 

trabalho na instituição, e não apresentado associação significativa. 

Dos profissionais com Hardiness elevado, dois possuíam mais de 30 anos de 

atividade profissional no Hospital Universitário. O profissional com pontuação maior 

em compromisso também era o com mais tempo de atividade profissional no hospital 

universitário, porém apresentou pontuações menores no domínio controle e desafio, 

comparando com o profissional mais novo e com Hardiness elevado. A literatura 

pesquisada relata que profissionais com níveis altos em compromisso se envolvem 

com tudo que fazem, possuindo sistema de crenças que minimizam a ameaça 

percebida. Cultivam sentimento de estar envolvidos com outras pessoas, o que 

serve com resistência generalizada 185,186. 

 

Número de empregos 

 

           É uma prática comum, tanto na equipe médica quanto na de Enfermagem, o 

acúmulo de empregos, o que poderá comprometer o desempenho profissional, a 

qualidade da assistência prestada ao cliente e a qualidade de vida do profissional. 

 A dupla jornada de trabalho, muitas vezes associada a atividades do lar (uma 

vez que a maioria dos profissionais de enfermagem é do sexo feminino), poderá 

ocasionar uma sobrecarga de trabalho e constituir fator gerador de estresse 146,187.  

  Com relação à equipe de Enfermagem, o fato de possuir outro emprego pode 

estar relacionado à necessidade de complementação salarial e a manutenção de um 
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padrão social. Alguns componentes conhecidos como ameaçadores à estabilidade 

do enfermeiro são reconhecidos: o número reduzido de enfermeiros na equipe de 

Enfermagem, a fragmentação do trabalho da Enfermagem e falta de um 

reconhecimento nítido, entre o público em geral, de quem é o enfermeiro. Além 

destes, a situação política, com o achatamento dos salários, estreitamento do 

mercado de trabalho e o desemprego, se torna também mais um agravante aos 

profissionais que são obrigados a atuar em mais de um local de trabalho, exercendo 

uma carga horária mensal extremamente longa 124.  

O excesso de atribuições poderá levar a uma diminuição do rendimento 

desses profissionais, à redução de tempo para lazer e autocuidado 164, assim como 

para o descanso, convívio com a família e para a qualificação profissional129.  

 Em estudo realizado na área da Enfermagem do Trabalho, 60% dos 

profissionais de saúde, onde a maioria era da equipe de Enfermagem, possuíam 

alterações nas análises de sangue, que apresentavam risco de desenvolver doenças 

crônicas. Além dos estressores encontrados na profissão, se somava o duplo e por 

vez triplo vínculo empregatício, que por muitas vezes não lhe permite tratar da 

própria saúde 188.  

 A problemática quanto à carga horária semanal do trabalhador de 

Enfermagem é uma realidade. Numa emergência, a grande maioria dos 

profissionais, 83 (84,7%), trabalha até 40 horas semanais. No entanto, dos 98 

trabalhadores, mais de 1/5 deles (21,4%), possui atividade profissional em outro 

local, justificada, talvez, pelo fato dos profissionais estarem no início da carreira e 

desejarem se estabilizar financeiramente. A maioria (65,3%) desses trabalhadores 

tem jornada semanal total entre 41 a 60 horas. Um estudo realizado com enfermeiros 

de unidades de internação, com pronto atendimento e UTI em um hospital público e 

outro filantrópico de São Paulo, destaca que a maioria da população pesquisada 

realizava carga horária superior a 40 horas semanais 124,189. 

Estudo sobre o sofrimento dos trabalhadores de Enfermagem, em função do 

aumento da jornada de trabalho, dos múltiplos empregos e/ou das escalas extras de 

trabalho e das condições de trabalho, em um hospital público de Natal, Rio Grande 

do Norte, mostrou que o aumento da jornada está causando aos trabalhadores 

desgaste físico, emocional e sofrimento no cotidiano 152. 

Em outro hospital público de Salvador, mais da metade da população com 
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carga horária acima de 45 horas semanais atua em duplo emprego, acarretando alta 

exigência no controle do trabalho, propiciando desequilíbrios na saúde física e 

mental do profissional.152  

O enfermeiro encontra dificuldades de lidar com as situações do cotidiano no 

seu ambiente de trabalho, pois exige dele o aumento da capacidade de direcionar a 

atenção para a tomada de decisão e resolução de problemas no exercício de suas 

funções. O estresse estudado mostrou-se associado tanto à carga horária de 

trabalho quanto à especificidade do setor de emergência 190. 

Os profissionais com um e dois empregos pontuaram mais alto na dimensão 

compromisso e menos na dimensão desafio, enquanto que os profissionais com até 

três empregos pontuaram mais alto em controle e desafio, além de obter pontuação 

maior no geral em relação ao Hardiness. Porém, na análise estatística, o número de 

empregos não está associado aos escores da escala de Hardiness. 

 O indivíduo com controle elevado, tem a habilidade de ativar respostas que 

realçam a resistência ao estresse, e possuidores de desafio elevado são pessoas 

práticas que acreditam que os erros e conflitos são oportunidades de crescimento, 

mais do que o conforto e segurança 191. 

 Nos indivíduos com Hardiness elevado, os dois funcionários que trabalham 

em somente um emprego pontuaram mais em compromisso e controle. Enquanto o 

profissional que possui três empregos na Enfermagem pontuou mais nos escores 

controle e desafio, além de maior pontuação no total dos três escores de Hardiness. 

Fato observado também no Hardiness geral de todos profissionais do HUAP. 

 

Tempo dedicado ao sono 

 

Com Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, o trabalho em turno e noturno passou a 

ser considerado como agente etiológico ou fator de risco de natureza ocupacional, 

sendo descrito como má adaptação à organização do horário de trabalho192. 

 A organização temporal do trabalho em turnos e noturno traz prejuízos para a 

saúde do trabalhador, podendo levar à maior morbidade entre os que trabalham no 

serviço noturno, com elevados custos econômicos e sociais, tanto para o indivíduo 

quanto para a sociedade193.  

 Quando pensamos nos profissionais que trabalham à noite, devemos lembrar 
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que seus organismos passarão por uma fase de adaptação, pois a espécie humana 

é diurna. Ocorrem algumas alterações orgânicas na temperatura, nos hormônios, na 

psique, no comportamento e no desempenho138. 

 Das diferenças individuais que podem influenciar na tolerância do trabalho 

noturno, os principais fatores são: idade, sexo, aptidão física, hábi tos de sono, 

algumas características de personalidade (introversão/extroversão), característica do 

sistema circadiano (matutinidade/ vespertidade, reatividade psicofisiológica, 

respostas aos estímulos externos) que são extremamente importantes, pois o 

organismo não se comporta à noite   como se    comporta de dia 138.  

 Nesse sentido, quando os trabalhadores têm um ritmo circadiano diferente 

daquele que corresponde ao turno em que exercem suas atividades, podem 

apresentar um desequilíbrio em seu ritmo biológico, obrigando o organismo a 

esforços de adaptação145.  As consequências da interrupção do ciclo circadiano, 

privação do sono e cansaço, devido sobrecarga de trabalho, afetam a qualidade de 

assistência ao paciente e a segurança do profissional de saúde 194.  

Um padrão de sono inadequado acarreta ―irritabilidade, ansiedade, dor de 

cabeça, distúrbios de comportamento, confusão, letargia, diminuição da tolerância à 

dor, dificuldades de cicatrização, aumento doença, o aumento da imunossupressão, 

pensamentos irracionais, distorcida sensorial percepção, motivação reduzida e 

depressão‖195.  

 O ritmo excessivo de trabalho, longas jornadas e poucas paradas para 

descanso e refeições, são consequências da política adotada pelas instituições de 

saúde, que, buscando reduzir custos, exploram mais seus trabalhadores, 

aumentando jornadas de trabalho e reduzindo a força de trabalho. E essa redução 

de profissionais gera tensão, afetando diretamente os profissionais, que 

permanecem na instituição, e a assistência ao paciente196. 

A identificação de queixas relacionadas ao sono, entre profissionais de 

Enfermagem, é relevante por se tratar de categoria que, em cujo ambiente de 

trabalho, acidentes de pequeno porte podem pôr em risco a vida das pessoas sob 

seus cuidados174,197.  

O sono é uma necessidade fisiológica indispensável para o bom desempenho 

de qualquer indivíduo, e está ligada às funções vitais e a recuperação do profissional 

no seu estado físico e mental. A qualidade do sono pode causar má qualidade no 
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desenvolvimento profissional do indivíduo, pois causa cansaço excessivo e muitas 

vezes leva a insatisfação no trabalho. Neste contexto, observa-se que o profissional 

que trabalha no turno da noite acarreta, para sua saúde, problemas no ritmo de vida, 

compromete funções cognitivas, alterações fisiológicas, de convivência social, 

inquietação após o término do horário de trabalho e, principalmente, má qualidade 

no sono 174,197. 

Embora a média de horas de sono, em estudo com profissionais de 

Enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva, tenha sido cerca de 3 a 6 horas 

(55,1%) e 7 a 9 (44,9%), próximo do que é recomendada a um adulto saudável, a 

média das horas dormidas efetivamente é menor que o relatado, ou seja, abaixo do 

recomendado para o restabelecimento das condições orgânicas levando estes 

sujeitos a considerarem as horas de sono efetivamente dormidas como insuficientes  

174. 

Os efeitos acumulados durante uma semana, com uma média de duração de 

sono de 4,5h por dia, levam a sonolência a níveis similares ao da privação total de 

sono, aumentando consideravelmente as chances de ocorrerem acidentes de 

trabalho198. Pois, menos de 5 horas de sono tem significativa relação com o infarto 

do miocárdio. Em mulheres que dormem 5 horas por dia, aumenta o risco de 

eventos coronarianos comparados com mulheres que dormem 8 horas por dia. 

Dormir menos de 3.5 ou 4.5 horas por dia tem significante aumento de risco de 

morte. Alguns estudos também demonstraram que mais de 9 horas de sono também 

aumentam o risco de morte198. 

           O fato de dormir de 6 a 7 horas por dia pode levar o indivíduo a crer que não 

está dormindo suficientemente, acreditando que a recomendação é de 8 horas ou 

mais. Porém, estudo demonstrou que longas horas de sono causam menos energia 

e mais psicopatologias do que menos horas de sono.  

O menor índice de mortalidade foi observado em mulheres e homens que 

reportavam 7 horas de sono 199. 

            Na instituição estudada, 51,3% dos profissionais de Enfermagem dormem de 

3 a 6 horas por dia. Ou seja, mais da metade dos profissionais do hospital 

universitário dorme poucas horas, insuficiente para o devido repouso, podendo levar 

a desequilíbrio, em seu organismo, em nível cognitivo, orgânico e social 174,197, 

expondo este profissional a acidentes de trabalho, que no ambiente hospitalar 
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compromete gravemente a saúde deste profissional, além de comprometer a 

assistência ao paciente197.  

Não houve diferença significativa entre homens e mulheres, em relação ao 

tempo dedicado ao sono, nem correlação entre dos escores de Hardiness com esta 

variável. 

Dos profissionais com Hardiness elevado, dois relatam ter de 3 a 6 horas de 

sono. Enquanto o terceiro, com 30 anos de profissão, dorme de 7 a 9 horas, é o que 

tem idade mais elevada, trabalha à noite e tem somente um vínculo empregatício. 

Por fim, quando avaliadas todas estas associações dos escores Hardiness 

com as variáveis características do profissional, pôde-se inferir que os escores de 

Hardiness do profissional de Enfermagem do HUAP independem das características 

do profissional.  Os escores dos domínios da escala Hardiness não estão 

significativamente correlacionados a nenhuma destas variáveis: sexo, estado civil, 

cargo exercido, turno de trabalho, idade, número de dependentes do profissional, 

tempo de experiência profissional, tempo de trabalho na instituição, número de 

empregos e horas de sono, e que também os escores de Hardiness do profissional 

de Enfermagem do HUAP também independem do setor de atuação, seja crítico ou 

não. 

A literatura sobre Hardiness sugere que as habilidades de Hardiness devem 

ser adquiridas antes que o estresse aumente, para serem mais efetivas200,201.  E que 

além disso, haja, como perspectiva de enfrentamento nas instituições, a 

implementação e o uso do Mindfulness, bem como uma estrutura organizacional 

mais apropriada. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Quanto aos escores da escala Hardiness do profissional do HUAP, pôde-se 

inferir que o profissional tem tipicamente pontuação alta no domínio 

Compromisso (66,7%) e neste domínio a média do escore é de 22,1; 

pontuação alta no domínio Controle (60,8%) e neste domínio a média do 

escore é de 21,4; pontuação média no domínio Desafio (86,0%) e neste 

domínio a média do escore é de 14,5 e Hardiness Global Médio (98,2%), no 

domínio global a média do escore é de 58,0. Sendo assim, o profissional de 

Enfermagem do HUAP está, em geral, mais prejudicado no que se refere ao 

Desafio e está melhor avaliado no domínio Compromisso. Logo, alcançando o 

principal objetivo do estudo, construindo como um produto o ―Diagnóstico 

Situacional de Hardiness‖. 

 

 Somente três profissionais tinham Hardiness elevado, e esta frequência não é 

relevante, pois representam apenas 1,8% da amostra.   

 

  O Hardiness é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada, não 

sendo, portanto, uma qualidade estática.  

 

 Há uma relação inversa entre a elevação do Hardiness e o declínio dos 

índices de Burnout. 

 

  É de grande importância que o Hardiness seja incluído ainda na formação, 

pois há evidências de que, em alunos que realizaram treinamento de 

Hardiness, houve diminuição do estresse e aumento do Hardiness. 

Salientando a necessidade de implementação deste estudo nesta instituição e 

em outras para gestão de pessoas. 

  

 Em testes de inteligência emocional, homens e mulheres podem ter 

pontuações altas, dependendo de qual componente ou construto está sendo 

medido. Homens universalmente pontuam alto na tolerância ao estresse 

enquanto as mulheres, de modo geral, pontuam alto na empatia. 
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 É possível inferir que muitos profissionais aprendem a usar diferentes 

estratégias de enfrentamento, como por exemplo, o humor, o afastamento da 

situação estressante, além de aprenderem a ouvir antes de falar, técnicas de 

respiração profunda entre outros, que apoiam uma vida pessoal e profissional 

mais equilibrada. E que algumas características de enfrentamento parecem 

se desenvolver à medida que há o amadurecimento. 

 

 Há poucos estudos que analisam a condição de estresse entre enfermeiros 

que trabalham em unidades hospitalares, demonstrando que os enfermeiros 

de unidade aberta apresentaram alto nível de estresse em relação ao 

relacionamento com outras unidades. Pois, a assistência de Enfermagem 

prestada ao paciente, em destaque em estado crítico, orientação aos 

familiares deste paciente, o enfrentamento da morte, coordenação das 

atividades na unidade e condições de trabalho para o desempenho de sua 

atividade.  

 

 Estudos relacionados ao estresse e à idade na profissão de Enfermagem são 

controversos. Pois, a relação entre idade e estresse foi demonstrada em 

estudo, apontando que quanto maior a idade, maior o risco de estresse nas 

suas atividades profissionais, afetando a assistência ao cliente e 

ultrapassando os limites do hospital e influenciando sua vida privada. 

 
 Destaca-se o envolvimento de todos os participantes no estudo, 

principalmente na possibilidade de escuta tão necessária no ambiente de 

trabalho. 

 

 Todas as variáveis propostas não tiveram associação significativa. Logo, a 

ausência de possíveis variáveis com significância, pode constituir uma 

limitação nesta pesquisa, a qual deva ser ampliada em outros grupos. 
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APÊNDICE 1 
 

Levantamento bibliográfico de estudos relacionados ao Hardiness e a 
profissão de Enfermagem. Niterói, 2016.   
 

Autor/Ano/Origem Título Método Resultados 
 

Silva R et al99 

(2014) 

Brasil 

 

Personalidade Resistente nas 

equipes médicas e de 

enfermagem em Centro Cirúrgico 

 

Quantitativa 

 

Pequeno percentual de 

profissionais com Hardiness 

elevado, com baixa pontuação no 

item controle 

    

Abdollahi A et al202 

(2014) 

Irã 

Problem-solving skills and 

hardiness as protective factors 

against stress in Iranian nurses 

Quantitativo Elevado índice de Hardiness foi 

associado a baixo índice de 

estresse e maior capacidade de 

resolver problemas. 

Importante aprimorar esta 

habilidade para futuras enfermeiras 

    

Whitmer M et al203 

(2009) 

EUA 

Intergenerational view  of 

hardiness in critical care nurses 

       Quanlitativo Efeitos do estresse e Burnout em 

enfermeiras podem ser controlados pela 

característica Hardiness 

    

Silva R.M et al109 

(2014) 

Brasil 

Hardy Personality and Burnout 

Syndrome among nursing 

students in three Brazilian 

Universities; an analytic study 

Quantitativo Baixos níveis de Burnout foram 

encontrados na amostra de estudantes 

de enfermagem associados a altos 

níveis de Hardiness 

Jamerson PR117 

(2014) 

EUA 

The effects of a hardiness 

educational intervention on 

hardiness and perceived stress of 

junior baccalaureate nursing 

students 

 

Quantitativo Intervenção sobre o Hardiness não 

produziu alteração no nível de 

Hardiness 

    

Hague A204 

Leggat SG 

2010 

Austrália 

Enhancing hardiness among 

health-care w orkers; the 

perceptions of senior managers 

Quantitativo Organizações de saúde devem ensinar 

o conceito de Hardiness, selecionar 

profissionais com Hardiness elevados e 

desenvolver estratégias para auxiliar 

funcionários a elevar seus níveis de 

Hardiness. 

    

Akbarizadeh F et al205 

(2013) 

The relationship of general health, 

hardiness and spiritual intelligence 

Quantitativo Importantes relações foram encontradas 

entre Hardiness e inteligência espiritual 
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Irã relationship in Iranian nurses. para o não desenvolvimento do estresse 

ocupacional. 

    

De Melo KB et al206 

(2013) 

Brasil 

The relationship stress, hardiness 

and turno f nurses w orking in 

teaching hospital. 

Quantitativo Enfermeiros do turno da noite 

apresentam altos níveis de estresse e 

baixo nível de Hardiness. 

    

Carlotto SM et al158 

(2014) 

Brasil 

Hardiness and Burnout Syndrome; 

a cross cultural study among 

Brazilian and Portuguese nurse 

Quantitativo Diferentes dimensões de hardiness 

foram encotradas, sugerindo 

intervenção diferenciada para 

prevenção do estresse ocupacional. 
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APÊNDICE 2 
 

Levantamento bibliográfico dos artigos associando Mindfulness e enfermeiros. 
Niterói, 2016. 

Autor/Ano/Origem Título Método Resultados 

Bazarko D et al65                                                       

(2013)                                             

Estados Unidos 

The impact of an Innovative 

Mindfulness Based Stress 

Reduction Program on the 

Health and well-beingf nurses 

employed in a corporate 

setting.   

Quantitativo 

Sessões de Mindfulness em grupo por 

telefone.   Participantes apresentaram 

melhoras nos níveis de estresse, 

Burnout 

Moody K et al 79                        

(2013)                                                  

Israel                                                            

Estados Unidos 

Helping the 

helpers:mindfulness training for 

Burnout in pediatric oncology- a 

pilot program. 

Quantitativo 

Aproximadamente 100% dos 

participantes no estudo apresentavam 

Burnout, e o Mindfulness poderia  ser 

oferecido para aliviar os sintomas. 

Kim SH et al83                                               

(2013)                                                    

Estados Unidos 

PTSD  symptom reduction with 

mindfulness based stretching 

and deep breathing exercise; 

randomized controlled clinical 

trial of efficacy. 

Quantitativo 

Alongamento baseado no Mindfulness 

e exercícios respiratórios diminuíram 

os sintomas de Desordem de estresse 

Pós- traumático e diminuíram os níveis 

de cortisol por 16 semanas. 

Zeller JM et al80                                   

(2013)                                                  

Estados Unidos 

Mindfulness interventions to 

reduce stress among nursing 

personel an occupational   

health perspective. 

Revisão             

Integrativa  

Mindfulness aumenta o grau de 

consciência e a resposta positiva para 

a situação estressante e de baixo 

custo para implementação. 

Villani D et al207                                 

(2013)                                           

Itália 

Self-help stress management 

training trough mobile phones: 

an experience with oncology 

nurses. 

Quantitativo 

Estudo realizado a partir de 

treinamento de controle de estresse 

através de aplicativo de dispositivo 

móvel. 

Chen Y et al85                                        

( 2013)                                            

China                                

A randomized controlled trial of 

brief Mindfulness meditation on 

anxiety symptoms and systolic 

blood pressure in Chinese 

nursing students. 

Quantitativo 

O grupo que realizou o treinamento 

em Mindfulness apresentou 

diminuição da pressão arterial sistólica 

em aproximadamente 2.2 mmHg e os 

que possuíam níveis moderados de 

ansiedade,  foram mais beneficiados 

com redução da ansiedade. 

Mealer M et al81                                                                 

(2014)                                                        

Estados Unidos 

Feasibility and acceptability 

of a resilience training 

program for intensive care 

units nurses. 

Quantitativo 

Estratégia multimodal de programa 

de treinamento em resiliência 

demonstrou efeito positivo na 

diminuição dos índices de estresse 

em enfermeiros de unidade 

intensiva. 
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Horner JK et al82                                                         

(2014)                                                        

Estados Unidos 

A pilot study to evaluate 

Mindfulness as a strategy to 

improve impatient nurse and 

patient experience. 

Quantitativo 

O grupo que passou pelo 

treinamento de Mindfulness 

apresentou diminuição dos níveis 

de Burnout, estresse e aumento 

dos níveis de Mindfulness 

associados ao aumento da 

satisfação do paciente. 

Watanabe N et84                                                   

(2015)                                      

Japão 

A Mindfulness based 

management program and 

treatment with Omega 3 

fatty acids to maintain a 

healthy mental state in 

hospital nurses (Happy 

nurse project); study 

protocol for a randomized 

controlled trial. 

Quantitativo 

Uma efetiva intervenção para 

prevenção do estresse irá 

melhorar a saúde dos enfermeiros,  

refletindo diretamente na 

qualidade de assistência ao 

paciente.  
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APÊNDICE 3 
 

Levantamento de Estudos sobre  Mindfulness aplicado aos estudantes de 
enfermagem no período de 2010 a 2015. Niterói, 2016.  

Autor/Ano/Origem Título Método Resultados 

Gabraith ND et al208                         

(2011)                                               

Inglaterra 

Assessing intervetion effectiveness 

for reducing stress in student 

nurses: quantitative systematic  

review . 

Revisão 

Sistemática 

Intervenções para construção de 

habilidade para enfrentamento do 

estresse na enfermagem são eficazes, 

porém não melhoram o desempenho 

escolar. 

Song Y  et al 209                                 

(2015)                                                          

Coréia do Sul                

Effects of Mindfulness based stress 

reduction on 

depression,anxiety,stress and 

mindfulness in Korean nurses 

students. 

Quantitativo 

Programa de Mindfulness baseado na 

redução de estresse foi efetivo em 

estudantes de enfermagem. 

Van der Riet et al  86                   

(2015)                                              

Austrália 

Piloting a stress management and 

mindfulness program for 

undergraduate nursing students 

:feedback and lessons learned. 

Qualitativo 

Impacto positivo  do Mindfulness no bem 

estar, sono, concentração dos 

estudantes de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 4 

Questionário para caracterização da Amostra 
1.Sexo (  ) Feminino (  ) Masculino 

2. Idade __________anos  
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3. Estado Civil (  ) Solteiro 

(  ) Casado 

(  ) Viúvo 

(  ) Separado/Divorciado 

4. Número de dependentes (  ) Nenhum 

(  ) Um 

(   ) Dois  (   )Três (   ) Mais de três 

5.Tempo de Atuação 
profissional 

(   )  _______anos  

6.Cargo exercido (  ) Enfermeiro (  ) Técnico de Enfermagem 

(  ) Auxiliar de Enfermagem 

 

7. Setor de Atuação (  )Clinica Médica 

(  ) Clínica Cirúrgica 

(  ) CTI 

(  ) Emergência 

(  ) Ambulatório 

(  ) Unidade Coronariana(UCO) 

(  ) Hematologia 

(  ) Centro Cirúrgico 

(  ) Central de Material 

(  ) Pediatria 

(  ) Maternidade 

(  ) UTI Neonatal 

(  ) Diálise 

 

8. Turno de Trabalho 

Se trabalhar em mais de uma 
instituição, marcar os dois 
turnos de trabalho, se forem 
diferentes. 

(  ) Diurno/Plantão (  ) Diarista (  ) Noturno/Plantão 

9. Tempo de Trabalho no 
hospital universitário?  

(   ) ______anos  

10. Vínculo com a instituição (  ) Estatutário   (  ) Contrato  

11. Quantos empregos na 
área de enfermagem possui? 

(  ) 1 (  ) 2   (  )3    (   ) mais de 3  

12. Quantas horas de sono 
diária? 

Se você não se situar em 
nenhuma das opções, favor 
completar a lacuna: Outro 

(  ) 3  a  6   (    ) 7 a 9      Outro ___________   

13. Costuma usufruir de férias 
anualmente? 

(Todo período de férias sem 
trabalhar.) 

(  ) Sim    (  ) Não  

ANEXO 1 
ESCALA DE HARDINESS 
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Abaixo estão apresentadas afirmações sobre as quais as pessoas costumam ter opiniões diferentes. Circule o número que mostra a 

sua opinião sobre cada afirmação. Leia as afirmações com atenção, e indique o quanto você acha que cada uma é verdadeira de uma 

forma geral. Não há respostas certas ou erradas, dê a sua opinião. 

 

Nada verdadeiro Um pouco verdadeiro Quase tudo verdadeiro Totalmente verdadeiro 

0 1 2 3 

1 A maior parte da minha vida passei fazendo coisas que valem a pena.  0  1  2  3 

2 Planejar antes pode ajudar a evitar a maioria dos problemas futuros.  0  1  2  3 

3 Não importa o quanto eu me esforce, meu esforço geralmente não resulta em nada. 0  1  2  3 

4 Eu não gosto de fazer mudanças na minha programação diária.  0  1  2  3 

5 Ouvir a voz da experiência é sempre o melhor caminho. 0  1  2  3 

6 Trabalhar duro não é importante, pois somente os chefes ganham com isso. 0  1  2  3 

7 Trabalhando duro, você sempre pode alcançar seus objetivos. 0  1  2  3 

8 A maioria das coisas que acontece na vida era mesmo para acontecer.  0  1  2  3 

9 Quando faço planos, tenho certeza que poderei realizá-los. 0  1  2  3 

10 É estimulante aprender algo sobre mim mesmo. 0  1  2  3 

11 Eu realmente tenho expectativas no meu trabalho. 0  1  2  3 

12 Se eu estou trabalhando numa tarefa difícil, eu sei quando pedir ajuda.  0  1  2  3 

13 Eu não responderei uma pergunta até eu estar realmente certo de que a compreendo. 0  1  2  3 

14 Eu gosto de muita variedade no meu trabalho. 0  1  2  3 

15 Na maioria das vezes, as pessoas escutam com atenção o que eu tenho a dizer.  0  1  2  3 

16 Pensar em si mesmo como uma pessoa livre geralmente leva à frustração. 0  1  2  3 

17 Tentar seu melhor no trabalho realmente compensa no final.  0  1  2  3 

18 Meus erros são geralmente muito difíceis de corrigir.  0  1  2  3 

19 Incomoda-me quando minha rotina diária é interrompida. 0  1  2  3 

20 A maioria dos bons atletas e líderes são natos, não são produzidos.  0  1  2  3 
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21 Eu geralmente levanto animado para retomar as coisas que eu deixei paradas na 

minha vida. 

0  1  2  3 

22 Muitas vezes, eu realmente não reconheço meus próprios pensamentos. 0  1  2  3 

23 Eu respeito as regras porque elas me guiam. 0  1  2  3 

24 Eu gosto quando as coisas são incertas ou imprevisíveis. 0  1  2  3 

25 Eu não consigo me prevenir, se alguém quiser me prejudicar.  0  1  2  3 

26 Mudanças na rotina são interessantes para mim. 0  1  2  3 

27 Na maioria dos dias, a vida é realmente interessante e estimulante para mim.  0  1  2  3 

28 E difícil imaginar alguém estar entusiasmado com o trabalho.  0  1  2  3 

29 O que acontecerá comigo amanhã depende do que eu faço hoje.  0  1  2  3 

30 Trabalho rotineiro é enfadonho demais para valer a pena. 0  1  2  3 
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ANEXO 2 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título do Projeto: Hardiness em Profissionais de enfermagem de Hospital Universitário 
Pesquisador: Valéria Paes de Castro Barreto 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Tel: (21)2629-9214/ 98101-6132 

Entrevistado: ______________________________________________________  

RG_______________ Idade___ 

               O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa: “ Hardiness em Profissionais de Enfermagem em 

Hospital Universitário” de responsabilidade de Valéria Paes de Castro Barreto. Neste estudo pretendemos elaborar programa de promoção de 

saúde do trabalhador de enfermagem, visando a prevenção do estresse ocupacional. Este estudo é parte do projeto de Mestrado Profissional 

Assistencial a ser apresentado na Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense.  

Como método de coleta de informações serão aplicados dois questionários: Escala de Hardinesse questionário Sócio- 

Demográfico, no intuito de traçar o perfil do funcionário de enfermagem do Hospital Universitário. As respostas dos participa ntes serão 

tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os riscos 

associados a pesquisa são mínimos, dentre eles podemos citar cansaço e desconforto pelo tempo dispensado no preenchimento dos  

questionários, além de desconforto emocional através de possíveis lembranças desagradáveis e desgastantes durante o preenchimento do 

mesmo.  

Os resultados da pesquisa estarão à disposição de V. Sa. quando finalizada. Seu nome ou material que indique sua participação  

não será liberado sem sua permissão. 

A participação no preenchimento dos questionários é voluntária e o consentimento poderá ser retirado a qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo para V.Sa. A participação nesta pesquisa não traz implicações legais. Os procedimentos adotados nesta p esquisa estão 

de acordo com os critérios de Ética em pesquisa com Seres Humanos conforme resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Nenhum dos procedimentos adotados nesta pesquisa oferece risco à sua dignidade.  

 Para participar nesta pesquisa V. Sa. não receberá nenhum benefício direto, porém, esperamos com este estudo subsidiar medidas 

de prevenção efetuadas pela vinculação da investigação científica e revisão de práticas cotidianas no ambiente de trabalho, r efletindo 

positivamente na assistência de enfermagem prestada ao paciente e na qualidade de vida deste profissional. V. Sa. não será identificado nas 

publicações que possam resultar deste estudo. 

 Após este esclarecimento, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa  

Eu, _________________________________________________, RG__________________, declaro ter sido informado e concordo em 

participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Niterói, ___ de _______________de _______                                _______________________________________________________                                                                                                                

Assinatura do participante voluntário 

________________________                         ________________________ 

Testemunha                                                                   Testemunha 

Os participantes de pesquisa e 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. 

(email: etica@vm.uff.br:tel/fax(21)2629-9189) 

mailto:etica@vm.uff.br:tel/fax(21)2629-9189)
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ANEXO 3 
Parecer Consubstanciado do CEP 
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