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        S471s  Semana de Enfermagem (20. : 2009 : Porto Alegre) 
                    SUS e enfermagem : responsabilidade coletiva no cuidado à  
                    saúde : resumos 2009 [recurso eletrônico]  / promoção e realização  
                    Grupo de  Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,  
                    Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do  
                    Sul ;  coordenadora da Semana de  Enfermagem Virgínia Leismann  
                    Moretto. – Porto Alegre : HCPA, 2009. 
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                    Virginia Leismann. IV. Título. 
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encontram-se com médio nível de stress e 10,49% em alerta para o stress vivido no trabalho e nenhum 

enfermeiro apresentou alto nível de stress no trabalho do Hospital Universitário. O relacionamento com o 

serviço de manutenção é o item de maior stress quando o trabalho está relacionado com outras unidades e 

supervisores. Quando relacionado às atividades relacionadas ao funcionamento adequado da unidade a 

solicitação de revisão/concerto de equipamentos é o item de maior stress. Controlar a equipe de enfermagem 

é o item de maior stress referente às atividades relacionadas à administração de pessoal; enfrentar a morte do 

paciente é o item de maior stress quando relacionado a assistência de enfermagem prestada ao paciente; e 

controlar a qualidade do cuidado é o item de maior stress quando relacionado a coordenação das atividades 

da unidade. Salienta-se a importância do estudo, visto que a identificação dos estressores no trabalho é 

fundamental para um melhor enfrentamento, bem como possibilitar uma qualidade de vida pessoal quanto 

profissional. Tem-se consciência que o estudo interferiu na realidade a partir da identificação da forma como 

as pessoas interagem com os estressores e como enfrentam as situações de stress, assim como, entende-se 

que seja muito importante divulgar os dados obtidos para melhorar as condições de trabalho dos enfermeiros 

do Hospital Universitário. Acredita-se que o desvelamento de tais fatores pode significar possibilidades de 

mudança e de melhor enfrentamento da vida, minimizando estressores. Importante papel das instituições de 

saúde é proporcionar segurança e satisfação ao profissional, fortalecer os elos entre organização, 

profissionais e clientes, permitindo uma melhor qualidade de vida no trabalho. Para tanto, sugere-se a 

realização de cursos que permitam aos profissionais uma reflexão sobre os dados levantados a partir da 

pesquisa relacionando-os a conceitos que conscientizem os sujeitos e valorizem a identificação dos 

estressores, atualizando e oferecendo instrumentos que permitam aos enfermeiros a melhoria das condições 

de trabalho e relacionamento interpessoal, no ambiente hospitalar e na vida pessoal.  

Descritores: Estresse; Enfermagem; Hospital. 
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Introdução: O tabagismo é um grave problema de saúde pública, sendo um importante fator de risco para 

mortes e causa de doenças.  As ações e as campanhas não são suficientes para promover uma mudança 

política, cultural e social relacionada ao comportamento de fumar. Objetivo: Conhecer a prevalência de 

tabagismo e exposição tabágica ambiental em funcionários do HCPA. Metodologia: Estudo transversal, 

prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição. Foram elaborados instrumentos para 

funcionários fumantes, fumantes em abstinência e não fumantes, esses aplicados junto Serviço de Medicina 

Ocupacional do HCPA. Os dados foram digitados no Excel e analisados no pacote estatístico SPSS. 

Resultados: Participaram do estudo 1475 (35,97%) de um total de 4100 funcionários, dos quais 978 (66,3%) 
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eram não-fumantes, 200 (13,5%), fumantes e 295 (20%), fumantes em abstinência. Desses, 424 (28,8%) 

eram homens e 1049 (71,2%) mulheres.  Foram analisados: escolaridade, média de idade, cargos, turnos de 

trabalho, presença de doenças, hábito tabágico, tabagismo passivo e motivação para parar ou continuar 

fumando. Entre funcionários fumantes, destacaram-se como principais motivos para abandono do tabagismo, 

a preocupação com a saúde 54(34%) e os conhecimentos sobre os malefícios do cigarro 29 (18%). 

Conclusões: Os resultados apontam que a escolaridade e o cargo influenciam no fato de ser ou não tabagista. 

A partir dos resultados verifica-se que é necessário realizar um trabalho de educação e saúde que envolva 

todos os segmentos sociais, com vistas a buscar estratégias para diminuir o número de fumantes e melhorar a 

qualidade de vida. 

Descritores: tabagismo, prevalência, recursos humanos em hospital. 
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O presente estudo verificou o nível de stress dos enfermeiros no ambiente hospitalar, identificando os fatores 

que, no trabalho constituem-se em causa de stress, sendo geradores de desgaste físico e/ou emocional. O 

trabalho do enfermeiro neste ambiente, especialmente relacionado às condições de trabalho, a necessidade de 

relacionamento interpessoal e gerenciamento do cuidado e do serviço é considerado estressante (BRITO E 

CARVALHO, 2003; GUIDO, 2003). A identificação dos estressores no trabalho corresponde a um dos 

grandes agentes de mudança, uma vez que desenvolvidas as possíveis soluções para minimizar seus efeitos, 

estas podem tornar o cotidiano do enfermeiro mais produtivo, menos desgastante e, possivelmente, valorizá-

lo mais como ser humano e como profissional. Nesta mesma direção, Chaves (1994) afirma que o 

enfermeiro, age em seu cotidiano de trabalho, com pouca ou nenhuma consciência do stress que enfrenta, por 

conseguinte o conhecimento do processo de stress é imprescindível para seu adequado enfrentamento, caso 

contrário não haverá resolução, o que levará o trabalhador ao desgaste físico e emocional. Ao estudar o stress 

dos enfermeiros no ambiente hospitalar, haverá uma melhor compreensão das suas causas e ajudará a 

elucidar questões cotidianas, frequentemente enfrentadas por estes profissionais. A partir do conhecimento e 

compreensão tanto dos estressores diários, vivenciados no trabalho, quanto das formas de enfrentamento 

mais usadas pelos enfermeiros, acredita-se que será possível identificar e propor medidas de controle do 

stress no trabalho hospitalar. Para Lazarus e Launier(1978) stress é definido como qualquer evento que 

demande do ambiente externo ou interno, que exceda as fontes de adaptação de um indivíduo ou sistema 

social. Tendo consciência de que o stress está presente no cotidiano dos indivíduos, em maior ou menor 

intensidade, proveniente de situações internas com experiências anteriores, emoções, crenças, valores; ou 


