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Ramos, MFV. Validação do instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre 
estresse para profissionais de enfermagem em oncologia. Guarulhos (SP): 
Universidade Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 
 

RESUMO 

 

Introdução: A enfermagem é considerada uma profissão que sofre impacto total, 

imediato e concentrado do estresse oriundo do cuidado constante de pessoas doentes 

em situações imprevisíveis da execução de tarefas complexas e angustiantes, sendo 

o foco do estresse o próprio trabalho. No contexto da oncologia, identifica-se fatores 

de estresse, como conviver com: o sofrimento do doente, inúmeras internações, a 

impotência diante da doença, a revolta pela morte, a falta de conhecimento e a 

sobrecarga de trabalho. Visto a necessidade de reconhecer sinais de alerta do 

estresse para melhoria do bem-estar de profissionais de enfermagem, a finalidade 

deste estudo será realizar uma análise psicométrica e validação de um instrumento 

cujo objetivo é identificar sinais e sintomas de estresse em profissionais de 

enfermagem que atuam em unidades oncológicas. Objetivo: Validar o instrumento de 

coleta de dados de pesquisa sobre estresse (lista de sintomas de estresse) para uso 

com profissionais de enfermagem em oncologia. Método: Estudo metodológico com 

abordagem quantitativa. Uma análise secundária de dados coletados em um hospital 

oncológico de referência do Estado de São Paulo. Foram considerados os seguintes 

Critérios de inclusão: ser profissional da área da enfermagem; trabalhar na área de 

oncologia; e estar na instituição há pelo menos seis meses. Foram excluídos os 

profissionais que tiveram retorno de licença médica de qualquer natureza, incluindo 

licença-maternidade ou gestação dentro dos últimos três meses do período de coleta 

dos dados. Foram coletados dados sociodemográficos, ocupacionais e de saúde, 

incluindo instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse. A análise dos 

dados consistiu da análises fatorial exploratória e confirmatória para confirmar o 

modelo conceitual e os domínios propostos, considerando todas cargas fatoriais de 

no mínimo 0,40. A confiabilidade do instrumento foi avaliada por meio do alfa de 

Cronbach, considerando valores acima de 0,70. Resultados: 225 profissionais da 

enfermagem participaram do estudo: 196 (87,5%) eram do sexo feminino e 28 (12,5%) 

do sexo masculino, com média de idade de 35,9 anos (Desvio-padrão [DP] = 7,8), e 

135 (60%) eram técnicos de enfermagem e 90 (40%) eram enfermeiros. A análise 

fatorial exploratória do instrumento identificou que um único fator explicaria parte 



 

 

 

significativa da variância do instrumento; no entanto, os itens 3 e 13 apresentaram 

cargas fatoriais inferiores a 0,40. Após a análise fatorial exploratória foi realizada A 

análise fatorial confirmatória verificar a estrutura dos fatores. O modelo de dois fatores 

mostrou-se satisfatório (GFI=0,973, RMSEA=0,052, AGFI=0,98, valor p x 2 <0,001). A 

análise do alfa de Cronbach do instrumento revelou um valor de 0,951. Foi identificada 

associação significativa entre o escore de estresse e a carga horária dos participantes 

(p = 0,028), o grau de satisfação (p < 0,001) e autoavaliação de saúde (p < 0,001). O 

coeficiente de correlação entre escore de estresse e a carga horária aponta uma 

correlação positiva entre estas variáveis; ou seja, quanto maior a carga horária, maior 

o escore de estresse. Já a satisfação de saúde apresenta correlação negativa, ou 

inversa, com o estresse; ou seja, quanto menor o escore de satisfação e pior a 

avaliação de saúde, mais alto o escore de estresse. Conclusão: O instrumento de 

coleta e pesquisa sobre estresse apresentou adequada validade e confiabilidade. 

Descritores: Estresse Psicológico. Enfermagem. Enfermagem Oncológica. Estudos 

de validação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ramos, MFV. Validation of the instrument for collecting research data on stress for 
nursing professionals in oncology. Guarulhos (SP): Univeritas University UNG 
Guarulhos; 2020. 

 
ABSTRACT 

 

Introduction: Nursing is considered a profession that suffers total, immediate and 

concentrated impact from stress arising from the constant care of sick people in 

unpredictable situations, from the execution of complex and distressing tasks, with the 

focus of stress being the work itself. In the context of oncology, stress factors are 

identified, such as living with the patient's suffering, numerous hospitalizations, 

impotence in the face of the disease, revolt over death, lack of knowledge and work 

overload. Given the need to recognize stress warning signs to improve the well-being 

of nursing professionals, the purpose of this study will be to carry out a psychometric 

analysis and validation of an instrument whose objective is to identify signs and 

symptoms of stress in nursing professionals who work in oncology units. Objective: 

To validate the instrument for collecting research data on stress (list of stress 

symptoms) for use with nursing professionals in oncology.  Method: Methodological 

study with a quantitative approach. A secondary analysis of data collected at a 

reference cancer hospital in the State of São Paulo. The following inclusion criteria 

were considered: being a professional in the nursing field; work in the area of oncology; 

and being at the institution for at least six months. Employees who returned from 

medical leave of any kind, including maternity leave or pregnancy within the last three 

months of the data collection period, were excluded. Sociodemographic, occupational 

and health data were collected, including an instrument for collecting research data on 

stress. Data analysis consisted of exploratory and confirmatory factor analysis to 

confirm the conceptual model and the proposed domains considering all factorial loads 

of at least 0,40. The reliability of the instrument was assessed using Cronbach's alpha 

considering values above 0.70. Results: 225 nursing professionals participated in the 

study, 196 (87.5%) were female and 28 (12.5%) were male, with a mean age of 35.9 

years (standard deviation [SD] = 7,8) and 135 (60%) were nursing technicians and 90 

(40%) were registered nurses. The exploratory factor analysis of the instrument 

identified that a single factor would explain a significant part of the instrument's 

variance, however items 3 and 13 presented factorial loads below 0.40. After the 

exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis was performed to verify the 



 

 

 

structure of the factors. The two-factor model was satisfactory (GFI = 0.973, RMSEA 

= 0.052, AGFI = 0.98, p x 2 value <0.001). The analysis of Cronbach's alpha of the 

instrument revealed a value of 0.951. A significant association was identified between 

the stress score and the participants' workload (p = 0.028), the degree of satisfaction 

(p <0.001) and self-rated health (p <0.001). The correlation coefficient between the 

stress score and the workload points to a positive correlation between these variables, 

the greater the workload, the higher the stress score. Health satisfaction has a negative 

or inverse correlation with stress, which is, the lower the satisfaction score and the 

worse the health assessment, the higher the stress score. Conclusion: Thus, it 

provides evidence of the validity of the instrument to be used with nursing professionals 

working in the oncology area. The use of the stress collection and research instrument 

may support the discussion on stress of nursing professionals working in the oncology 

area and collaborate for an analysis of the work and activities inherent to the 

performance of this professional. 

Descriptors: Psychological Stress. Nursing. Oncology Nursing. Validation studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ramos, MFV. Validación del instrumento de recogida de datos de investigación sobre 
estrés para profesionales de enfermería en oncología. Guarulhos (SP): Universidad 
Univeritas UNG Guarulhos; 2020. 
 

RESUMEN 

 

Introducción:  La enfermería es considerada una profesión que sufre un impacto total, 

inmediato y concentrado del estrés derivado del cuidado constante de los enfermos 

en situaciones impredecibles, de la ejecución de tareas complejas y angustiantes, 

siendo el foco del estrés el propio trabajo. En el contexto de la oncología se identifican 

factores de estrés, como convivencia con el sufrimiento del paciente, numerosas 

hospitalizaciones, impotencia ante la enfermedad, rebelión por la muerte, 

desconocimiento y sobrecarga laboral. Dada la necesidad de reconocer señales de 

alerta de estrés para mejorar el bienestar de los profesionales de enfermería, el 

propósito de este estudio será realizar un análisis psicométrico y validación de un 

instrumento cuyo objetivo es identificar signos y síntomas de estrés en los 

profesionales de enfermería que laboran en unidades de oncología. Objetivo: Validar 

el instrumento de recolección de datos de investigación sobre estrés (lista de síntomas 

de estrés) para su uso con profesionales de enfermería en oncología. Método: 

Estudio metodológico con enfoque cuantitativo. Un análisis secundario de los datos 

recolectados en un hospital de referencia de oncología en el estado de São Paulo. Se 

consideraron los siguientes criterios de inclusión: ser un profesional del campo de la 

enfermería; trabajar en el área de oncología; y estar en la institución durante al menos 

seis meses. Se excluyeron las empleadas que regresaron de una licencia médica de 

cualquier tipo, incluida la licencia por maternidad o el embarazo dentro de los últimos 

tres meses del período de recolección de datos. Se recopilaron datos 

sociodemográficos, ocupacionales y de salud, incluido un instrumento para recopilar 

datos de investigación sobre el estrés.El análisis de datos consistió en un análisis 

factorial exploratorio y confirmatorio para confirmar el modelo conceptual y los 

dominios propuestos considerando todas las cargas factoriales de al menos 0,40. La 

confiabilidad del instrumento se evaluó mediante el alfa de Cronbach considerando 

valores superiores a 0,70. Resultados: Participaron 225 profesionales de enfermería, 

196 (87,5%) mujeres y 28 (12,5%) hombres, con una edad media de 35,9 años 

(desviación estándar [DE] = 7,8) y 135 (60%) eran técnicos de enfermería y 90 (40%) 

enfermeras tituladas.El análisis factorial exploratorio del instrumento identificó que un 



 

 

 

solo factor explicaría una parte significativa de la varianza del instrumento, sin 

embargo los ítems 3 y 13 presentaron cargas factoriales por debajo de 0.40. Luego 

del análisis factorial exploratorio, se realizó un análisis factorial confirmatorio para 

verificar la estructura de los factores. El modelo de dos factores fue satisfactorio (GFI 

= 0.973, RMSEA = 0.052, AGFI = 0.98, valor de px 2 <0.001). El análisis del alfa de 

Cronbach del instrumento reveló un valor de 0.951. Se identificó una asociación 

significativa entre el puntaje de estrés y la carga de trabajo de los participantes (p = 

0.028), el grado de satisfacción (p <0.001) y la salud autoevaluada (p <0.001). El 

coeficiente de correlación entre la puntuación de estrés y la carga de trabajo apunta a 

una correlación positiva entre estas variables, cuanto mayor es la carga de trabajo, 

mayor es la puntuación de estrés. La satisfacción con la salud tiene una correlación 

negativa o inversa con el estrés, es decir, cuanto menor es la puntuación de 

satisfacción y peor es la evaluación de la salud, mayor es la puntuación de estrés. 

Conclusión: El instrumento de recolección e investigación sobre el estrés mostró una 

adecuada validez y confiabilidad. Por tanto, aporta evidencia de la validez del 

instrumento para ser utilizado con profesionales de enfermería que laboran en el área 

de oncología. El uso del instrumento de recolección e investigación del estrés puede 

apoyar la discusión sobre el estrés de los profesionales de enfermería que trabajan 

en el área de oncología y colaborar para un análisis del trabajo y actividades 

inherentes al desempeño de este profesional. 

Descriptores: Estrés psicológico. Enfermería. Enfermería Oncológica. Estudios de 

validación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atuação dos profissionais de enfermagem envolve diversos desafios, como assumir 

a liderança de um grupo e ter bom relacionamento interpessoal, tanto com familiares, quanto 

com pacientes. Os profissionais de enfermagem sofrem impacto do estresse que advém do 

cuidado dos pacientes, sendo que o contato constante com indivíduos doentes, ou 

acometidos fisicamente, a dúvida quanto à recuperação do doente, o cuidado com o 

indivíduo portador de patologias incuráveis, o confronto com a realidade do sofrimento e da 

morte, bem como a execução de tarefas complexas e desgastantes são situações geradoras 

de estresse para a equipe de enfermagem1. 

A enfermagem é reconhecida mundialmente como uma profissão estressante. É 

considerada como atividade que sofre impacto, imediato e concentrado, do estresse que 

vem do cuidado constante com pessoas doentes em situações imprevisíveis, da execução 

de tarefas complexas e angustiantes, sendo foco do estresse o próprio trabalho, que dificulta 

o afastamento profissional desses estressores2. 

O estresse é um fenômeno difícil de ser medido de maneira direta. Na avaliação 

clínica, pode ser constatado pelas alterações hormonais do sistema neuroendócrino; já, na 

prática diária, pode ser representado por comportamentos observáveis, ou seja, pelos 

fatores que podem desencadear as alterações psiconeuroendócrinas de estresse ou pelos 

efeitos delas nos comportamentos3. 

Por este motivo, pesquisas sobre identificação e caracterização do estresse devem-

se ao impacto negativo do estresse no ambiente de trabalho em relação à saúde e ao bem-

estar, consequentemente, sobre o funcionamento e a efetividade das organizações. O 

impacto negativo do estresse na economia tem sido estimado como base na suposição de 

que profissionais estressados reduzem seu desempenho e elevam os custos das 

instituições, devido à fragilidade em sua saúde, bem como devido à elevação do 

absenteísmo, do turnover e do número de acidentes no ambiente de trabalho4. 

Haja vista a necessidade de reconhecer sinais de alerta do estresse para melhoria do 

bem-estar de profissionais de enfermagem, a finalidade deste estudo foi realizar uma análise 

psicométrica e a validação de um instrumento cujo objetivo é identificar sinais e sintomas de 

estresse em profissionais de enfermagem que atuam em unidades oncológicas. 

1.1 Definição de estresse 

Na fisiopatologia do estresse, diante da percepção de um agente estressor, o cérebro, 
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por meio do hipotálamo, emite a orientação à glândula hipófise solicitando a liberação dos 

hormônios responsáveis pela ativação do sistema simpático – a adrenalina e a noradrenalina 

– ao mesmo tempo em que inibe o sistema parassimpático. O hipotálamo segrega uma série 

de hormônios, além do fator liberador de corticotropina (CRF), que é responsável pela 

ativação da hipófise. Esta, por sua vez, libera a corticotropina (ACTH) que, na circulação, 

desencadeia a liberação dos glicocorticoides pelas suprarrenais. Esses três elementos – 

sistema simpático, corticotropina e glicocorticoides – são os responsáveis pelo aumento de 

glicose no sangue, o que proporciona a energia que o organismo necessita5. 

O estresse é a resposta do ser humano a uma adaptação que pode causar um 

conjunto de sintomas – físicos, psicológicos e comportamentais6. 

Contrariamente ao que se acredita, o estresse não é um mal que necessita ser 

eliminado; ele é necessário para movimentar as pessoas, pois dá certa dose de 

determinação às pessoas, para que elas conquistem seus objetivos. Entretanto, em dose 

elevada, o estresse pode ser agressivo às defesas orgânicas, podendo afetar a saúde7. 

Segundo modelo baseado no estímulo, o ser humano está constantemente sendo 

bombardeado com questões do ambiente potencialmente causadoras de estresse, um fator 

teoricamente inofensivo conseguiria acelerar o delicado equilíbrio entre o total fracasso e o 

sucesso de lidar com o estresse8. 

O estresse é um estado de excitação e tensão em alta escala que pode ser crônico, 

no qual o indivíduo esgota todas as alternativas de enfrentamento de determinados 

problemas. A pessoa se percebe incapaz, com desequilíbrio emocional abalado, desiludida, 

com diminuição da paciência e da tolerância a outras pessoas8. 

Hans Selye é identificado como o pai do estresse, pois, em 1936, ele introduziu o 

termo estresse na área biológica. Em seus estudos, Selye observou que diferentes 

indivíduos apresentavam a mesma resposta fisiológica para estímulos sensoriais e 

psicológicos, os quais poderiam ser nocivos ao organismo, denominando a Síndrome da 

Adaptação Geral (SAG)9. 

A SAG possui três fases distintas:  

• Alarme: é considerada positiva, pois o organismo libera adrenalina, a qual 

gera energia e vigor na pessoa. 

• Resistência da pessoa: tenta lidar com seus estressores mantendo a  

homeostase. 

• Exaustão: fase final do estresse, que pode contribuir para o aparecimento de  
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doenças10. 

Convém salientar que, apesar de Selye ter identificado inicialmente apenas as três 

fases de estresse, em estudos posteriores, ele identificou, clínica e estatisticamente, uma 

quarta fase do estresse, que foi nomeada como quase-exaustão, localizada entre as fases 

de resistência e exaustão11,12. A fase de quase-exaustão ocorre no momento em que a 

pessoa não mais consegue adaptar-se ou resistir ao estressor, podendo começar a aparecer 

doenças devido ao enfraquecimento do organismo. Nessa fase, a produtividade do indivíduo 

encontra-se bastante comprometida, mas não tanto quanto na fase de exaustão, quando ele 

não consegue mais realizar suas atividades, tendo sérias dificuldades de trabalhar e/ou 

concentrar-se, e quando doenças podem se estabelecer de maneira grave13-14. 

Caso o evento de estresse persista por tempo prolongado e o organismo não consiga 

se adaptar, as alterações fisiológicas e comportamentais, inicialmente adaptativas, podem 

levar à sobrecarga e à exaustão dos sistemas15. A definição de Selye pode não ser 

específica à resposta do organismo às demandas, uma vez que existem diferentes tipos de 

estresse. Para Selye, o estresse é uma resposta inespecífica do organismo diante de 

qualquer pressão realizada frente a ele; é um modelo que prepara o organismo para o ataque 

ou para desistir. Para facilitar o entendimento e a compreensão da evolução do conceito de 

estresse, podemos citar três vertentes teóricas: A) o estresse como resposta, B) o estresse 

como evento externo e C) o estresse como transação entre ambiente e pessoa16. Pode 

ocorrer estresse de duas formas. Na benéfica, que é denominada eustress, ocorrem eventos 

na vida do indivíduo que o impulsionam a interagir com o meio, promovendo e 

acompanhando mudanças, como: casamento, nascimento de um filho, uma promoção ou 

um prêmio7,17. Segundo Selye, a forma de  distress prejudica o indivíduo e é nociva. Já o 

eustress é benéfico e construtivo. Selye acreditava que momentos rápidos, suaves e 

controlados de desafio à adaptação do organismo poderiam ser vivenciados como 

agradáveis ou estimulantes e poderiam ser um estímulo positivo ao desenvolvimento e ao 

crescimento intelectual e emocional. Em situações mais severas, prolongadas e 

incontroláveis de distress psicológico e físico, segundo Selye, levam a estados francos de 

doença18 
.  

O estresse, muitas vezes, vem de demandas ambientais que exigem grandes 

adaptações e responsabilidades do ser humano, sendo analisado como um tipo especial de 

transação ou relação entre o indivíduo e o meio ambiente ou como o comportamento entre 

os dois19. 
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Neste contexto, novas propostas foram elaboradas e o estresse passou a ser 

identificado não somente como um estímulo ou uma resposta a uma determinada situação, 

mas como uma interação dos indivíduos e as ocorrências vivenciadas por eles. A definição 

passou para a esfera biológica, ocorrendo maior ênfase à importância do aparelho cognitivo 

na resposta aos diferentes estímulos20. 

 Segundo o Modelo Baseado em Estímulo, o ser humano está constantemente sendo 

bombardeado por aspectos do ambiente potencialmente causadores de estresse21. 

1.2 Estresse ocupacional na enfermagem 

O estresse ocupacional nos profissionais de enfermagem ocorre devido à sobrecarga 

excessiva (quando um indivíduo é submetido ao estresse repetido, não aliviado ou contínuo). 

Quando ele ocorre, e os mecanismos de adaptação falham, o profissional passa por uma 

superexposição aos hormônios do estresse ocupacional (catecolaminas e cortisol), que pode 

causar efeitos adversos em vários órgãos e sistemas, podendo evoluir para o 

desenvolvimento de doenças22. A sobrecarga pode desencadear quatro situações: 

• O estresse ocupacional frequente. 

• A estabilidade deficiente do indivíduo frente aos estressores. 

• A falta de habilidade para desativar as respostas depois de terminado o 

estresse ocupacional. 

• A elevação compensatória de sistemas, que passam a produzir respostas 

inadequadas, como a falta de liberação de cortisol que estimula o aumento 

de citocinas pró-inflamatórias (que atuam promovendo o processo 

inflamatório e até que sejam eliminadas)22. 

Diante do contexto, podemos entender que o estresse ocupacional faz parte do nosso 

cotidiano. Entretanto, as exigências são intensas e excessivas, prolongadas e imprevisíveis. 

Quando o indivíduo não detém competências apropriadas para lidar com essas exigências, 

surge o distress (estresse ocupacional negativo) que pode se tornar patológico23. 

O estresse ocupacional em enfermagem está presente no trabalho, podendo gerar 

sintomas como: respiração rápida, sudorese palmar, taquicardia, hiperacidez gástrica, 

inapetência e cefaleia, além de sintomas sutis, como dificuldade de se relacionar com outras 

pessoas, sensação de estar doente, desinteresse por qualquer atividade e alterações do 

estresse – tais como: apatia, depressão, desânimo, raiva, ansiedade. O estresse pode até 

mesmo gerar surtos psicóticos, podendo acarretar insatisfação do empregador e 

proporcionando não promoções, desligamento e penalidades24. 
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O estresse no ambiente da enfermagem tornou-se uma importante fonte de 

preocupação e é reconhecido como um dos riscos mais sérios ao bem-estar psicossocial 

dos profissionais25.  

Foi realizada uma análise da literatura, para esta pesquisa, sobre o tema estresse em 

enfermagem, que evidenciou pesquisas, em áreas distintas, que mostram a importância de 

se estudar o tema a fim de identificar o estresse em suas diferentes áreas de atuação, dentre 

elas: Unidade de Terapia Intensiva, Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e Oncologia. Houve 

seleção dos artigos, análise e apresentação dos resultados, tendo sido feita através dos 

descritores “Estresse” e “Enfermagem”. 

Através de um estudo com enfermeiros de unidade de emergência, o objetivo 

determinar o nível de estresse dos profissionais da enfermagem. Como resultado, os 

enfermeiros apresentaram médio nível de estresse. As atividades relacionadas à 

administração de pessoal foram consideradas as mais estressantes para os indivíduos 

pesquisados. Verificou-se que, para o enfermeiro de emergência, apesar de sua pronta e 

efetiva atuação frente à instabilidade da situação do paciente, as condições externas a essa 

situação são mais estressantes26. 

Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um estudo, foram caracterizados os 

enfermeiros que atuam em UTI das regiões brasileiras e foi estabelecida associação do nível 

de estresse relatado com idade, cargo ocupado, tempo de formado e frequência a cursos de 

pós-graduação. O estudo evidenciou os seguintes resultados: que os enfermeiros obtiveram 

nível de estresse entre médio e alerta; houve associação estatisticamente significante entre 

os domínios administração de pessoal e assistência de enfermagem e realização de curso 

de pós-graduação. Concluiu-se que pode ser um diferencial para o profissional, frente à 

resolução de conflitos, ser especialista em unidade de terapia intensiva27. 

No âmbito das unidades de oncologia, foram analisadas as fontes de estresse e as 

estratégias de coping em enfermeiros que exercem funções em três serviços de oncologia 

de cirurgia de cabeça e pescoço, de três hospitais centrais de Portugal. Obtiveram-se, como 

resultados, referentes ao estresse, os níveis razoáveis de saúde geral. Os estressores mais 

referidos foram: sobrecarga de trabalho, baixa remuneração salarial, espaço físico onde se 

desenvolve a profissão, situações emocionalmente perturbadoras e falta de reconhecimento 

aos profissionais 28. Foi observado que o item administração de pessoal foi destaque em 

nível de estresse médio em profissionais, já os profissionais destacaram condições de 

trabalho, como a baixa remuneração salarial e a falta de reconhecimento da profissão, 

descrevendo a complexidade do tema e a necessidade de outros estudos sobre a etiologia 
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do problema 28. 

O estresse relacionado ao trabalho coloca em risco a saúde dos colaboradores da 

organização e tem como consequências o desempenho ruim, o baixo moral, a alta 

rotatividade, o absenteísmo e a violência no local de trabalho29. 

Podemos entender que o estresse é proveniente do ambiente de trabalho, ou seja, é 

um conjunto de fenômenos que se apresentam no organismo do trabalhador e que, por este 

motivo, pode afetar sua saúde. Os principais fatores geradores de estresse presentes no 

ambiente de trabalho envolvem os aspectos da organização, administração do sistema de 

trabalho e da qualidade das relações humanas, porém a quantidade de estresse que cada 

pessoa experimenta pode ser modulada por fatores como a sua experiência no trabalho, o 

nível de habilidade, o padrão de personalidade e a autoestima7. 

O estresse ocupacional em enfermagem é observado com excesso de horas 

trabalhadas e plantões noturnos que ocasionam cansaço e concentração reduzida, 

repercutindo na redução da produtividade e no desgaste físico e psicológico31
. Ressalta-se, 

ainda, que o profissional enfermeiro realiza muitas atividades com grau alto de dificuldade e 

responsabilidade que, quando associadas, ao ritmo acelerado, às jornadas excessivas e ao 

trabalho em turnos distintos, podem resultar em estresse ocupacional relacionado a fatores 

psicossociais associados à presença de estressores de ambiente31,32. 

Além disso, o estresse ocupacional pode atentar contra a saúde física e mental do 

indivíduo e também prejudicar seu desempenho no trabalho, com queda no rendimento e na 

qualidade apresentada 32
. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta a enfermagem como a 

profissão mais estressante, devido ao número reduzido de enfermeiros, à falta de 

reconhecimento e aos salários baixos (que acabam incentivando o profissional a buscar um 

segundo vínculo)27. 

Os fatores que podem provocar estresse ocupacional são: autoritarismo do chefe, 

desconfiança, pressões, cobranças, monotonia, falta de perspectivas, insatisfação pessoal, 

sobrecarga no trabalho e na família, lidar com chefia, autocobrança e cooperação no 

trabalho33. 

O alto nível de estresse gera insubordinação, atitudes desfavoráveis em relação ao 

trabalho, ignorando novas informações e resolvendo problemas de forma superficial34. 

O trabalho na área da saúde, principalmente em ambiente hospitalar, exige atividades 

tanto em nível individual, no qual o indivíduo necessita realizar uma tomada de decisão, 

quanto no coletivo, quando o profissional necessita desenvolver relações interpessoais para 
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traçar melhores estratégias de resolução de problemas, podendo atuar em situações de 

pressão, como nos casos de atendimento à urgência e emergência, que representam 

situação de exposição a estressores. A falta de recursos materiais humanos, vivenciada 

especialmente em hospitais públicos, pode levar à sobrecarga de trabalho, o que contribui 

para desenvolver estresse e, por consequência, gerar risco à saúde dos profissionais e dos 

pacientes que necessitam de sua assistência26. 

 Estudos dessa natureza podem favorecer o gerenciamento de recursos humanos, a 

comparação de várias unidades entre si, a detecção precoce de problemas relacionados ao 

ambiente laboral e aos trabalhadores da enfermagem e, ainda, podem acompanhar a 

evolução do estresse36. 

No contexto de terapia intensiva, referente à caracterização do estresse nos 

enfermeiros, foi identificado um estudo, em regiões brasileiras, associando o nível de 

estresse comparativo com a idade, o cargo ocupado, o tempo de formado e a frequência a 

cursos de pós-graduação. Os enfermeiros obtiveram nível de estresse entre médio e alerta, 

associação significante entre administração de pessoal e assistência de enfermagem e a 

realização de curso de pós-graduação27. 

Para o contexto estresse e coping, em enfermeiros de UTI adulto e cardiológica, um 

estudo mensurou estresse ocupacional e, também, identificou as estratégias de coping 

utilizadas pelos enfermeiros. O estudo verificou que 41,66% dos profissionais apresentaram 

alto nível de estresse e 58,34% baixo nível de estresse. As atividades referentes às relações 

interpessoais foram as mais estressantes. O fator de controle mais utilizado foi o 

enfrentamento do estresse36. 

Referente ao estresse emocional, um estudo identificou o coping e o burnout da 

equipe de enfermagem e os associaram com fatores biossociais e do trabalho em UTI como 

resultados. O nível médio de estresse foi identificado com o do primeiro estudo27, no qual os 

enfermeiros tiveram o nível médio de estresse e coping controle prevalentes (74,47% e 

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

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

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

sono adequadas foram identificadas como fator de proteção para burnout35.  

Em uma análise foi realizado um levantamento do nível de estresse e dos principais 

estressores presentes entre enfermeiros de UTI das regiões geográficas do país, no qual os 

enfermeiros obtiveram escores individual de estresse; porém a maior parte ficou em níveis 

médio e alerta – semelhantemente ao encontrado em estudos anteriores27. 
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A resposta a estressores em UTI depende da avaliação individual. A administração 

de pessoal é um estressor em todas as regiões brasileiras25.  

Pesquisadores identificaram, em um estudo, a associação entre características 

biossociais e clínicas dos pacientes, carga de trabalho de enfermagem, nível de estresse, 

coping e burnout da equipe de enfermagem e a ocorrência de eventos adversos/incidentes 

em UTI e verificaram que os profissionais estavam com médio nível de estresse25,27,36. 

O percentual de pessoas com burnout foi de 12,54%, segundo um estudo. As 

variáveis relacionadas às características do trabalho tiveram associação com o estresse. A 

equipe de enfermagem utilizou, predominantemente, o coping como controle37. 

Há influência da carga de trabalho, do estresse, de burnout, da satisfação e percepção 

do ambiente de cuidado, pela equipe de enfermagem, com a presença de eventos adversos 

em UTI de trauma. Os resultados encontrados, na análise, foram que, entre a equipe de 

enfermagem, 77,40% profissionais tinham níveis médios de estresse;25,27,36,37, 17,00% 

apresentaram burnout; 56,6% estavam insatisfeitos e consideraram as características 

ambientais inadequadas. A carga de trabalho de enfermagem foi alta (73,24%). Houve 

associação entre incidentes e tempo de permanência. Os incidentes sem danos tiveram 

associação com a carga de trabalho de enfermagem37. 

Estudos sobre a unidade de urgência e emergência, com os enfermeiros de unidade 

de emergência de instituições hospitalares, foram conduzidos com o objetivo de determinar 

o nível de estresse desses profissionais. Os resultados indicaram que os enfermeiros de 

unidade de emergência apresentam médio nível de estresse, se igualando a estudos 

realizados em UTI25,27,35-37, e que as atividades relacionadas à administração de pessoal 

foram consideradas as mais estressantes para os indivíduos pesquisados25,27. 

Uma pesquisa teve a finalidade de compilar os estressores dos enfermeiros atuantes 

em pronto socorro das cinco regiões brasileiras. Os resultados dos níveis de estresse 

denotaram de nível médio a alerta para nível alto de estresse.25-27,36-38. Referente aos 

estressores, foram elencados, como principais fontes de estresse, as condições de 

trabalho36,26 e a administração de pessoal25-27. 

 No bloco  cirúrgico foi avaliado através de um estudo foram avaliados questões 

quanto a qualidade de vida no trabalho ou o perfil de saúde física e mental, a presença de 

estresse ocupacional e o sendo de coerência entre os participantes, encontrava-se no grupo 

de exposição intermediaria ou seja moderado25-27,36-37; ao contexto do estresse ocupacional 

quanto ansiedade e depressão obtiveram média pontuação29. 

Em um estudo realizado em hospitais públicos e privados, para avaliar o estresse 
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entre os enfermeiros das instituições, os resultados apontaram um nível de estresse médio 

entre os enfermeiros25-29,38,39. As atividades relacionadas ao funcionamento da unidade e à 

administração de pessoal também foram identificadas como estressores, semelhantemente 

com o resultado em pesquisas anteriores25-27, assim como a coordenação das atividades da 

unidade – denotada como um dos principais fatores desencadeadores de estresse. 

Com relação à unidade oncológica, foram analisados artigos referentes ao estresse. 

O primeiro identificou fontes de estresse e estratégias de coping em enfermeiros que 

exercem funções em três serviços de oncologia de cirurgia de cabeça e pescoço, de três 

hospitais centrais de Portugal. Verificou-se que a maioria das respostas obtidas variou entre 

a opção 2 “Pouco estressante” e a 3 “Estressante”28. No estudo, as situações consideradas 

pouco estressantes foram: a interdependência de responsabilidade (58,3%), na qual o 

indivíduo necessita de autonomia para desenvolver um bom trabalho com qualidade27; a 

falta de recursos materiais nos serviços (52,1%), principalmente em serviços públicos, pois 

levam o profissional a desenvolver estresse, ao tentar prestar a assistência com a melhor 

qualidade 26; e os conflitos interpessoais com auxiliares (52,1%)28. Como estressante, o 

estudo apontou que a maior percentagem dos indivíduos considerou: a sobrecarga de 

trabalho (52,1%), que gera o desgaste físico e emocional do indivíduo 28; o espaço físico 

onde se desenvolve a profissão (46,9%); e as situações de morte e/ou doença com caráter 

emocionalmente negativo26. 

Um estudo teve como campo o setor de oncologia de um hospital de Vitória, ES 

(Brasil). A hipótese foi que o cenário de múltiplas demandas – com profissionais que 

vivenciam uma expectativa constante de situações de emergência e de concentração de 

pacientes graves, sujeitos a internações prolongadas, isolamento e mudanças súbitas no 

estado geral – contribui para a criação de um ambiente de trabalho que gera sofrimento 

psíquico no trabalhador. Observaram-se sobrecarga de atividades e procedimentos que 

exigem alto nível de concentração e responsabilidade, os quais foram considerados fatores 

que geram a insatisfação profissional e podem levar ao estresse28,31,32. Os resultados 

encontrados indicam que esses fatores combinados contribuem para a criação de um 

ambiente de trabalho que se caracteriza como estressante e gerador de uma atmosfera 

emocional comprometida, evidenciando a necessidade de se criarem espaços onde se 

possa falar dos mais variados sentimentos que decorrem da rotina de trabalho e causam 

sofrimento psíquico38. 

Referente à oncologia, pesquisadores identificaram a dinâmica de geração, 

acumulação e dissipação do estresse na equipe de enfermagem, em um centro de terapia 
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oncológica, através de um sistema informatizado que identifica os níveis de estresse e cruza 

os dados com o índice de absenteísmo da equipe. O modelo demonstrou que a política de 

incremento de tamanho da equipe obteve os melhores resultados, sintetizados no índice de 

absenteísmo, estabilizando-se em 8%; o pessoal afastado também se estabilizou em 4-5 

pessoas por mês, bem como o estresse acumulado, reduzido aos níveis do cenário base39.  

Esse resultado vem ao encontro dos estudos sobre o estresse desenvolvido devido à 

sobrecarga de trabalho, que gera cansaço físico e emocional, promovendo a insatisfação 

profissional28,38. 

Sobre a síndrome de burnout e o estresse ocupacional um estudo comparativo com 

o grupo de auxiliares de enfermagem que atuam em oncologia no terceiro nível de atenção 

à saúde, em comparação com uma UTI. Por seus resultados, no grupo oncológico, o nível 

de estresse foi de 18%, com pontuação significativa, apresentavam indicadores de estresse; 

no grupo de unidade crítica: 4,5% de estresse, sendo que 95,5% da amostra não 

apresentaram indicadores de estresse ou burnout. Concluiu-se que não há evidências 

suficientes de que a patologia oncológica gere maior desgaste, quanto mais treinamento 

técnico e humano menor o risco de esgotamento40. 

Um estudo pesquisou um indicativo de estresse ocupacional em profissionais de 

enfermagem que atuam na assistência a pacientes com câncer em cuidados paliativos. 

Pelos resultados, a maior parte dos profissionais apresentou estresse relacionado ao 

trabalho – de intensidade baixa, 58,1% e moderado, 41%. Apenas 1 (0,9%) apresentou nível 

alto de estresse25-29,35-37. As situações relatadas no estudo foram: tempo insuficiente para as 

atividades; ter que trabalhar por muitas horas seguidas, o que se relaciona à sobrecarga de 

trabalho encontrada em outras pesquisas, as quais podem levar indivíduos ao erro; 

insatisfação no trabalho; e desenvolvimento do estresse28,36,38. Quanto à forma de 

distribuição de tarefas, as menos estressantes foram: falta de confiança do superior sobre o 

trabalho, ter ordens contraditórias e comunicação entre profissional e superior, voltado a 

autonomia do profissional e a cultura organizacional que levam o indivíduo a elevar os níveis 

de estresse27,35. 

Os cuidados paliativos proporcionam a qualidade de vida e o alívio de sintomas físicos 

e psicológicos, além de significar acolher pacientes e familiares. Para minimizar situações 

de estresse, cabe ao gestor encontrar mecanismos que contribuam no processo de 

trabalho41. 

Segundo Guerrer (2007), depois de grande quantidade de estudos sobre estresse da 

enfermagem em UTI, começam a surgir pesquisas para elucidar a questão quanto às 
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repercussões do estresse ocupacional de profissionais de enfermagem em outras unidades 

e dimensões25. Foi verificado que não somente a UTI tratava-se de um ambiente estressante 

e sim a profissão e suas responsabilidades, independentemente da área de atuação. Com 

isso, ocorre a introdução de diferentes metodologias e referências que não são específicas 

da enfermagem em terapia intensiva, mas um problema do estudo do estresse ocupacional 

com profissionais da enfermagem27. 

 

1.3 Estresse em trabalhadores de enfermagem em oncologia 

Em oncologia, o trabalho executado pela equipe de enfermagem é complexo e requer 

grande quantidade de etapas e tarefas frente a tratamentos de longa duração, com 

procedimentos agressivos, cirurgias mutilantes, o medo, o desespero e a morte de seus 

pacientes, que estão diretamente ligados a fatores de estresse, causando sofrimento à 

equipe de enfermagem que atua em oncologia28. “O serviço de enfermagem sofre impacto 

total, imediato e concentrado do estresse que advém do cuidado dos doentes”, sendo que o 

contato constante com pessoas doentes ou acometidas fisicamente, a incerteza na 

recuperação de seus pacientes, o cuidar do paciente portador de doenças incuráveis, o 

confronto com a realidade do sofrimento e da morte, bem como a execução de tarefas 

complexas e desgastantes são situações geradoras de estresse para a equipe de 

enfermagem1. 

Ademais, há a demanda de tratamento de pacientes com doenças graves, que 

envolve atendimentos em situações de emergência e apoio ao sofrimento dos pacientes e 

seus familiares. 

As principais medidas adotadas para o tratamento do câncer são a quimioterapia, a 

radioterapia e a cirurgia. A quimioterapia se destaca devido seus efeitos colaterais, como 

alopecia, náuseas, baixa imunidade, isolamento social e impacto na qualidade de vida42. 

O cuidar de pacientes com doenças incuráveis remete à realidade do sofrimento e à 

morte. Sobre o significado do cuidado em oncologia para enfermeiros oncológicos, foi 

identificado que, embora haja a necessidade de conhecimento técnico-científico muito 

especializado em oncologia, há outros fatores desencadeantes de sofrimento psíquico, como 

a habilidade no relacionamento interpessoal e os preceitos éticos43. Ao identificar as 

emoções presentes nos enfermeiros que trabalham com pacientes oncológicos, revela-se 

que, nesse cotidiano, há fatores gratificantes, como ver o paciente recuperar-se, ter contato 

com ele, ajudá-lo a conhecer a doença e orientá-lo. A autora do estudo revela fatores difíceis, 

como conviver com o sofrimento do doente, suas inúmeras internações, a impotência diante 
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da doença, a revolta pela sua morte, a falta de conhecimento e a sobrecarga de trabalho de 

profissionais qualificados44. 

Os profissionais tentam alternativas como mecanismos de preservar-se das 

adversidades e situações que enfrentam no dia a dia. O paciente tem muitas necessidades, 

então, a enfermagem passa a se adaptar a tempo e sanar que é um dos muitos mecanismos 

de defesa que a equipe utiliza para suavizar seus sentimentos31. A negação e a banalização 

do sofrimento foram mecanismos identificados por meio dos instrumentos construídos, numa  

tentativa de dar um ar de naturalidade – como se tudo fizesse parte da rotina do trabalho45. 

Nesse contexto, destacam-se os profissionais de enfermagem que trabalham no 

cuidado paliativo. Esses trabalhadores lidam com prognósticos ruins: incurabilidade; manejo 

de sintomas que causam sofrimento e desconforto ao paciente, tais como dor, sangramento, 

dispneia, constipação, náuseas, vômitos, fadiga e mutilações; além de estarem presentes 

no processo de morte e luto dos pacientes. Esses elementos concorrem para a penosidade 

do cotidiano dos profissionais de saúde, tornando-os vulneráveis para o acometimento do 

estresse ocupacional41. 

O profissional de enfermagem em conflito com esta situação pode se sentir irritado, 

deprimido ou desapontado. O sentimento de culpa e a ansiedade, por ser responsável por 

vidas, fazem com que ele se dedique e se estresse, aumentando os conflitos interpessoais27. 

A assistência ao paciente, a relação aos outros profissionais e a habilidade e destreza 

profissional. Como dificuldades, os autores referem a pouca afinidade para as tarefas 

administrativas, a falta de habilidade para coordenar aquelas que requerem urgência e a 

impotência diante dos efeitos da doença do paciente. A percepção é individual e, assim 

sendo, o sentido atribuído ao trabalho e suas necessidades também é individual e pode 

mudar46. 

O trabalho em hospitais é estressante devido as suas características e 

relacionamentos interpessoais, sofrimentos do usuário, falta de privacidade, burocracia e 

clima organizacional. Trabalhadores da oncologia são mais vulneráveis ao estresse 

relacionado à síndrome de desgaste profissional, pois o desgaste está diretamente ligado 

às situações emocionais exaustivas, ligadas ao sofrimento do paciente41. 

O profissional é alvo principal para tomada de decisões; é o profissional que se 

envolve com equipes das demais áreas, com seus colegas, com familiares que esperam a 

perfeição no atendimento de sua família. Observou-se que, em seu ambiente de trabalho, o 

profissional está exposto a situações conflitantes, com surgimento, algumas vezes, de 

dúvidas sobre qual seria a conduta correta47
. Inúmeros mecanismos de defesa foram sendo 
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inseridos nas instituições de trabalho dos enfermeiros, ao longo da história, e tiveram como 

principal objetivo, justamente o controle das emoções, visando diminuir a ansiedade e 

viabilizar a assistência. Embora ainda eficientes, esses mecanismos muitas vezes falham, 

principalmente diante de situações que lidam com doenças complexas, que modificam o 

indivíduo e são incuráveis, pois fazem parte do cotidiano de trabalho44. 

A enfermagem que atua em oncologia convive com alto comprometimento emocional 

e longas jornadas de trabalho, além de experiências em situações como sofrimento, dor e 

morte, pois os enfermeiros atuam diretamente em casos de câncer e tratamentos agressivos, 

como quimioterapia48. 

A pressão no ambiente de trabalho é inevitável, devido à demanda das organizações. 

A pressão percebida pelo indivíduo pode manter os colaboradores alertas e motivados a 

trabalhar. No entanto, a pressão excessiva pode levar ao estresse, pode danificar a saúde 

do colaborador e pode prejudicar o desenvolvimento do negócio49. No ambiente hospitalar, 

o enfermeiro precisa ter habilidades técnicas e inteligência emocional, pois o ambiente se 

caracteriza por situações de risco, com desgastes e possível perda de qualidade de vida31. 

Participar de aconselhamentos, falar sobre as emoções, praticar autocuidado, dormir, 

praticar exercícios e conversar com colegas de trabalho após abordagem difícil com paciente 

são estratégias de resiliência50. 

Instituições apontam o estresse profissional como a principal causa da redução de 

qualidade no trabalho, o que pode acarretar erros e elevar custos da instituição28. 

A Portaria 2.439 do Governo Federal, de 8 de dezembro de 2005, que institui a política 

nacional de atenção oncológica, ressalta que o atendimento ao paciente oncológico deve 

ser aplicado, garantindo assim a universalidade, a equidade e a integralidade. Os 

profissionais que atuam nestas unidades devem ter acesso à educação permanente para 

qualificar a sua assistência, atendendo a portaria em sua integralidade51. 

Com relação ao coping, pode se observar que os enfermeiros desenvolvem 

estratégias de proatividade e promovem reações cognitivas frente aos agentes 

estressores35. 

O setor de oncologia tem uma particularidade, que são as representações do câncer 

fortemente associadas à ideia de morte. Para Silva, aqueles que lidam com pacientes 

oncológicos estão mais intensamente mobilizados, visto que, no câncer, a dimensão real 

desses acontecimentos é valorizada e requintada pela força simbólica que a doença 

carrega42. 
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A escolha do grupo de enfermeiros que atuam em oncologia ocorreu devido a eles 

lidarem com forte carga de trabalho físico e emocional, refletindo uma amostra suscetível a 

adoecimentos causados por mecanismos estressores40. 

 

1.4 Instrumentos de avaliação de estresse/medidas de estresse 

Para avaliação do estresse, diversas medidas foram utilizadas desde a década de 

1960, sendo os estudos, em sua maioria, realizados com enfermeiros que atuavam em UTI 

52. 

São poucas as investigações sobre o estresse ocupacional do enfermeiro, 

relacionadas na literatura nacional, que utilizam metodologias diversas, porém trabalham 

com amostras pequenas e específicas e com determinadas especialidades53. As principais 

escalas encontradas foram: Escala Bianchi de Estresse54, Escala de Estresse no Trabalho55, 

Inventário de Estresse em Enfermeiros56, Job Stress Scale, para avaliar o estresse 

ocupacional,57 e Lista de Sinais e Sintomas35. 

Com a importância do tema estresse, diversos pesquisadores, no decorrer dos anos, 

vêm adaptando e desenvolvendo escalas ou instrumentos para identificação e avaliação dos 

níveis de estresse. Por ser uma patologia com sintomas físicos e psicossociais, sua 

identificação pode ser subjetiva e individual, assim dificultando seu diagnóstico. Dentre as 

escalas, a Escala Bianchi de Estresse foi validada como um instrumento de avaliação de 

estresse em enfermeiros, sendo composta de um questionário que abrange todas as áreas 

de atuação do enfermeiro, com 51 itens, usando a escala tipo likert, com variação de 1 a 7. 

Em sua análise, são agrupados seis domínios, a saber: (A) relacionamento com outras 

unidades e supervisores; (B) funcionamento adequado da unidade; (C) administração de 

pessoal; (D) assistência de enfermagem prestada ao paciente; (E) coordenação das 

atividades e (F) condições de trabalho59. 

Feita a análise e a avaliação de juízes experientes em todas as áreas hospitalares e 

executado um teste piloto em um hospital da capital, a confiabilidade foi testada e foi 

identificado um alfa de Cronbach 0,96 54. Dentre os estudos realizados que utilizaram esta 

escala como instrumento, está a avaliação do nível de estresse dos enfermeiros que atuam 

em uma unidade de emergência intra-hospitalar, tendo como resultados que a administração 

de pessoas foi a fonte de maior estresse, assim como citado em outros estudos2,25,27,41. 

Nenhuma área apresentou nível baixo de estresse, o que indica que os enfermeiros 

estudados apresentavam nível médio de estresse e que as organizações têm a sua parcela 

de culpa, já que uma das áreas analisadas se refere às condições de trabalho – na qual são 
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inferidos o ritmo acelerado de trabalho e a insuficiência de recursos humanos e materiais26. 

Uma pesquisa em unidade de pronto socorro teve como finalidade levantar os 

estressores que advêm do cuidado constante com pessoas doentes, principalmente em 

pronto socorro, em cinco regiões brasileiras. Os resultados obtidos foram níveis médio e de 

alerta de estresse, podendo-se inferir que a estrutura organizacional tem responsabilidade 

pelo nível de estresse do enfermeiro35 – com o próprio profissional em busca de estratégias 

de enfrentamento2. 

Um estudo foi conduzido para fazer o levantamento do nível de estresse e dos 

principais estressores presentes entre enfermeiros de UTI das regiões geográficas do Brasil. 

Os resultados são que os enfermeiros obtiveram escore individual de estresse entre médio 

e alerta, independentemente da região. Quanto ao item pós-graduação, foram encontradas 

diferenças para região sudeste, que apresentou níveis mais elevados quando comparada à 

região nordeste. Independentemente da avaliação individual, a administração de pessoal é 

um item presente em todas as regiões brasileiras, como relatado em outras pesquisas25. 

Um estudo recente fez uso da Escala Bianchi de Estresse para avaliar o estresse 

entre os enfermeiros de instituições hospitalares públicas e privadas. O estudo identificou 

um nível de estresse médio entre os enfermeiros, destacando nível alto em três domínios da 

escala: as atividades relacionadas ao funcionamento da unidade e administração de pessoal 

informação que vem ao encontro do resultado de outras pesquisas2,25-27,41; e coordenação 

das atividades da unidade. O estresse está presente entre os enfermeiros, principalmente 

em funções relacionadas às atividades administrativas da unidade em que atuam31. 

A Escala de Estresse no Trabalho (EET), que avalia o estresse ocupacional por meio 

de indicadores de estresse organizacional de origem psicossocial, trata-se de um 

instrumento unifatorial, de autorrelato, composto por 23 itens analisados por uma escala tipo 

likert de 5 pontos. Foi construída e validada para trabalhadores de diferentes organizações55. 

Foram realizados alguns estudos a partir da elaboração do instrumento:  um deles analisou 

a associação entre características biossociais e clínicas dos pacientes, carga de trabalho de 

enfermagem, nível de estresse, coping e burnout da equipe de enfermagem e a ocorrência 

de eventos adversos/incidentes em UTI. A equipe de enfermagem apresentou médio nível 

de estresse, que vem ao encontro dos resultados de outras pesquisas, verificados pela 

EET. Apesar da hipótese do estudo ter sido refutada, essa pesquisa avança pela elucidação 

de variáveis relacionadas ao estresse no trabalho, ao coping ocupacional e ao burnout e 

indica direções sobre a ligação da carga de trabalho de enfermagem, estresse e burnout35. 

Outra pesquisa avaliou os níveis de estresse, as estratégias de coping e burnout dos 
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profissionais de enfermagem que atuam em UTI e sua associação com os fatores biossociais 

e de trabalho. Os resultados foram: sujeitos estavam com médio nível de estresse e 

observou-se que a equipe de enfermagem utilizou, predominantemente, o fator controle de 

coping como estratégia para lidar com estresse no trabalho. A equipe de enfermagem 

apresentou maiores níveis de estresse. Os fatores associados com o aumento da chance 

em apresentar alto nível de estresse foram: não ter horário fixo, não ter disposição para o 

trabalho, não estar satisfeito com o trabalho na UTI e achar que o número de profissionais 

não é adequado, indo ao encontro a outros estudos26,35. 

A Escala de Estresse no Trabalho avalia o estresse ocupacional por meio de 

indicadores de estresse organizacional de origem psicossocial, com alfa de Cronbach de 

0,94. O intuito foi identificar estresse ocupacional em trabalhadores da oncologia que atuam 

em cuidados paliativos. Resultados: a maior parte dos profissionais apresentou estresse 

relacionado ao trabalho de intensidade baixa (58,1%), o estresse moderado foi identificado 

em 41% dos profissionais, enquanto apenas 1 (0,9%) apresentou nível alto de estresse. Das 

situações relatadas, apareceram: tempo insuficiente para as atividades, ter que trabalhar por 

muitas horas seguidas e forma de distribuição de tarefas. As situações menos estressantes 

foram: falta de confiança do superior sobre o trabalho, ter ordens contraditórias e 

comunicação entre profissional e superior, o cuidado com pacientes paliativos, proporcionam 

a qualidade de vida e alívio de sintomas físicos e psicológicos, além de acolher pacientes e 

familiares. Para minimizar situações de estresse, concluiu-se que cabe ao gestor encontrar 

mecanismos que contribuam no processo de trabalho41. 

O instrumento Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE), que foi validado, contém 

38 itens e aplicação da escala do tipo likert de 5 pontos, com alfa de Cronbach de 0,89. 

Como forma de validação, o instrumento foi submetido a uma análise fatorial, para 

identificação dos fatores do inventário de estresse em enfermeiros. A escala foi composta 

de relações interpessoais, papéis estressores da profissão e fatores intrínsecos ao trabalho. 

Concluiu-se que o instrumento pode ser aplicado em todas as áreas de atividade da carreira; 

entretanto, existe a necessidade de novos estudos buscando detectar mais especificidades. 

Além de o fator global fornecer a medida geral do estresse do enfermeiro, a escala possui 

três fatores: relações interpessoais, papéis estressores da carreira e fatores intrínsecos ao 

trabalho56. 

Foi utilizado o Inventário de Estresse em Enfermeiros para mensurar o estresse 

ocupacional em uma UTI adulto e uma UTI cardiológica. Como resultado foi encontrado que 

o estresse depende da percepção e da maneira que o indivíduo percebe e avalia o seu ciclo, 
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sendo assim, 58,4% dos profissionais apresentam baixos índices de estresse e 41,66% 

apresentaram altos níveis de estresse. Como principal estressor, foi identificada a relação 

interpessoal, que se associa à sobrecarga e que pode levar ao desgaste profissional35. 

Para avaliar o nível de estresse de colaboradores em centro cirúrgico, utilizou-se a 

Job Stress Scale (JSS), que avalia o estresse ocupacional – versão resumida por Alves 

(2004) e reconhecida internacionalmente para avaliação de estresse ocupacional. Ela foi 

adaptada para língua portuguesa, com um Alfa Cronbach de 0,63 e 0,86. O objetivo do 

estudo foi avaliar a qualidade de vida no trabalho, o perfil de saúde física e mental, a 

presença de estresse ocupacional e o senso de coerência entre profissionais de 

enfermagem lotados no bloco cirúrgico. Como resultado: a medida de qualidade de vida no 

trabalho obteve associação estatisticamente significante com as variáveis tipo de instituição, 

renda mensal, opção pelo local de atuação, presença de estresse ocupacional, presença de 

ansiedade, de depressão e de distúrbios musculares na região dos ombros, na região lombar 

(nos últimos 12 meses) e na região lombar (nos últimos sete dias). A medida do senso de 

coerência obteve associação estatisticamente significante com o tipo de instituição, a 

presença de duplo vínculo empregatício, a renda mensal, a presença de estresse 

ocupacional, a presença de ansiedade e a presença de depressão29. 

Confirmou-se, no estudo, que a adição do estresse ocupacional e dos transtornos de 

humor contribuiu para diminuir a qualidade de vida no trabalho entre os profissionais de 

enfermagem do bloco cirúrgico, porém não se confirmou que a adição do senso de coerência 

poderia contribuir satisfatoriamente para aumentar a qualidade de vida no trabalho desses 

profissionais29. 

Em um segundo estudo utilizando a escala JSS, o objetivo foi avaliar a presença de 

estresse ocupacional entre os profissionais de enfermagem do bloco cirúrgico e as possíveis 

associações entre o estresse ocupacional e as características profissionais. O modelo 

Demanda-Controle de Karasek foi utilizado para essa avaliação. Como resultado, as 

dimensões demanda, controle e apoio social obtiveram média de 14,8%. A demanda obteve 

associação estatisticamente significante com a categoria profissional, enquanto controle 

apresentou-se estatisticamente significante com o tipo de instituição, a categoria profissional 

e a carga horária semanal29. 

A Lista de Sinais e Sintomas de Estresse (LSS) é composta de 60 sinais ou sintomas 

de estresse, na qual o sujeito avalia a frequência com que percebe ou sente cada um dos 

itens, numa escala likert com variação de resposta de 0 a 3 sendo: 0 (nunca), 1 (raramente), 

2 (frequentemente) e 3 (sempre). O instrumento foi desenvolvido, em 1982, por Vasconcelos 
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e Breugelmann, a partir de uma lista elaborada e validada na Alemanha. Sua atualização 

mais recente foi realizada por Vasconcelos em 200118. 

A Lista de Sinais e Sintomas foi validada para população brasileira. O instrumento foi 

utilizado para analisar a associação entre características biossociais e clínicas dos 

pacientes, carga de trabalho de enfermagem, nível de estresse, coping e burnout da equipe 

de enfermagem e a ocorrência de Eventos Adversos/Incidentes (EA/I) em UTI. Resultados: 

em relação à LSS, 46,13% dos profissionais apresentaram médio nível de estresse, 

enquanto, no conjunto, cerca de 30% apresentaram alto e altíssimo níveis de estresse. 

Ausência e baixo nível de estresse no trabalho foram constatados em 25% dos profissionais. 

Observou-se que 79,93% da equipe de enfermagem utilizaram, predominantemente, o fator 

controle de coping como estratégia para lidar com estresse no trabalho, enquanto menor 

proporção de profissionais (12,54%) apresentou a síndrome de burnout36. 

 

1.5 Instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse 

O instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse é composto por sinais 

e sintomas característicos de estresse. Inicialmente, foi utilizado em uma análise 

comparativa entre as circunstâncias de estresse do período pré-operatório imediato e as da 

vida diária para pacientes. O instrumento foi escolhido por listar os sinais e sintomas que 

podem ser um indicativo de que o indivíduo esteja desenvolvendo estresse59. 

O instrumento denominado “Instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre 

estresse” e foi constituído de 43 itens, divididos em manifestações somáticas e psíquicas de 

estresse. 

As manifestações somáticas foram agrupadas de acordo com sistemas orgânicos: 

neurológico (dor de cabeça), gastrointestinal (queimação no estômago, náuseas, vômito, 

sensação de vazio no estômago, dor de estômago às refeições, sensação de estômago 

cheio, diarreia, prisão de ventre, perda de apetite, aumento de apetite), cutaneomucosos 

(alteração da transpiração, vermelhidão de face e pescoço, coceira no corpo, boca seca), 

respiratório (dificuldade para respirar, respiração rápida, tosse seca) e cardiovascular 

(alteração do batimento cardíaco, palpitação, dor no peito, alteração da pressão arterial, 

mãos e pés gelados). 

A manifestação psíquica foi constituída dos seguintes sintomas: Dificuldade para 

dormir, sono interrompido, cansaço, aumento do sono, irritabilidade, preocupação, 

dificuldade para assimilar orientações, depressão, dificuldade para relaxar, sente vontade 

de chorar, dificuldade de memória, variação do humor, inquietação, tristeza, sensação de 
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medo, ansiedade. 

As manifestações de estresse são pontuadas de acordo com uma escala do tipo likert, 

variando de 0 a 3 pontos, conforme a seguinte descrição:  

0- AUSENTE - Não há sintoma de estresse 

1- DISCRETO - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo 

indivíduo, de baixa relevância.  

2- MODERADO - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo 

paciente, de média relevância e sem necessidade de ajuda. 

3- GRAVE - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo paciente, 

de alta relevância e com necessidade de ajuda. 

 Assim, com a resposta a todos os sintomas, pode-se obter um valor máximo de até 

129 pontos. Esse valor é obtido ao multiplicar o número de sintomas (43) pelo valor de 

pontuação máximo de estresse (3)59. De acordo com os sistemas orgânicos, a pontuação 

máxima por indivíduo identificada na pesquisa que aplicou o instrumento em pacientes no 

período pré-operatório foi: neurológica, 3 pontos; muscular, 12 pontos; gastrointestinal, 30 

pontos; cutaneomucosa, 12 pontos; respiratória, 9 pontos; cardiovascular, 15 pontos; 

emocional, 48 pontos. Essas pontuações foram obtidas ao se multiplicar o valor máximo da 

pontuação de estresse (3) pelo número de sintomas presentes em cada sistema58. 

No presente estudo de avaliação do estresse, conduzimos a análise psicométrica do 

“instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse”58,59. Esse instrumento pode 

fornecer evidência e solidez para avaliar o estresse em profissionais de enfermagem que 

atuam em oncologia. Ao identificar sinais e sintomas de estresse em profissionais de 

enfermagem, medidas mais efetivas para melhoria do bem-estar podem ser delineadas, 

prevenindo agravos, como a síndrome de burnout, por exemplo.  

A escala foi aplicada em pacientes de pós operatório. Este estudo oferece dados 

sobre as potencialidades de aplicação da escala com profissionais de enfermagem. Assim, 

justifica-se a realização deste estudo para oferecer evidências sobre novos instrumentos 

para avaliação do estresse. 

Além disso, o instrumento foi escolhido pois permite avaliar sinais e sintomas 

característicos do estresse, nas diversas situações da vida do ser humano, quando ocorrem 

alterações orgânicas e comportamentais importantes, com exacerbação dos parâmetros 

normais na estrutura e na composição química do corpo 59.   
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2. OBJETIVO 

 

Validar o instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse (lista de 

sintomas de estresse) para uso com profissionais de enfermagem que atuam em oncologia.  
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo metodológico com abordagem quantitativa.  

A pesquisa metodológica desenvolve instrumentos e costuma envolver métodos 

complexos e sofisticados, incluindo o uso de modelos com métodos mistos. Refere-se a 

investigações das metodologias de obtenção e organização de dados e condução de 

pesquisas rigorosas. Trata-se, portanto, do desenvolvimento, da validação e da avaliação 

de ferramentas e métodos de pesquisa60. 

Em um estudo metodológico, o pesquisador tem como objetivo a elaboração de um 

instrumento confiável, com adequada validação, preciso e utilizável que possa ser 

empregado por outros pesquisadores e outras pessoas. Esse estudo cabe a qualquer 

disciplina científica, lidando com fenômenos complexos, como o comportamento ou a saúde 

dos indivíduos, tal qual ocorre na pesquisa de enfermagem61. Esse tipo de pesquisa é 

evidenciado como estratégia que faz uso, de maneira sistemática, dos conceitos existentes 

para elaboração de uma nova intervenção ou para a melhora de uma intervenção existente 

ou, ainda, elabora ou melhora um instrumento ou um método de mensuração62. 

Em uma pesquisa quantitativa, os dados relacionados à realidade social, produzidos 

por ferramentas ou questionários padronizados, visam encontrar evidências ou fontes de 

propensões de todos os tipos. Neste tipo de abordagem, se apresenta uma linguagem 

observacional, fornecendo oportunidades de expressar generalizações com precisão e 

objetividade63. 

Este estudo trata-se de uma análise secundária de um banco de dados oriundo de 

um estudo recente 64, com o objetivo de examinar e validar as propriedades psicométricas 

do “Instrumento de Coleta de Dados de Pesquisa Sobre o Estresse”. 

O estudo primário teve como objetivo compreender a ocorrência do sofrimento moral 

(SM) em profissionais de enfermagem na oncologia 64.  

3.2 Local e amostra do estudo primário 

A coleta dos dados foi realizada em um hospital oncológico de referência do Estado 

de São Paulo, na cidade de São Paulo. O período da coleta da amostra foi de agosto de 

2018 a fevereiro de 2019 64. 

Foram incluídos no estudo profissionais da área da enfermagem, enfermeiros ou 

técnicos de enfermagem, profissionais que trabalhavam na área da oncologia e que estavam 
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atuando há pelo menos seis meses. Foram excluídos os profissionais que tiveram retorno 

de licença médica de qualquer natureza, incluindo licença-maternidade ou gestação, dentro 

dos últimos três meses do período de coleta dos dados 12. 

Para avaliação de saúde no estudo primário, foram coletados dados sobre o perfil de 

sinais e sintomas e manifestação do estresse. Para caracterização da saúde, as variáveis 

consideradas foram relacionadas à caracterização de saúde como possuir diagnóstico de 

doença (diabetes mellitus, hipertensão arterial, hérnia de disco, gastrite, outra doença 

crônica: sim/não; se sim, qual e há quanto tempo – meses), hábitos de vida (consumo de 

álcool, tabaco e prática de atividade física), autopercepção sobre a saúde e absenteísmo 

(Apêndice 1)64. 

Para manifestação de sintomas de estresse, foram utilizados os itens preconizados 

no “Instrumento de Coleta de Dados de Pesquisa Sobre o Estresse”. 

Este instrumento foi constituído no estudo de Costa, Bianchi (2006)59. Porém, as 

características psicométricas não foram avaliadas. 

3.3 Considerações éticas do estudo primário  

O estudo primário, com título “O sofrimento moral em profissionais de enfermagem na 

oncologia – estudo com método misto”, foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem da USP e pelo Comitê de Ética dos hospitais participantes do estudo (número 

dos pareceres 2.571.147 e 2.530.434) (Anexo 3). Após aprovação, informações sobre o 

projeto foram divulgadas para os participantes e os coordenadores das unidades onde os 

dados foram coletados, incluindo os objetivos e os propósitos da pesquisa, bem como as 

informações sobre a garantia de confidencialidade, anonimato dos dados e direito de retirar 

o consentimento a qualquer momento64.  

Participaram do estudo aqueles indivíduos que concordaram de forma livre e 

voluntária, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Neste estudo, foram obedecidas as orientações em relação aos aspectos éticos, de 

acordo com a Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde65. 

3.4 Procedimentos de coleta de dados do estudo primário 

O projeto foi apresentado aos enfermeiros responsáveis pelas unidades de 

atendimento hospitalar para que conhecessem os propósitos da pesquisa. Uma reunião foi 

marcada previamente em dia e horário de disponibilidade dos enfermeiros e foi realizada na 

própria instituição hospitalar. Informações do estudo (propósito e requisitos para o 
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recrutamento) foram compartilhadas por mensagem eletrônica, via e-mail institucional, bem 

como pessoalmente, nas unidades, por meio de visitas do pesquisador ao local do estudo.  

Aos que preencheram os critérios de inclusão, foi entregue um envelope devidamente 

lacrado contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o Instrumento de 

Coleta de Dados de Pesquisa sobre Estresse e o Questionário Biossocial, Ocupacional e de 

Saúde. Esses instrumentos poderiam ser respondidos no local de trabalho ou no domicílio e 

devolvidos diretamente ao pesquisador em dia e horário combinados previamente. Foram 

explicados os objetivos da pesquisa e feitos os esclarecimentos necessários antes de se 

obter o consentimento de cada participante, mediante assinatura do TCLE. Após a 

assinatura do TCLE, uma via do termo permaneceu com o pesquisador e a outra foi entregue 

ao participante, junto com o envelope de questionários64. 

3.5 Instrumentos de coleta de dados de pesquisa sobre estresse 

O instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse é composto por uma 

lista de sinais e sintomas característicos de estresse. Após sua elaboração, foi utilizado em 

uma análise comparativa entre as circunstâncias de estresse do período pré-operatório 

imediato e as da vida diária para pacientes59. O instrumento foi escolhido por listar os sinais 

e sintomas que podem ser um indicativo que o indivíduo esteja desenvolvendo estresse 59,64. 

Neste estudo, foi realizada uma análise psicométrica deste instrumento, validado para 

aplicação na população de profissionais de enfermagem que trabalham em unidades 

oncológicas. 

O instrumento de coleta de dados sobre estresse (Anexo 1) foi construído e submetido 

a um processo de ajuizamento antes de ser utilizado efetivamente59. Posteriormente, 

verificou-se a confiabilidade interna, o qual apresentou coeficientes de correlação alfa de 

Cronbach superiores a 0,6 em todas as comparações realizadas59. 

O instrumento construído foi denominado “Instrumento de coleta de dados de 

pesquisa sobre estresse” e dividido em duas partes: Parte I - dados de identificação do 

paciente. Constituída de 8 itens contendo os dados pessoais do paciente, com o objetivo de 

caracterizar o tipo de população escolhida para pesquisa. Os itens abordados foram:  idade, 

sexo, ocupação, grau de instrução, estado civil; Parte II - dados para identificação das 

manifestações que identificam o estresse. Foi constituída de 43 tópicos, divididos em 

manifestações somáticas e psíquicas de estresse.  

Os itens referentes às manifestações de estresse (neurológico, muscular, 

gastrointestinal, cutaneomucoso, respiratório, cardiovascular e psíquicos) são apresentados 
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de maneira aleatória e contínua, um após outro. 

• Neurológico: dor de cabeça. 

• Muscular: dores musculares, ranger dos dentes, tremor de pálpebras, tremores 

musculares. 

• Gastrointestinal: queimação no estomago, náuseas, vômito, sensação de vazio 

no estômago, dor de estômago às refeições, sensação de estômago cheio, 

diarreia, prisão de ventre, perda de apetite, aumento de apetite. 

• Cutaneomucoso: alteração da transpiração, vermelhidão de face e pescoço, 

coceira no corpo, boca seca. 

• Respiratório: dificuldade para respirar, respiração rápida, tosse seca. 

• Cardiovascular: alteração do batimento cardíaco, palpitação, dor no peito, 

alteração da pressão arterial, mãos e pés gelados 58,59. 

A manifestação psíquica foi constituída dos seguintes sintomas:  

• Dificuldade para dormir, sono interrompido, cansaço, aumento do sono, 

irritabilidade, preocupação, dificuldade para assimilar orientações, depressão, 

dificuldade para relaxar, sente vontade de chorar, dificuldade de memória e 

variação de humor inquietação, tristeza, sensação de medo, ansiedade59. 

Conforme orientação nesta parte do instrumento, o profissional deveria ler 

atentamente cada item e, então, identificar a ausência ou, quando presente, a intensidade 

do sintoma, referente às manifestações de estresse, o quanto que ele vivenciava, tanto nos 

eventos considerados estressantes, quanto na sua vida diária, assinalando o número 

correspondente da pontuação58,59,64. 

As manifestações de estresse foram pontuadas de acordo com uma escala do tipo 

likert, que variou de 0 a 3 pontos, sendo 0 - AUSENTE - Não há sintoma de estresse; 1. 

DISCRETO - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo indivíduo, de baixa 

relevância; 2. MODERADO - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo 

indivíduo, de média relevância e sem necessidade de ajuda e 3. GRAVE - Há a presença do 

sintoma de estresse, considerado, pelo indivíduo, de alta relevância e com necessidade de 

ajuda 58,59. 

Assim, com a resposta a todos os sintomas, pode-se obter um valor máximo de até 

129 pontos. Esse valor é obtido ao multiplicar o número de sintomas (43) pelo valor de 

pontuação máximo de estresse (3)59. A pontuação máxima para cada manifestação de 

estresse:  
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MANIFESTAÇÃO SOMÁTICA [27 itens = 0 a 81 pontos]  

• neurológica [1 item] - 3 pontos (item 1 da escala)  

• muscular [4 itens] - 12 pontos (itens 2,3,4,5)  

• gastrointestinal [10 itens] - 30 pontos (Itens 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)  

• cutaneomucosa [4 itens] - 12 pontos (Itens 16,17,18,19)  

• respiratória [3 itens] - 9 pontos (Itens 20,21,22)  

• cardiovascular [5 itens] - 15 pontos (Itens 23,24,25,26,27)59.  

 

MANIFESTAÇÃO PSÍQUICA [16 itens = 0 a 48 pontos]  

• emocional [16 itens] - 48 pontos (Itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43)59. 

3.6 Análise de dados 

Os dados coletados foram organizados e armazenados em uma planilha, no programa 

Microsoft Office Excel 2016. O processamento dos dados foi realizado utilizando o pacote 

estatístico R, versão 22.0.0.0.64  

3.7 Análise Psicométrica 

Primeiramente, foi realizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE) do instrumento. A 

análise dos itens que correspondem a variáveis ordinais foi realizada com base em matriz 

de correlação policórica. Foi utilizado o método de mínimos quadrados ponderados 

(weightedleastsquares), considerando cargas fatoriais de no mínimo 0,40.75 O número de 

fatores foi investigado por meio do gráfico Scree (Screeplot). Após a análise exploratória, foi 

conduzida a Análise Fatorial Confirmatória (AFC), para verificar se o modelo teórico de dois 

fatores – correspondendo a manifestações físicas e somáticas, respectivamente se 

ajustariam à escala. Os índices de ajuste ao modelo (fitindices) considerados foram: 

Goodnessoffit index (GFI) < 0,80; root mean square error approximation (RMSEA) ≤ 

0,08; Adjusted goodnessoffit index (AGFI) ≤ 0,90; e Qui-quadrado < 0,0566. 

A confiabilidade do instrumento foi investigada por meio do alfa de Cronbach, 

considerando valores acima de 0,7067. 

Por fim, a validade de constructo discriminante foi avaliada através da associação 

entre os escores do instrumento e as variáveis sociodemográficas dos profissionais da 

enfermagem, por meio de testes não paramétricos, uma vez que a pontuação na escala não 

apresentou distribuição normal, de acordo com o teste Shapiro-Wilk. Foram utilizadas 
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correlações de Spearman, para avaliar a associação com variáveis contínuas 

(características da amostra), e testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, para verificar 

relações com variáveis categóricas. Foi considerada, para análise dos coeficientes de 

correlação de Spearman, a classificação: valores abaixo de 0,30 são considerados de fracas 

correlações; entre 0,30 e 0,50 são considerados moderados e acima de 0,50 são 

considerados fortes68. 
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4. RESULTADOS 

 
Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de um artigo científico 

intitulado “Validação do instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse para 

profissionais de enfermagem em oncologia” que será submetido em periódico de impacto. 

 

Validação do instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse para 

profissionais de enfermagem em oncologia 

 

RESUMO 
 

Introdução: A enfermagem é considerada uma profissão que sofre impacto do estresse. No 

contexto da oncologia identifica-se fatores de estresse como conviver com o sofrimento do 

doente, inúmeras internações, a impotência diante da doença, a revolta pela morte, a falta 

de conhecimento e a sobrecarga de trabalho. Objetivo: Validar um instrumento de coleta de 

dados de pesquisa sobre estresse para uso em profissionais de enfermagem em oncologia. 

Método: Estudo metodológico com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados em 

dois hospitais oncológicos de referência do estado de São Paulo. O instrumento de coleta 

de dados de pesquisa sobre estresse possui 43 itens divididos em manifestações somáticas 

e psíquicas de estresse. A análise dos dados consistiu da análise fatorial e a avaliação da 

confiabilidade avaliada por meio do alfa de Cronbach. Resultados: Participaram do estudo 

225 profissionais, 196 (87,5%) eram do sexo feminino e 28 (12,5%) do sexo masculino, com 

média de idade de 35,9 anos (DP = 7,8) e 135 (60%) eram técnicos de enfermagem e 90 

(40%) eram enfermeiros. A análise fatorial revelou um bom ajuste ao modelo. O valor do alfa 

de Cronbach foi de 0,951. Conclusão: O instrumento de coleta e pesquisa sobre estresse 

apresentou adequada validade e confiabilidade. 

Descritores: Estresse Psicológico. Enfermagem. Enfermagem Oncológica. Estudos de 

validação. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Os profissionais de enfermagem sofrem o impacto do estresse que advém do cuidado 

dos pacientes, sendo que o contato constante com indivíduos doentes, ou acometidos 

fisicamente, a dúvida quanto à recuperação do doente, o cuidado com o indivíduo portador 

de patologias incuráveis, o confronto com a realidade do sofrimento e da morte, bem como 
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a execução de tarefas complexas e desgastantes são situações geradoras de estresse para 

a equipe de enfermagem1. 

O estresse é considerado uma variável independente, ou seja, uma variável ou uma 

força externa sobre o organismo, provocando ruptura, distorção ou deformidade, em que 

excede os níveis de tolerância das substâncias orgânicas e inorgânicas, podendo gerar 

danos permanentes ou temporários. Segundo o modelo baseado no estímulo, o indivíduo 

estaria constantemente a ser bombardeado com os aspectos do ambiente potencialmente 

causadores de estresse, mas só um acontecimento aparentemente menor ou inofensivo 

conseguiria acelerar o delicado equilíbrio entre o total fracasso e o sucesso de lidar com o 

estresse2. Em oncologia, o processo da enfermagem é complexo e requer grande quantidade 

de atividades e tarefas frente a tratamentos de longa duração, com procedimentos 

agressivos, cirurgias mutilantes, o medo, o desespero e a morte de seus pacientes, que 

estão diretamente ligados a fatores de estresse, causando sofrimento à equipe de 

enfermagem que atua em oncologia3. 

O estresse pode ser avaliado por meio de escalas, as principais escalas identificadas 

na literatura foram Escala Bianchi de Estresse4, Escala de Estresse no Trabalho5, Inventário 

de Estresse em Enfermeiros6, Job Stress Scale7, para avaliar o estresse ocupacional8, Lista 

de Sinais e Sintomas9, Questionário de Revicki e May10 e o instrumento de coleta de dados 

de pesquisa sobre estresse11. 

O instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse11 é composto por sinais 

e sintomas característicos de estresse. Inicialmente, foi utilizado em uma análise 

comparativa entre as circunstâncias de estresse do período pré-operatório imediato e as da 

vida diária para pacientes oncológicos. O instrumento foi escolhido por listar os sinais e 

sintomas que podem ser um indicativo que o indivíduo esteja desenvolvendo estresse. O 

instrumento de coleta de dados e pesquisa sobre o estresse foi aplicado somente em 

pacientes pré-operatório de cirurgias urológicas11. 

O instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse poderá fornecer 

evidência e solidez para avaliar o estresse em profissionais de enfermagem que atuam em 

oncologia. Ao identificar sinais e sintomas de estresse em profissionais de enfermagem, 

medidas mais efetivas para melhoria do bem-estar podem ser delineadas, prevenindo 

agravos como a síndrome de Burnout. Tendo em vista que tal instrumento não foi aplicado 

com profissionais de enfermagem até o momento e que poderia ser de grande valia para a 

prática clínica, justifica-se a realização deste estudo para oferecer evidências sobre novos 

instrumentos para avaliação do estresse.  
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O objetivo deste estudo foi validar o instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre 

estresse (lista de sintomas de estresse) para uso com profissionais de enfermagem em 

oncologia.  

 

MÉTODO 
 

Tipo de estudo 
 
Trata-se de um estudo metodológico com abordagem quantitativa.  

 
Local do estudo 
 

A coleta dos dados foi realizada em dois hospitais oncológicos de referência do 

Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O período da coleta da amostra foi de agosto 

de 2018 a fevereiro de 2019. A escolha desses hospitais, para realização da coleta de dados, 

se deu devido a serem instituições especialistas em tratamento de câncer. 

 
Amostra 
 
Para composição da amostra, foram considerados os seguintes critérios de inclusão:  

ser profissional da área da enfermagem, trabalhar na área de oncologia e estar na instituição 

há pelo menos seis meses. 

Foram excluídos os profissionais que tiveram retorno de licença médica de qualquer 

natureza, incluindo licença-maternidade ou gestação dentro dos últimos três meses do 

período de coleta dos dados. 

 
Procedimentos de coleta de dados 
 
O projeto foi apresentado aos enfermeiros responsáveis pelas unidades de 

atendimento hospitalar para que conhecessem os propósitos da pesquisa. Esta reunião foi 

marcada previamente em dia e horário de disponibilidade dos enfermeiros e foi realizada na 

própria instituição hospitalar. Informações do estudo (propósito e requisitos para o 

recrutamento) foram compartilhadas por mensagem eletrônica, via e-mail institucional, bem 

como pessoalmente, nas unidades, por meio de visitas do pesquisador ao local do estudo. 

Aos que preencheram os critérios de inclusão, foi entregue um envelope devidamente 

lacrado contendo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o instrumento de 

coleta de dados de pesquisa sobre estresse e o Questionário biossocial, ocupacional e de 

saúde. Esses instrumentos poderiam ser respondidos no local de trabalho ou no domicílio e 
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devolvidos diretamente ao pesquisador em dia e horário combinados previamente. Foram 

explicados os objetivos da pesquisa e feitos os esclarecimentos necessários antes de se 

obter o consentimento de cada participante, mediante assinatura do TCLE. Após a 

assinatura do TCLE, uma via permaneceu com o pesquisador e a outra foi entregue ao 

participante junto com o envelope de questionários. 

 
Instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse 
 
O instrumento possui 43 itens divididos em manifestações somáticas e psíquicas de 

estress. As manifestações de estresse foram pontuadas de acordo com uma escala que 

variou de 0 a 3 pontos conforme a seguinte descrição: 0 - Ausente - Não há sintoma de 

stress; 1 - Discreto - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo paciente, de 

baixa relevância; 2 - Moderado - Há a presença do sintoma de estresse, considerado, pelo 

paciente, de média relevância e sem necessidade de ajuda e 3 - Grave - Há a presença do 

sintoma de estresse, considerado pelo paciente, de alta relevância e com necessidade de 

ajuda11.  

Os 43 itens com escore global máximo de 129 pontos. A pontuação máxima para 

cada manifestação de estresse. Para a pontuação da Manifestação somática [27 itens = 0 a 

81 pontos]: neurológica [1 item] - 3 pontos (item 1 da escala); muscular [4 itens] - 12 pontos 

(itens 2,3,4,5); gastrointestinal [10 itens] - 30 pontos (Itens 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15); 

cutaneomucosa [4 itens] - 12 pontos (Itens 16,17,18,19); respiratória [3 itens] - 9 pontos 

(Itens 20,21,22) e cardiovascular [5 itens] - 15 pontos (Itens 23,24,25,26,27); Manifestação 

psíquica [16 itens = 0 a 48 pontos]: emocional [16 itens] - 48 pontos (Itens 

28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)11. 

 

Análise de dados 
 
Os dados coletados na fase 1 (quantitativa) deste estudo foram organizados e 

armazenados em uma planilha, no programa Microsoft Office Excel® 2016. O 

processamento dos dados será realizado utilizando o pacote estatístico R®, versão 22.0.0.0. 

Primeiramente, foi realizada Análise Fatorial Exploratória (AFE) do instrumento. Os 

itens correspondem a variáveis ordinais, e, portanto, a análise foi realizada com base em 

matriz de correlação policórica. Foi utilizado o método de mínimos quadrados ponderados 

(weighted least squares), considerando cargas fatoriais de no mínimo 0,4012. O número de 

fatores foi investigado por meio do gráfico Scree (Screeplot). Após a análise fatorial 
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exploratória foi conduzida a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para verificar o modelo 

teórico de dois fatores – correspondendo a manifestações físicas e somáticas, 

respectivamente – ajustaria-se a escala. OS índices de ajuste ao modelo (fit indices) 

considerados foram o Goodness of fit index (GFI) ≥ 0,80; Root Mean Square Error 

Approximation (RMSEA) ≤ 0.08; Adjusted goodness of fit index (AGFI)  ≥ 0.90; e Qui-

quadrado < 0.0513. 

A confiabilidade do instrumento foi investigada por meio do alpha de Cronbach 

considerando valores acima de 0,7014. 

Por fim, a validade de constructo discriminante foi avaliada por meio da associação 

entre os escores do instrumento e as variáveis sociodemográficas dos enfermeiros por meio 

de testes não-paramétricos uma vez que a pontuação na escala não apresentou distribuição 

normal, de acordo com o teste Shapiro-Wilk. Foram utilizadas correlações de Spearman para 

avaliar a associação com variáveis contínuas (características da amostra), e testes de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis para verificar relações com variáveis categóricas. Foi considerada 

para análise dos coeficientes de correlação de Spearman a classificação: valores abaixo de 

0,30 são considerados de fracas correlações; entre 0,30 e 0,50 são considerados moderadas 

e acima de 0,50 são considerados fortes15. 

  
Considerações éticas 
 
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP e 

do Comitê de Ética dos hospitais participantes do estudo (número dos pareceres 2.571.147 

e 2.530.434) (Anexo 3). Após aprovação, informações sobre o projeto foram divulgadas para 

os participantes e os coordenadores das unidades onde os dados foram coletados, incluindo 

os objetivos e os propósitos da pesquisa, bem como as informações sobre a garantia de 

confidencialidade, anonimato dos dados e direito de retirar o consentimento a qualquer 

momento.  

Participaram do estudo aqueles indivíduos que concordaram de forma livre e 

voluntária, mediante assinatura do TCLE. 

Neste estudo, foram obedecidas as orientações em relação aos aspectos éticos de 

acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde16. 

 
RESULTADOS 

 
 

Participaram do estudo 225 profissionais da enfermagem, 196 (87,5%) eram do sexo 
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feminino e 28 (12,5%) do sexo masculino, com média de idade de 35,9 anos (Desvio-padrão 

[DP] = 7,8) e 135 (60%) eram técnicos de enfermagem e 90 (40%) eram enfermeiros. 

Os resultados da AFE do instrumento encontram-se na Tabela 1. A análise do gráfico 

de Scree (Screeplot) revelou que um único fator explicaria parte significativa da variância na 

escala. O fator apresentado na tabela explica 38,5% da variância nos escores. Com exceção 

dos itens 3 e 13, que apresentaram cargas fatoriais de 0,346 e 0,391 respectivamente, os 

demais itens apresentaram cargas superiores a 0,40 neste fator.  

 

Tabela 1. Resultados da análise fatorial exploratória. São Paulo, 2020. 

Item Descrição Carga fatorial 

Q1. Dor de Cabeça 0,5 

Q2. Dores Musculares 0,538 

Q3. Ranger dos dentes - 

Q4. Tremor de Pálpebras 0,622 

Q5. Tremores Musculares 0,607 

Q6. Queimação no Estômago 0,524 

Q7. Náuseas 0,603 

Q8. Vômito 0,486 

Q9. Sensação de vazio no Estômago 0,635 

Q10. Dor de estômago às refeições 0,606 

Q11. Sensação de Estômago cheio 0,534 

Q12. Diarréia 0,533 

Q13. Prisão de Ventre - 

Q14. Perda de Apetite 0,526 

Q15. Aumento de apetite 0,565 

Q16. Alteração de Transpiração 0,61 

Q17. Vermelhidão de face e pescoço 0,539 

Q18. Coceira no corpo 0,538 

Q19. Boca Seca 0,661 

Q20. Dificuldade para respirar 0,633 

Q21. Respiração Rápida 0,688 

Q22. Tosse Seca 0,459 

Q23. Alteração do batimento cardíaco 0,701 

Q24. Palpitação 0,722 

Q25. Dor no peito 0,629 

Q26. Alteração da Pressão Arterial 0,468 

Q27. Mãos e pés gelados 0,616 

Q28. Dificuldade para dormir 0,677 

Q29. Sono Interrompido 0,704 

Q30. Cansaço 0,662 

Q31. Aumento do Sono 0,485 

Q32. Irritabilidade 0,741 
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Q33. Preocupação 0,731 

Q34. Dificuldade para assimilar orientações 0,609 

Q35. Depressão 0,741 

Q36. Dificuldade para relaxar 0,762 

Q37. Vontade de Chorar 0,734 

Q38. Inquietação 0,785 

Q39. Tristeza 0,712 

Q40. Sensação de medo 0,719 

Q41. Ansiedade 0,671 

Q42. Dificuldade de Memória 0,617 

Q43. Variação de humor 0,700 

 

Após realização da AFE, foi conduzida a AFC para verificar se a estrutura de dois 

fatores – correspondendo a manifestações físicas e somáticas, respectivamente – ajustaria-

se a escala. O modelo de dois fatores apresentou ajuste satisfatório com os valores dos 

índices de ajuste ao modelo (fit indices) GFI = 0,973, RMSEA = 0,052, AGFI = 0,968, valor p χ2 

< 0,001. Todos os valores das cargas fatoriais foram acima de 0,40. 

Tabela 2. Resultados da Análise Fatorial Confirmatória (AFC). São Paulo, 2020. 

Item Descrição 

Carga fatorial 

F1 - Físicoa F2 - Somáticob 

Q1. Dor de Cabeça 0,579  

Q2. Dores Musculares 0,620  

Q3. Ranger dos dentes 0,328  

Q4. Tremor de Pálpebras 0,660  

Q5. Tremores Musculares 0,662  

Q6. Queimação no Estômago 0,584  

Q7. Náuseas 0,634  

Q8. Vômito 0,296  

Q9. Sensação de vazio no Estômago 0,690  

Q10. Dor de estômago às refeições 0,642  

Q11. Sensação de Estômago cheio 0,554  

Q12. Diarréia 0,544  

Q13. Prisão de Ventre 0,459  

Q14. Perda de Apetite 0,521  

Q15. Aumento de apetite 0,654  

Q16. Alteração de Trasnpíração 0,675  

Q17. Vermelhidão de face e pescoço 0,549  

Q18. Coceira no corpo 0,508  

Q19. Boca Seca 0,678  

Q20. Dificuldade para respirar 0,710  

Q21. Respiração Rápida 0,764  

Q22. Tosse Seca 0,498  
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Q23. Alteração do batimento cardíaco 0,876  

Q24. Palpitação 0,897  

Q25. Dor no peito 0,746  

Q26. Alteração da Pressão Arterial 0,558  

Q27. Mãos e pés gelados 0,636  

Q28. Dificuldade para dormir  0,831 

Q29. Sono Interrompido  0,851 

Q30. Cansaço  0,771 

Q31. Aumento do Sono  0,546 

Q32. Irritabilidade  0,876 

Q33. Preocupação  0,862 

Q34. Dificuldade para assimilar orientações  0,723 

Q35. Depressão  0,811 

Q36. Dificuldade para relaxar  0,827 

Q37. Vontade de Chorar  0,841 

Q38. Inquietação  0,826 

Q39. Tristeza  0,832 

Q40. Sensação de medo  0,762 

Q41. Ansiedade  0,740 

Q42. Dificuldade de Memória  0,699 

Q43. Variação de humor  0,806 
aManifestação Física; bManifestação Somática. 

 

A confiabilidade do instrumento foi avaliada por meio do alfa de Cronbach que revelou 

valor de 0,951 para o escore total do instrumento  

As associações entre os escores do instrumento e variáveis contínuas encontram-se 

na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultados das correlações entre escores do instrumento de coleta de dados 
de pesquisa sobre estresse e variáveis contínuas na amostra. São Paulo, 2020. 

Variável ρ 

Idade (anos) -0,038 

Tempo no setor (anos) 0,078 

Tempo de formado 0,013 

Tempo na enfermagem -0,104 

Tempo na oncologia -0,017 

Carga Horária 0,165a 

Quantos óbitos -0,018 

Grau de satisfação -0,304b 

Autoavaliação saúde -0,442b 
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     a p < 0,05; bp<0,001 
 

Observa-se na Tabela 3 que houve associação significativa entre o escore de 

estresse e a carga horária dos participantes (p = 0,028), seu grau de satisfação (p < 0,001) 

e autoavaliação de saúde (p < 0,001). O coeficiente de correlação entre escore de estresse 

e carga horária aponta uma correlação positiva entre estas variáveis.. Já a satisfação e 

saúde apresentam correlação negativa, ou inversa, com o estresse. 

As associações entre escores do instrumento e as variáveis categóricas constam na 

Tabela 4. Observa-se que foi identificada associação entre a etnia (p =0,034), nível de 

formação (p = 0,041), conflito entre a equipe de saúde (p = 0,020), conflito entre os pacientes 

e familiares (p = 0,010), satisfação com o emprego (p <0,001), desistência do emprego (p = 

0,017) e da profissão (p <0,001), absenteísmo (p <0,012) e presença de doença crônica (p 

<0,001). 

 

Tabela 4. Resultados das análises comparativas entre escores do instrumento de coleta 
de dados de pesquisa sobre estresse e as características da amostra. São Paulo, 2020. 

Variável N Média (DP)a Valor p Pos-hoc 

 Etnia   0,034b Branca < 
Negra (p = 
0,028) 

Branca 75  29,1 (21,0)  

Parda 27 29,7 (17,0)  

Negra 26 38,3 (17,8)  
Sexo   0,084  

Fem 194 36,0 (22,0)   
Masc 27 28,2 (18,0)   

Situação marital   0,155  
Com companheiro 71 32,5 (22,0)   
Sem companheiro 142 36,3 (21,6)   

Filhos     
Não 78 33,5 (21,0) 0,474  
Sim 142 36,0 (22,0)   

Nível de formação   0,041b Pós-
graduação < 
Curso técnico 
(p = 0,039) 

Curso técnico 112 39,1 (23,9)  

Graduação 25 32,1 (17,4)  

Pós-graduação 87 30,3 (18,4)  
Formação específica   0,119  

Oncologia 27 25,1(15,4)   
Outra (lato sensu) 53 32,2 (19,6)   

Categoria profissional 1.   0,041 Enfermeiro < 
Técnico de 
enfermagem 
(p = 0,039) 

Técnico de 
enfermagem 

112 39,1 (23,9) 
 

Enfermeiro 25 32,1 (17,4)  

 87 30,3 (18,4)  
Setor de trabalho   0,119  
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Clínica cirúrgica 27 25,1 (15,4)   
Clínica médica 53 32,2 (19,6)   

Turno   0,531  
Diurno 120 34,8 (21,4)   
Noturno 69 36,6 (20,4)   

Outro emprego   0,565  
Não 169 35,0 (20,4)   
Sim 27 38,7 (25,8)   

Óbito   0,091  
Não 58 31,4 (19,1)   
Sim 139 37,2 (21,8)   

Conflito equipe de 
saúde 

  
0,020b 

Sim > Não 

Não  118 31,4 (19,6)   
Sim 102 39,2 (23,2)   

Conflito (pacientes e 
familiares) 

  
0,010b 

Sim > Não 

Não 151 32,5 (21,0)   
Sim  69 41,0 (22,1)   

Satisfação   <0,001b Sim < Não 
Não 37 48,5 (25,7)   
Sim 186 32,1 (19,6)   

Desistir emprego   0,01 b Sim > Não 
Não 180 33,1 (21,0)   
Sim 43 42,0 (22,8)   

Desistir profissão     
Não 169 31,9 (20,2) <0,001b Sim > Não 
Sim 56 44,0 (23,0)   

Absenteísmo    4 dias ou mais 
> 0 a 3 dias 0 a 3 dias 181 34,0 (21,4) <0,012b 

4 dias ou mais 37 43,0 (20,4)  
Doença crônica   <0,001b Sim > Não 

Não 157 31,2 (20,0)   
Sim 67 43,3 (22,7)   

Medicamentos   0,065  
Não 208 34,2 (20,9)   
Sim 15 46,3 (26,0)   

Atividade física   0,085  
Não 136 37,3 (22,5)   
Sim 89 31,3 (19,5)   

aDesvio-padrão; b p<0,001 
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DISCUSSÃO  

 

Na literatura, existem instrumentos validados para a avaliação do estresse na equipe 

de enfermagem, dentre eles, foram destacados, neste estudo, os seguintes: Escala Bianchi 

de Estresse4, Escala de Estresse no Trabalho5, Inventário de Estresse em Enfermeiros6, Job 

Stress Scale7, para avaliar o estresse ocupacional8, Lista de Sinais e Sintomas9, 

Questionário de Revicki e May10 e Instrumento de Coleta de Dados de Pesquisa sobre 

Estresse11. Neste estudo, foi selecionado o Instrumento de Coleta de Dados de Pesquisa 

sobre Estresse para ser validado para o uso com profissionais da enfermagem em oncologia 

para avaliar sinais e sintomas característicos de estresse11.  

Neste estudo, foi verificado por meio da análise fatorial confirmatória que o modelo de 

medida do instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse foi explicado em 

termos de dois domínios, assim como na versão original desenvolvida para avaliar o estresse 

de pacientes no período do pré-operatório11.  

A confiabilidade do instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse foi 

avaliada por meio do alfa de Cronbach sendo identificado elevada consistência interna com 

valor de alfa de Cronbach de 0,951 para o escore total do instrumento. No estudo de 

construção da escala, foi constatada a confiabilidade do instrumento, com os coeficientes de 

correlação alfa de Cronbach superiores a 0,6011. Resultados semelhantes foram 

identificados em outros estudos de validação de escalas para avaliar o estresse entre a 

equipe de enfermagem, sendo identificado um valor de alfa de Cronbach de 0,96 para a 

Escala Bianchi de Estresse4, 0,91 para a Escala de Estresse no Trabalho5, 0,89 para o 

Inventário de Estresse em Enfermeiros6, 0,86 para a Lista de Sinais e Sintomas9 e, em 

contrapartida, para a Job Stress Scale7 foi identificado um valor de alfa de Cronbach de 0,63. 

A avaliação da validade discriminante do instrumento identificou correlação entre o 

escore de estresse e carga horária, ou seja, quanto maior a carga horaria maior o escore de 

estresse, no entanto a correlação foi de fraca intensidade. A variável satisfação de saúde 

apresentou correlação negativa e de moderada intensidade com o estresse, ou seja, quanto 

menor o escore de satisfação, maior o escore de estresse. Resultados semelhantes foram 

identificados no estudo de validação da Escala Bianchi de Stress4. Além dessas variáveis, 

foi identificada correlação entre o escore do instrumento e as variáveis etnia, nível de 

formação, conflito entre a equipe de saúde, conflito entre os pacientes e familiares, 

satisfação com o emprego, desistência do emprego e da profissão, absenteísmo e presença 



51 

 

 

 

de doença crônica. 

O estudo apresenta algumas limitações que merecem ser comentadas. Os dados não 

foram coletados com o objetivo de validar o instrumento, uma vez que foram coletados no 

estudo primário11. O estresse é uma condição difícil de ser mensurada, pois em cada 

indivíduo se manifesta de uma maneira diferente, podendo ser constatado por alterações 

orgânicas e hormonais ou também por comportamentos observados, sendo caracterizado 

pelas manifestações psíquicas15. Devido ao delineamento transversal da pesquisa, não foi 

possível avaliar a responsividade do instrumento. 

 

CONCLUSÃO 

 

O instrumento de coleta e pesquisa sobre estresse apresentou adequada validade e 

confiabilidade. Sendo assim, fornece evidências da validade do instrumento para ser 

utilizado com profissionais da enfermagem que atuam na área da oncologia. O uso do 

instrumento de coleta e pesquisa sobre estresse poderá subsidiar a discussão sobre o 

estresse do profissional da enfermagem que atua na área da oncologia e colaborar para uma 

análise do trabalho e das atividades inerentes ao desempenho desse profissional. O 

instrumento poderá ser utilizado como ferramenta no diagnóstico do ambiente de trabalho 

das organizações orientando medidas que visem à qualidade de vida dos funcionários 

Estudos futuros serão relevantes para avaliar a responsibilidade do instrumento, além de 

validá-lo para uso com equipe de enfermagem que atuam em outras áreas com objetivo de 

ampliar os itens e buscando detectar mais especificidades. 
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Anexo 1 – Instrumento de coleta de dados de pesquisa sobre estresse 
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Anexo 2 – Questionário biossocial, ocupacional e de saúde 
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Anexo 3 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos 
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