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RESUMO 

 

 A pesquisa tem importância fundamental a partir das estatísticas de estresse e tem 
objetivo de estudar o nível de estresse nos enfermeiros na atenção básica. A 
metodologia estudada é bibliográfica. Os resultados enfatizam estatísticas que 90% 
da população mundial sofre de estresse. O presente estudo caracteriza-se como 
uma pesquisa bibliográfica, pois os dados foram pesquisados através de fontes 
secundárias (livros, artigos e revistas). Este tipo de estudo exige pensamento 
reflexivo uma vez que consiste em analisar as colocações dos vários autores 
estudados, e a partir de então, interpretar e chegar a algumas conclusões, com base 
na fundamentação teórica realizada. O objetivo do estudo: O estudo teve como 
objetivo caracterizar o Estresse ocupacional como um risco psicossocial na área de 
saúde do trabalhador e verificar aspectos epidemiológicos em relação as suas 
causas, consequências, classificação e prevenção para a saúde do trabalhador. 
Pode-se dizer que, as pesquisas na área do estresse estão despontando no Brasil, 
estão despertando o interesse e merecem destaque especial pela importância desta 
temática na atualidade. Muito permanece a ser pesquisado, não só em nível de 
levantamentos quanto em relação a classes trabalhadoras mais afetadas, os grupos 
de riscos e os fatores psicossociais que atuam como estressores poderosos na 
população brasileira, como também em nível experimental em estudos que 
possibilitem a testagem de métodos terapêuticos a serem utilizados em ambientes 
como hospitais e centros de saúde. Na área ocupacional, em virtude do interesse 
dos grandes empresários, provavelmente ocorrerá um avanço nas investigações 
científicas nos próximos anos.  
 

Descritores:  Enfermagem; Estresse Ocupacional; Saúde da Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ABSTRACT 

 

The research has fundamental importance from the statistics of stress and aims to 
study the level of stress in nurses in primary care. The methodology studied is 
bibliographic. The results show that nurses. The present study is characterized as a 
bibliographical research, because the data were researched through secondary 
sources (books, articles and magazines). This study type requires reflexive thinking 
once it consists of analyzing the several studied authors' placements, and starting 
from then, to interpret and the to arrive some conclusions, with base in the 
accomplished theoretical basis. The objective of the study: The study had as 
objective characterizes the occupational stress as a risk psychossocial in the area of 
the worker's health and to verify epidemic aspects in relationship your causes, 
consequences, classification and prevention for the worker's health.   It can be said 
that, the researches in the area of the stress are blunting in Brazil, they are waking 
up the interest and they deserve special prominence at the present time for the 
importance of this thematic one.  A lot it stays to be researched, not only in level of 
risings as in relation to more affected working classes, the groups of risks and the 
factors psychossociais that act as powerful stressores in the Brazilian population, as 
well as in experimental level in studies that make possible the test of therapeutic 
methods be used her/it in atmospheres as hospitals and centers of health. In the 
occupational area, by virtue of the great entrepreneurs' interest, it will probably 
happen a progress in the scientific investigations next years.    
 

Descriptors: Nursing; Occupational Stress; Family Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho dos profissionais de saúde, apresentam condições precárias, 

exaustivas, com excesso de carga horária, excesso de riscos ocupacionais, duplas 

jornadas de trabalho e exposição de diversos riscos existentes no ambiente de 

trabalho. Segundo a OMS, os dados enfatizam estatísticas que 90% da população 

mundial sofre de estresse (MEYER et al., 2013). 

Segundo o Ministério da Saúde os dados revelam condições desfavoráveis o 

estresse é considerado um risco que os enfermeiros estão expostos no seu trabalho, 

terceira causa de afastamentos do trabalho, podendo ser a principal causa de 

afastamento do trabalho até 2020 (WHO, 2015). 

 No Brasil, o estresse já é a terceira causa de afastamentos com mais de 15 

dias nas empresas. As instabilidades psíquicas ou orgânicas causadas por inúmeros 

riscos ocupacionais (WHO, 2015). 

Os transtornos mentais respondem pela terceira causa de afastamento do 

trabalho no Brasil, de acordo com levantamentos realizados pela Previdência Social 

de 2008 para cá. Essas doenças perdem apenas para as do sistema osteomuscular, 

caso da LER (Lesão por Esforço Repetitivo), e as lesões traumáticas (WHO, 2015).  

Alguns sinais e sintomas de distúrbios psíquicos incluem: modificação do 

humor, fadiga, irritabilidade, cansaço por esgotamento, isolamento, distúrbio do sono 

(falta ou excesso), ansiedade, pesadelos com o trabalho, intolerância, descontrole 

emocional, agressividade, tristeza, alcoolismo e absenteísmo. 

 Os profissionais de saúde, que lidam na Atenção Primária, no âmbito da 

Estratégia Saúde da Família, deparam-se em seu cotidiano com conflitos familiares 

e sociais, bem como o estresse da violência urbana e das áreas rurais, afetando 

lhes diretamente devido a seu trabalho em áreas de periferias e comunidades 

carentes.  

Devido às condições de trabalho e à peculiaridade de suas atividades, faz-se 

necessário que esses profissionais de saúde estejam atentos a sua saúde física e 

mental, pois disso depende e determina a conduta do trabalhador e a qualidade de 

seus atendimentos.  

Estressores como falta de estrutura física para o desempenho de atividades, 

reconhecimento profissional, alta demanda de atendimentos, carga horária elevada, 

remuneração, trabalho repetitivo, interrupção de suas tarefas antes delas serem 
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completadas e falta de segurança do trabalho, dentre outros, podem incapacitar 

esses profissionais de realizarem seus trabalhos de maneira satisfatória. 

 Interferindo na relação do profissional com a população, levando a um 

prejuízo na assistência prestada, como também interferindo na qualidade de vida 

desses trabalhadores.  

De igual modo, a saúde dos trabalhadores na referida área tem sido a 

preocupação crescente por parte do sistema único de saúde (SUS), que através do 

HumanizaSUS, política que engloba diferentes níveis e dimensões da atenção e 

gestão, considera a importância de voltar o olhar para o processo de trabalho em 

saúde, a fim de que este não seja promotor de sofrimento e desgaste, mas sim local 

de promoção da saúde também para os profissionais envolvidos.  

O enfermeiro é um exemplo de categoria que possivelmente está submetida à 

influência de estressores,  

Pois necessita constantemente estar atento as suas diversas atribuições cabe 

ressaltar que estudos pertinentes a essa temática ainda são pouco discutidos na 

literatura, especificamente no estado do Rio Grande do Norte, o que aponta a 

necessidade de capacitação dos enfermeiros para prestação da assistência baseada 

na produção do cuidado individual e coletivo, o que pode minimizar a sobrecarga de 

trabalho atual. 

 Frente ao exposto, foi construída a seguinte questão que norteou este 

estudo: Quais os fatores causadores de estresse no trabalho do enfermeiro da 

Atenção Primária em Saúde? Diante do exposto, este estudo teve como objetivo: 

conhecer os fatores estressores que influenciam no estresse de enfermeiros na 

atenção primária em saúde do município de Natal. 

Esta pesquisa deverá trazer benefícios aos profissionais de saúde, às 

Instituições de Saúde e Educação aos novos pesquisadores que se interessem por 

esta temática  

Esta investigação deverá trazer benefícios aos profissionais de saúde, às 

Instituições de Saúde e Educação aos novos pesquisadores que se interessem por 

esta temática  

 Esta pesquisa surgiu a partir das estatísticas oficiais OPAS/OMS/MS, 

estatísticas que 90% da população mundial sofre de estresse, da vivência do 

pesquisador com profissionais de enfermagem observações dos riscos, estresse no 

trabalho na percepção do paciente. 
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O Estresse ocupacional embora não seja considerado uma doença, pode se 

transformar em uma patologia quando a contingência vira rotina. Deve-se considerar 

o Estresse prejudicial e ficar em alerta quando seu nível ficar acumulado, ou seja, 

provocar situações Estressantes não ou mal resolvidas. Independentemente da 

causa, o Estresse poderá levar a doenças como úlceras, hipertensão arterial, 

obesidade, entre outras, ocasionadas pelo esforço demasiado do organismo, além 

de apresentar problemas para a saúde do trabalhador. Neste sentido, o presente 

estudo justifica-se pela necessidade de realizar um levantamento bibliográfico mais 

abrangente com relação ao Estresse, considerado como risco psicossocial e suas 

implicações na saúde do trabalhador sendo observado o estresse dos profissionais 

de enfermagem na estratégia de saúde da família. 

Sendo assim, esse trabalho poderá tornar-se fonte de informações para 

estudos futuros e/ou mais aprofundados, uma vez que a dificuldade em encontrar 

literatura sobre o assunto é muito evidente. Poderá, ainda, despertar e estimular os 

profissionais a realizarem pesquisas sobre fatos e fatores que interfiram na 

capacidade de adaptação do ser humano, seja qual for a sua área profissional. 

Esta pesquisa pretende responder ao final do estudo: Qual a importância do 

estresse observado nos enfermeiros no ambiente de trabalho? Quais os fatores de 

riscos de estresse verificado nos enfermeiros no trabalho?  

 O presente estudo tem o propósito de fazer uma análise reflexiva através de 

uma revisão bibliográfica sobre o estresse a que são acometidos os enfermeiros, 

assim como identificar fatores considerados de risco para seu desenvolvimento, sua 

associação com os transtornos físicos, mentais e psicossociais, bem como, suas 

consequências para sua saúde e qualidade de vida dos mesmos. 
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2 METODOLOGIA 
 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica, sendo um estudo realizado a 

partir de fontes secundárias publicadas em artigos científicos, buscando a 

investigação da importância do Estresse Ocupacional dos enfermeiros na Estratégia 

de Saúde da Família. A metodologia de pesquisa bibliográfica é uma grande 

contribuição para uma perspectiva aprofundada do desenvolvimento do 

conhecimento da saúde e doença (MINAYO, 2013). 

A pesquisa bibliográfica realiza estudos e análises científicas de observações, 

conhecimentos, leituras, análises, interpretações de livros, 

periódicos, mapas, imagens, manuscritos e artigos científicos. Todo material 

recolhido deve ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer 

um plano de leitura. Trata-se de uma leitura atenta e sistemática que se faz 

acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão ser utilizadas 

para a fundamentação teórica do estudo (SEABRA; SÁ, 2013). 

A pesquisa bibliográfica tem por objetivo conhecer as diferentes contribuições 

científicas disponíveis sobre determinado tema. Ela dá suporte a todas as fases de 

qualquer tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na 

determinação dos objetivos, na construção de hipóteses e questões de pesquisas, 

na fundamentação teórica, na justificativa da escolha do tema e na elaboração do 

relatório final. Deve ser uma rotina de estudos na vida profissional de pesquisadores 

e estudantes (SEABRA; SÁ, 2013). 

Para alcançar os objetivos do estudo foi feita uma busca de investigações 

pela revisão de literatura realizada, por meio da consulta eletrônica nas bases de 

dados da biblioteca virtual SciELO Brasil (Scientific Electronic Library Online), 

revistas científicas, dissertações e teses. Os descritores selecionados foram: 

Enfermagem; Estresse Ocupacional; Saúde da Família, condições de trabalho, 

desgaste físico e emocional. 

Para melhor enfatizar os resultados foram definidos dois critérios de inclusão 

e exclusão, sendo utilizados apenas publicações entre os anos de 2013 e 2017 e 

apenas pesquisas no idioma português, que tenham especificidade com o tema 

proposto e a problemática em questão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscritos
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Como critério de inclusão foram considerados os artigos completos 

publicados nos últimos 05 (cinco) anos, que versavam sobre o tema, elencado por 

meio dos descritores anteriormente mencionados, excluindo-se qualquer artigo 

científico que tenha apresentado divergências do foco de estudo, além daqueles 

editados em língua estrangeira e/ou que tenha sido publicado fora do período de 

investigação estipulado. 

A análise preliminar do material foi feita por meio de leitura exploratória, 

selecionando assim os artigos científicos que realmente se enquadravam nos 

objetivos deste estudo, excluindo aqueles que não se encontravam dentro dos 

critérios adotados. Em seguida foi realizada uma leitura mais aprofundada do 

material pré-selecionado, buscando informações relevantes para a discussão da 

temática em questão, a partir da questão de pesquisa ―Qual a importância de 

estudar o estresse ocupacional causado pelo ambiente de trabalho aos enfermeiros 

na ESF?‖ 

A pesquisa foi realizada durante os meses de agosto, setembro e outubro do 

ano de 2017. A investigação dos artigos científicos, com base nos descritores: 

Enfermagem; Estresse Ocupacional; Saúde da Família, condições de trabalho, 

desgaste físico e emocional. O recorte temporal foi selecionado entre 2013 e 2017, 

portanto, a pesquisa foi realizada nos cinco anos anteriores. 

A revisão constou de 24 publicações, sendo 14 publicações em revistas, 10 

publicações em artigos científicos, além dos Manuais do Ministério da Saúde, 

Ministério do Trabalho, OMS, OIT. Foram utilizados os seguintes descritores: 

Enfermagem; Estresse Ocupacional; Estratégia de Saúde da Família, condições de 

trabalho, desgaste físico e emocional. 

 

 

 

 

 



10 

 

4 RESULTADOS  

 O quadro 01 apresenta o consolidado de artigos encontrados que compõe a 

amostra do estudo.  

Quadro 01 – Artigos que compõe a amostra do estudo, classificados por ano de 

publicação, país de origem, referências, descritores e método utilizado.  

 Ano País Referências Descritores Método 

01 2015 BRASIL Estresse dos 
enfermeiros. Rev Rene, 
v. 16, n. 5, p.  672-81, 
2015. 

Qualidade de vida, 
estratégia de saúde da 
família, condições de 
trabalho do enfermeiro 

Estudo observacional, 
seccional, de abordagem 
quantitativa 
 

02 2014 BRASIL Estresse dos 
enfermeiros, Revista 
uniara, v.17, n.1, julho 
2014 

Enfermagem em 
Atenção primária; 
Atenção Primária à 
Saúde; Programa 
Saúde da Família; 
Consulta de 
Enfermagem. 

O estudo foi elaborado a 
partir de um 
levantamento 
bibliográfico de natureza 
exploratória, por meio da 
análise qualitativa de 
artigos pesquisados. 

03 2015 BRASIL Consulta de enfermagem 
a vivência do enfermeiro 
na Estratégia de Saúde 
da Família, Rev. esc. 
enferm. USP, v.45, n.3, 
p.566-574, 2011. 

Estratégia de saúde da 
família, condições de 
trabalho do enfermeiro 

Entrevista 
semiestruturada com 
sete enfermeiros 

04 2017 BRASIL Valiação epidemiológica 
de pacientes submetidos 
ao teste de 
galactomanana sérica 
com suspeita de 
aspergilose invasiva, 
Dissertação (mestrado) -- 
Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, 
Goiânia, 2017. 

Ambiente de trabalho; 
Estresse psicológico; 
Enfermagem do 
trabalho; Saúde do 
trabalhador. 

Trata-se de um estudo 
transversal analítico com 
abordagem quantitativa. 

05 2016 BRASIL Estresse dos 
enfermeiros.  Cad. Ter. 
Ocup. UFSCar, São 
Carlos, v. 24, n. 3, p 497-
507, 2016 

Qualidade de Vida, 
Profissional da Saúde, 
Saúde Pública 

Trata-se de um estudo 
descritivo de corte 
transversal realizado em 
um município de 
pequeno porte do interior 
do Rio Grande do Sul 
(RS). 

06 2016 BRASIL 

Qualidade de vida dos 
profissionais que 
trabalham na estratégia 
saúde da família, Revista 
de Atenção a Saúde, v. 
14, n. 49, 2016. 

Qualidade de vida, 
Estratégia de saúde da 
família, profissinais de 
saúde 

Trata-se de pesquisa 
quantitativa realizada em 
11 Unidades de Saúde 
da Família (USF). 

07 2016 BRASIL file:///C:/Users/Gra%C3%
A7a%20Nicolete/Downloa
ds/858-2005-2-PB.pdf 

Estresse. Enfermagem. 
Estresse ocupacional. 

Revisão bibliográfica 

08 2015 BRASIL Estresse dos 
enfermeiros, Revista 
Científica Interdisciplinar, 
v. 7, n. 1, p. 162-217, 
2017. 

Estresse Ocupacional. 
Enfermeiro. Programa 
Saúde da Família. 

Revisão de literatura a 
partir banco de dados 
das bibliotecas 
eletrônicas Scielo, 
LILACS, Medline e sítio 
institucional do Ministério 
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da Saúde 

09 2015 BRASIL  
Análise do estresse 
ocupacional em 
profissionais da saúde, 
Conexões PSI, v. 3, n. 1, 
p. 62-71, 2015. 

Estresse. Profissional 
de saúde. Psicologia 

Foi utilizado o Inventário 
de Sintomas de Stress 
para adultos de Lipp 
(ISSL), em uma amostra 
de 37 profissionais da 
saúde 

10 2014 BRASIL Estresse dos 
enfermeiros. Dissertação 
(Mestrado) – 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, Minas 
Gerais, 2014. 

Estresse, Intervenção, 
Estratégia de saúde da 
família 

Revisão Bibliográfica 
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5 DISCUSSÃO  

Muitos fatores prejudicam a qualidade de vida do trabalho do enfermeiro, 

sofrimento emocional, dupla jornada de trabalho, cansaço diário, insatisfação devido 

aos baixos salários e condições de trabalho, relacionamento interpessoal, considera 

o estresse uma questão de saúde coletiva devido aos prejuízos gerados à saúde do 

trabalhador (LIMA et al., 2014). 

Foram interpretados e agrupados em três categorias para compreensão do 

fenômeno: 1) Sinais, sintomas e patologias associadas ao estresse ocupacional; 2) 

Relação do estresse ocupacional com a síndrome de burnout; 3) Risco de estresse 

ocupacional e área de atuação em enfermagem. Conclusão: O profissional de 

enfermagem está cada vez mais predisposto ao adoecimento ocupacional motivado 

por estresse no ambiente de trabalho. Se por um lado, a população necessita dos 

enfermeiros, por outro, os trabalhadores da enfermagem também precisam de 

condições organizacionais favoráveis para desenvolver o seu papel que é suma 

importância para todos que vivem em sociedade (MORAES FILHO; ALMEIDA, 

2016). 

Os trabalhadores, 39(42,9%%) usaram ansiolíticos na vida, 18(19,9%) no 

último ano e 9(9,9%) no mês da coleta de dados. Os principais efeitos relatados do 

uso de ansiolíticos foram sensação de bem-estar, sonolência e reflexos diminuídos. 

O consumo foi associado a problemas no trabalho e entre eles: o estresse, a carga 

pesada de trabalho e conflitos com a equipe. Concluiu-se que o consumo de 

ansiolíticos se encontra acima do padrão estabelecido e os efeitos relatados podem 

prejudicar o desempenho e a qualidade do serviço. Os resultados evidenciam a 

importância da aplicação de estratégias preventivas e programas educativos junto 

aos trabalhadores (OLIVEIRA et al., 2014). 

Os trabalhos utilizados apontam inúmeros fatores que causam estresse 

durante o trabalho do enfermeiro como sobrecarga de tarefas, escala de trabalho, 

enfrentar a morte, falta de reconhecimento, relacionamento com a equipe 

multiprofissional, com os familiares, entre outros. Estes acabam ocasionando 

problemas de saúde entre os quais estão problemas musculoesqueléticos, 

cardiovasculares, gastrintestinais entre outros. Foi possível constatar que a profissão 
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realmente é estressante, mas que os enfermeiros buscam estratégias de 

enfrentamento como atividade física, relacionamento com familiares, sair com 

amigos, pensar em Deus, lazer, entre outros visando diminuir este estresse. Conclui-

se com isto que é importante estudar mais o assunto buscando pesquisa de campo, 

para que os fatores que ocasionam estresse possam ser minimizados (SELYE, 

2015). 

Enfermeiros que trabalham na ESF apresenta os resultados deste trabalho 

revelam que os principais agentes estressores, além dos fatores supracitados, 

envolvem os fatores pessoais como dupla jornada, constante estado de alerta, 

fracasso no relacionamento interpessoal, absenteísmo, bem como diante de uma 

carga estressora, o organismo pode entrar em estado de exaustão psicofísica que 

num estágio mais avançado pode levar ao Burnout. Desta forma o estresse 

ocupacional do enfermeiro da ESF afeta a produtividade e qualidade de vida destes 

(GOLUB et al., 2015). 

Trata-se de uma investigação exploratória para compreender o estresse em 

diferentes ocupações do profissional enfermeiro, tendo como objetivo analisar o que 

é estresse, para o enfermeiro, identificar os elementos estresse, identificar os 

elementos estressores em diferentes atividades ocupacionais e averiguar se a 

atividade ocupacional exercida pelo enfermeiro, é percebida como estressante. A 

amostra constituiu de três grupos de enfermeiros (assistenciais, administradores e 

docentes) inseridos no serviço público da cidade de Brasília - DF e os dados foram 

coletados através de entrevistas individuais semi-estruturadas. Não existe uma 

clareza sobre o conceito de estresse, mas os enfermeiros vivenciam estressores 

diversos: relacionados aos fatores intrínsecos ao trabalho, às relações no trabalho, 

aos papéis estressores e à estrutura organizacional (STACCIARINI; TRÓCCOLI; 

2013). 

        Nesse sentido, a análise e discussão dos resultados evidenciados no presente 

estudo considera: O estudo apresenta uma análise reflexiva através de uma revisão 

bibliográfica sobre o estresse a que são acometidos os enfermeiros, assim como 

identificou fatores considerados de risco para seu desenvolvimento, sua associação 

com os transtornos físicos, mentais e psicossociais, bem como, suas consequências 

para sua saúde e qualidade de vida destes profissionais. 

           Estudos evidenciam que o estresse é responsável pela baixa qualidade de 

vida, trazendo muitos problemas no trabalho. A qualidade de vida dos profissionais 
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de saúde gera produtividade, criatividade e humanização. A pesquisa enfatiza a 

importância da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem na Estratégia de 

Saúde da Família, para que o trabalho seja mais solidário, mais digno e mais 

humano.  

        Os profissionais de saúde que trabalham com atividades estressantes devem 

observar formas de trabalhar com planejamento adequado, sem competitividade, 

sem rotinas e monotonias, reduzindo os desgastes emocionais das longas jornadas 

de trabalhos. 

       Não importa o que os comerciais digam; a cafeína não ajuda a relaxar. Ela faz 

exatamente o oposto. Parece que poucas pessoas podem passar um dia de trabalho 

sem tomar café, chá ou refrigerantes. Quanto mais cheio de tensão for o dia, mais 

cafeína é provável que seja ingerida pelas pessoas. O efeito simplesmente 

intensifica as sensações de Estresse. Seria bom atentarmos para isso agora e 

reduzirmos o que quer que bebamos. 

  Ao mesmo tempo, um grande número de pessoas ingere alimentos 

destinados a matá-las — bifes gordurosos, cremes ricos em gorduras, presunto e 

ovos, entre muitos outros. Pouca gente aprende suficientemente sobre nutrição, nem 

mesmo muitos médicos entendem do assunto. Ao invés disso, a maioria das 

pessoas deixa as ―sereias‖ dos meios de comunicações de massa atraírem-nas para 

as espeluncas da comida rápida, que servem frangos fritos, hambúrgueres, batatas 

fritas, rodelas de cebola fritas e tortas fritas.  

         E, naturalmente, essas pessoas facilitam a descida de tudo isso com — você 

adivinhou — um refrigerante açucarado, ou uma xícara de café, ou uma espumante 

caneca de cerveja. Elas ganham cada vez mais peso quando adquirem muitos 

poucos nutrientes do que comem. Elas então se sentem estressadas por estarem 

com excesso de peso e recebem pouca ajuda do seu próprio corpo para lidar com 

esse Estresse 
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

       De acordo com o estudo realizado conclui-se que: O estresse dos 

profissionais de saúde, especialmente enfermeiros da ESF apresenta se frequente, 

de alta incidência, desfavorável, prejudicial à saúde. O estresse como risco 

psicossocial é considerado.  

          A pesquisa tem importância fundamental a partir das estatísticas de estresse e 

tem objetivo de estudar o nível de estresse nos enfermeiros na atenção básica.  Os 

resultados enfatizam estatísticas que 90% da população mundial sofre de estresse 

            O estudo recomenda que pesquisas sejam atualizadas, aprofundadas e 

aperfeiçoadas nesta temática de estudos para o enriquecimento das pesquisas 

nesta área de estudos. 

Os resultados evidenciam que o trabalho do enfermeiro é estressante nas 

Unidades de Saúde da ESF, pesquisas enfatizam as necessidades de melhores 

condições de trabalho e conhecimento atual e abrangente para desempenhar suas 

atribuições e minimizar o estresse. 

A estratégia de saúde da família deve proporcionar o equilíbrio das atividades 

de saúde, cronogramas organizados, profissionais responsáveis, comunicação 

eficiente, condições de trabalhos atualizadas e aperfeiçoadas de acordo com as 

necessidades da população. 

O profissional de enfermagem da estratégia de saúde da família deve ter 

competência, profissionalismo, educação e conhecimento atual e abrangente para 

desempenhar suas atribuições. 

Resultados de estudos evidenciam que o estresse é responsável pela baixa 

qualidade de vida, trazendo muitos problemas no trabalho. A qualidade de vida dos 

profissionais de saúde gera produtividade, criatividade e humanização. A pesquisa 

enfatiza a importância da qualidade de vida dos profissionais de enfermagem na 

Estratégia de Saúde da Família, para que o trabalho seja mais solidário, mais digno 

e mais humano.  
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